
Nyheter & iNsikter – varje vecka i byggsveriges NyhetstidNiNg

P
o

s
t

t
id

n
in

g
 a

www.byggindustrin.com  nr 28  21 september 2012

nyh ete r

19 miljoner ton 
bergmassor till 
försäljning Sid. 7

”Redan i projekterings
stadiet var vi på det  

klara med att det skulle  
bli ett speciellt hus.”
B e n n y F l o r é n ,  byggchef på ikano fastig - 
heter som ligger bakom ideon Gateway,  
som nomineras till Årets bygge. sid. 14–15

nyh ete r

Svartjobb  
öppnar för  
kriminella  Sid. 5

nyh ete r

stor misstro 
mot LOU och 
låga anbud Sid. 5

nyh ete r

Kommunala 
särkrav ska 
motverkas
b nej till moms på  
hyran och skattefria 
underhållsfonder, men 
ja till en snabbare plan
process och sänkt fast
ighetsskatt var några 
av bostadsminister 
stefan Attefalls stats
sekreterare ulf perbos 
besked när han besök
te Fastighetsägarna 
härom veckan. dess
utom kommer skarpa 
förslag mot kommuna
la särkrav. Sid. 6

i nte rvju n

Nu siktar 
hon mot 
börsen
b Anette Frumerie 
med en bakgrund 
från Jm och skan
ska behövde inte 
tveka länge innan 
hon tackade ja till 
att efterträda Kjell 
Jansson som vd för 
besqab. Sid. 10–11

Missa inte! proFessorns bostAdsrecept ger stAten nycKelroll Sid.8

Tar inte jobb utanför kommungränsen
b I vintras stämde Konkurrensverket Borås 
kommun för brott mot kommunallagen och 
konkurrenslagstiftningen. Kommunens servi
cekontor tog uppdrag i konkurrens med pri

vata näringslivet och hade planer på att sälja 
sina tjänster även utanför kommungränserna. 
Den 12 oktober hålls en förberedande för
handling i domstol mellan parterna. sid. 4

re nove ri ng

Går varsamt fram
b sofia meurk är landets första omredare.  Vid en re
novering utgår hon från fastighetens befintliga värden. 
Hon vill motverka att kvaliteter som finns i miljonpro
grammets bostäder rivs ut utan eftertanke. Sid. 16–18

Borås Backar 
efter stämning 

Framgång föder framgång!
Kravet på proffsiga referenser från tidigare bygg projekt ökar – skapa 
en Byggfolio för att kommunicera dina bästa referensprojekt. Använd 
Byggfolio i dina anbud, offerter och i din marknadsföring för att vinna 
nya affärer! Läs mer på www.byggfolio.se

Referensprojekt?

fo
t

o
: m

a
t

t
ia

s
 d

e 
f

r
u

m
e

r
ie

fo
t

o
: m

a
t

t
ia

s
 d

e 
f

r
u

m
e

r
ie

fo
t

o
: e

l
in

 b
e

n
n

e
w

it
z



16   byggindustrin 28/2012 
byggindustrin.com omredning

1 Sofia Meurk är landets första och enda omredare. Inför en plane-
rad renovering utgår hon från fastighetens befintliga värden för 

att se vad som kan återanvändas.

2 Köksluckor, entrépartier, innerdörrar, fönsterbågar och trapp-
räcken är exempel på tidstypiska detaljer som ofta kan sparas 

efter målning och renovering. Det gör att en lägenhets själ bevaras.

3 Underhållsfria material fungerar inte, menar Sofia Meurk. Dessa 
håller bara under en viss period och måste sedan bytas ut. Välj 

material som går att underhålla.

4 Var noga med detaljer vid en lägenhetsrenovering. Är original-
detaljerna borta är de lätta att komplettera med nya i samma stil.

20 sekunder: lägger stor  
vikt vid återanvändning
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En omrEdarE 
på uppdrag
Mycket kan bevaras när miljonprogrammet renoveras

Efter en lägenhetsrenovering kan det 
mest värdefulla ligga i containern. 
Mycket inredning som kan återanvändas 
slängs i onödan. Detta bör fastighetsä-
gare av miljonprogrammets bostadsom-
råden tänka på. Omistliga värden riske-
rar annars att gå förlorade, enligt omre-
dare Sofia Meurk.

Möbler och prylar från 60- och 70-talen är jät-
tepoppis. Även lägenheter från denna tidsperiod 
är attraktiva speciellt för den yngre generationen. 
Bostäderna svarar för 25 procent av hela Sveriges 
fastighetsbestånd och har i dag ett stort kultur-

historiskt värde. Men de har blivit både utskällda, 
nedvärderade och kallats för betonggetton. 

– Helt oförskyllt, säger Sofia Meurk. Det finns 
så mycket positivt i miljonprogrammet men som 
sällan kommer fram i debatten. Lägenheterna har 
stora kvaliteter i materialen, bra planlösningar 
och grönskande gårdar för att ta några exempel.

Sofia Meurk är Sveriges första och hittills enda 
omredare. Att omreda betyder att man inför 
en om- eller tillbyggnad utgår från fastighetens 
befintliga värden, sparar på det som är bra och 
går att renovera. Hon har till och med registrerat 
varumärket omredning.

– Tyvärr är fastighetsägare alltför benägna att 
riva ut all inredning och sätta in nytt. Då finns 
risk att lägenhetens själ går förlorad och att stora 
kulturella och ekonomiska värden försvinner. Det 
är i rivningscontainern det värdefulla kan ligga, 
säger hon.

Sofia Meurk har haft uppdraget att bland annat 
för de allmännyttiga bostadsbolagen Rikshem 
och Riksbyggen göra kulturhistoriska inven-
teringar av miljonprogramsområdena Norra 
Gränby i Uppsala och Skarpan i Linköping.

– I samband med en upprustning är det viktigt 

att ta vara på de värden som finns i ett bostads-
bestånd. Då är en kulturhistorisk inventering ett 
bra sätt, säger Kenneth Toreberg, förvaltare på 
Rikshem.

– Inventeringen är ett av många beslutsunder-
lag, svårigheten är att hitta en balans mellan eko-
nomi, krav på energibesparing samt en effektiv 
förvaltning, säger han. 

Norra Gränbys bestånd är på 1 260 lägenheter. 
Studierna inför upprustningen resulterade i att 
en hel del inventarier bevaras efter målning och 
renovering.

– Där vi måste byta ut något har vi ansträngt 
oss för att ersätta dessa med liknande produkter. 
Exempel på detta är köksinredningen, där hyres-
gästerna har möjlighet att välja ”Gränby Classic” 
där både köksbänk, luckor och handtag ser ut 
som den ursprungliga köksinredningen, säger 
Kenneth Toreberg.

De boende har i några provlägenheter fått möjlig-
het att titta på olika renoveringsförslag. Det in-
tressanta är att de som bott mycket länge i samma 
lägenhet gärna ser att köken görs om och får ett 
modernare utseende medan många ungdomar 
vill behålla det befintliga utseendet. Efter det 

Sveriges hittills enda omredare  Sofia Meurk är just nu engagerad i 
renoveringen av 60-talsområdet Norra Gränby i Uppsala. Där ska om-
rådets 1 260 lägenheter fräschas upp. Kenneth Toreberg är förvaltare 
på fastighetsägaren Rikshem. Han tycker det är viktigt att ta till vara de 
värden som finns i ett bostadsbestånd.

”Det finns så mycket positivt 
i miljonprogrammet men 
som sällan kommer fram i 
debatten.”
Sofia Meurk, omredare R
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d e tal j e r Vär da at t åte r  anVän da e lle r fö r nya .  Sofia Meurk pekar ut flera de-
taljer i en av Rikshems modellägenheter där 60-talsinredningen har fått sitta kvar. Hon tycker det 
är viktigt för att husen ska behålla sin unika karaktär. Hon hävdar dessutom att de har en kvalitet 
som är svår att få tag på i dag.

Sofia Meurk visar ett badrumsskåp i 60-talsstil. 
Det sitter kvar i det renoverade badrummet.

att hyresgästerna sett provlägenheterna 
tycker många att Rikshem lyckats bevara 
60-talskänslan i Gränby.

Många lägenheter ser i stort sett ut som när 
de byggdes. Fasaderna har dock målats om, 
balkongfronterna bytts ut och entréerna fått nya 
tak. Renoveringar inne i lägenheterna har gjorts 
punktvis och när det behövts.

Sofia Meurk anser att kök i miljonprogrammets 
områden inte behöver bytas ut till fullo. Mycket 
kan efter skrapning, målning och renovering 
bevaras.

– Byt ut bänkskivor och vitvaror, måla köks-
skåpen och komplettera där det saknas original-
handtag. Behåll fönsterbrädor i alla rum där det 
är möjligt. Behåll hatthylla, garderober och in-
nerdörrar, är hennes råd. Andra detaljer värda att 
bevara är entrépartier i trä, trappräcken i smide 
och armaturer i trapphusen som alla är tidsty-
piska detaljer.

Att komma in i en lägenhet som renoverats då och 
då kan vara en skräckupplevelse för en som gillar 
att bevara det ursprungliga. Många originaldetal-
jer har successivt bytts ut mot moderna som inte 
passar in i stilen.  

– Ingen skulle drömma om att i en lägen-
het från förra sekelskiftet göra genomgripande 
förändringar. Tvärtom försöker man bevara så 
mycket som möjligt för att behålla de tidstypiska 
värdena. Samma tanke borde genomsyra reno-
veringar av miljonprogrammets bostäder, säger 
Sofia Meurk.

Ställ alltid frågan: vad kan återanvändas och 
vad kan rivas? Det handlar om kultur och eko-

nomi och i slutändan nöjda hyresgäster och för-
stärkning av det egna varumärket. Att till exempel 
sätta in ett helt nytt kök är inte alltid det bästa 
alternativet. Kvaliteten på materialen har sänkts 
gentemot 60-talets gedigna skåpluckor, som var 
byggda för att hålla länge. Ett nytt kök har betyd-
ligt kortare livslängd och dessutom finns risk att 
det blir omodernt om några år. Ett visst mått av 
tidlöshet behövs. Av hundra kök i ett fastighets-
bestånd kan många gånger merparten behållas. 
Det räcker oftast att måla ytskikten, kanske lägga 
in nytt golv och så klart se över alla installationer.

– Vid all renovering måste fastighetsägaren måna 
om detaljerna och samtidigt titta på helheten, 
säger Sofia Meurk.

Det handlar inte om någon museiverksamhet. 
Lägenheten måste klara dagens krav på en god 

bostad och samtidigt andas sextiotal. Det som 
krävs är en genomgripande inventering inför en 
renovering, att fastighetsägaren bestämmer sig 
för vad som ska behållas och vad som ska rivas 
och att man tar till vara alla inblandade konsul-
ters erfarenhet.

Viktigt är också att lyssna på de boende. Här finns 
många goda idéer att hämta. Sofia Meurks samtal 
med de boende i Norra Gränby och Skarpan tyder 
på att de flesta är nöjda hyresgäster. De gillar sin 
lägenhet, utemiljön och trivs i området. 

Underhållsfritt är ett ord Sofia Meurk ryggar 
för.

– Det är ett lurendrejeri att kalla något under-
hållsfritt. Ett sådant material är underhållsfritt 
under en bestämd period. Sedan går det inte att 
underhålla och måste bytas ut. Välj därför ett ma-
terial som går att underhålla, är hennes råd.

Sofia Meurk är i grunden kulturhistoriker. 
Själv kallar hon sig ibland lite skämtsamt för 
husnörd och huspassionist, det senare också ett 
registrerat varumärke. Hon har ett extremt öga 
för detaljer och kan se när en inredningsdetalj är 
utförd. Ända sedan barnsben har hon varit road 
av arkitektur och gamla ting och har mycket pie-
tetsfullt själv renoverat sitt 1800-talstorp i Julita 
i Sörmland.

– Jag är mycket noga med detaljer. I dag är 
det ganska lätt att komplettera detaljer i äldre 
inredningar med nytillverkat i samma stil. Det är 
däremot olyckligt om man renoverat ett gammalt 
kök och använt moderna skruvar och beslag. Det 
förstör både värdet och helhetsintrycket, säger 
hon. "

R åtta RåD INFÖR  
EN RENOVERING
R Använd beprövade 
material och metoder.
R Använd material som 
går att underhålla.
R Utgå ifrån de be-
fintliga formspråken, 
befintliga värden och 
byggnadens karaktär.
R Välj entreprenadform 
som gör det möjligt att 
ha insyn under hela 
byggskedet.
R Bevara och reparera 
det som är möjligt.
R Ett material ut – 
samma/liknande in.
R Avstå från modebeto-
nade lösningar.
R Måna om detaljer och 
byggnadens ursprung-
liga karaktär.

”Ingen skulle drömma om att i en lägenhet från förra 
sekelskiftet göra genomgripande förändringar.”
Sofia meurk, omredare.

Nya bänkskivor 
i tidstypisk stil.

Nya kökshandtag 
i tidstypisk stil.

Återanvända radiatorer.

Bevarade smidesräcken  
anpassade till dagens krav.

Återanvända marmorskivor i badrum.

Återanvänd diskbänk och bevarad 
köksdörr med tidstypiska detaljer.
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