
Vi vill ge Båstad ett varmhjärtat bostadsområde där människor 
hälsar på varandra, umgås och hjälps åt. Det ska vara roligt och 
lätt att hitta på gemensamma aktiviteter och de grundläggan-
de värderingarna, att värna både människa och natur, ska man 

självklart dela om man ska trivas i detta område. 

Det ska vara lätt att leva ett rikt liv och ta vara på allt som om-
givningen ger, från havet ett stenkast bort till de böljande kul-
turlandskapen i närområdet. Att det sedan är enkelt att ta sig 
till och från via den närliggande tågstationen är bara ytterligare 
ett plus för området. Vi vill skapa ett ekologiskt hållbart boende 

som skapar eko långt utanför Båstad. 

HEDEN 
ETT UNIKT BOENDE SOM SKAPAR EKO



När begreppet hållbart används inom byggandet 
går den första tanken till miljön, att bygga hållbart 
ur ett miljöperspektiv. När vi ska beskriva vad vi 
menar med ett hållbart byggande brukar vi dela in 
det i tre kategorier.
 

SOCIAL HÅLLBARHET

Att utforma ett område som är tryggt att bo i, ett område där 
de boende bryr sig om och tar hand om varandra, ett område 
där du bor länge för att du trivs så bra och inte behöver flytta 
eftersom det finns en variation i både storlekar på lägenheter 
och upplåtelseformer så att det passar oavsett livssituation. 
Då har man uppnått social hållbarhet.

HÅLLBAR 
LIVSTIL
HÅLLBART
BYGGANDE

EKONOMISK HÅLLBARHET

Vi har på olika sätt effektiviserat byggprocessen, både genom arbets-
sätt, organisation och materialval som leder till att kostnaderna hålls på 
en rimlig nivå. Vi utvecklar och bygger för ”den vanliga människan”, det 
ska bli någon krona över varje månad och även när man säljer sin bostad, 
det är vår målsättning.

EKOLOGISK HÅLLBARHET

Ekologisk hållbarhet har två sidor. Dels vid byggnationen, att använda 
material som är hållbara, att arbeta ekologiskt under byggprocessen, 
men även att utforma ett projekt så att de boende kan leva ekologiskt. 
Det kan vara alltifrån odlingsmöjligheter till hur man gör sig av med 
sitt avfall. 
Det gäller att hitta en balans mellan social, ekonomisk och ekologisk håll-
barhet. Att hitta smarta lösningar som inte belastar miljön, som kanske 
sparar någon krona och som skapar en gemenskap mellan boende, då 
har man lyckats med målsättningen att skapa en hållbar livsstil genom 
ett hållbart byggande. 



SOCIAL
HÅLLBARHET
Genom trygghet i boendet, genom att skapa 
utrymme och tillfälle för gemenskap, genom att 
uppmuntra kreativiteten hos de boende skapar vi  
social hållbarhet.

TRYGGHET

Att skapa miljöer där det finns en blandning av olika åldrar och 
familjesituation är en bra grund att uppnå ett tryggt boende 
över tid. Oavsett om man är en småbarnsfamilj, ensamstå-
ende, ung eller gammal ska det finnas boendemöjligheter 
i området, man ska inte behöva flytta så långt om man blir 
sambo, skiljer sig eller barnen flyttar hemifrån. En viktig för-
utsättning för att lyckas med detta är att kunna erbjuda olika 
lägenhetstyper och upplåtelseformer. Vi utvecklar alltid våra 
projekt i riktning att skapa en så bred kundgrupp som möjligt, 
blandningen är en spännande utmaning. 

GEMENSKAP

Utöver variationen i lägenhetsstorlekar och upplåtelseform 
är det viktigt att hitta sätt där de boende kan träffas under 
trivsamma former för samvaro av olika slag. Vi tänker oss att 
vi i detta projekt kommer att ha ett antal samlingspunkter 
såsom gemensamhetslokal, orangerie eller växthus, gröna och 
trivsamma utemiljöer. Vi tror att det är viktigt med boende-
samverkan där intresset kan styra vad man vill engagera sig i, 
t ex trädgård, fixarverkstad, spa, bastu eller den gemensamma 
festlokalen.

KREATIVITET OCH LEKFULLHET

Vi kommer att utforma en del av de gemensamma utrymme-
na som bejakar kreativiteten, sinnligheten och lekfullheten. 
Det kommer att finnas en ”fixarverkstad” där de boende kan 
samlas och skapa tillsammans, det kommer att finnas en liten 
cykelverkstad för den som är praktisk och kan fixa sin cykel. 
Det kommer att finnas miljöer som främjar lek för både barn 
och vuxna. Ett exempel på detta är en lokal där man kan ha 
sitt barnkalas när platsen i lägenheten är för liten. Det kommer 
också att finnas miljöer för reflektion och rekreation. 

HÅLLBART BYGGANDE



Att ständigt arbeta med effektiviseringar och för-
bättringar, ta med sig kunskap från projekt till pro-
jekt och kapa ledtider i planering och projektering 
skapar förutsättningar att hålla nere kostnaderna 
så mycket det bara går.

Vi försöker arbeta med samma konsulter, entreprenörer och 
leverantörer i projekt efter projekt, den kunskap som vi fått i 
ett projekt ska tas tillvara till nästa. Vi försöker ofta att arbeta 
med tillverkning i fabrik om det är möjligt, det skapar bra för-
utsättningar till sunda hus med rätt kvalitet, dessutom minskar 
man tiden på byggplatsen och sparar tid och pengar. Detta 
gör att husen totalt sett blir billigare att bygga, vilket är posi-
tivt för de boende. Att kunna köpa, eller hyra, en bostad i detta 
projekt ska vara möjligt för en stor målgrupp av människor, 
från ungdomar till äldre.
Vi kommer att kunna erbjuda bostadsrätter till ett rimligt pris 
som kommer att vara överkomligt för ”den vanliga människan”, 
vi kommer också erbjuda hyresrätter till den nivå som kommu-
nen har angett i tävlingsföreskrifterna, dvs 1 600:-/m2.  

EKONOMISK 
HÅLLBARHET

HÅLLBART BYGGANDE



EKOLOGISK HÅLLBARHET I BOENDET

Vi har alltid en grön ambition vid skapande och genomför-
ande av våra projekt, men man måste även tänka sig in i 
de boendes situation, hur ska vårt fina hus utnyttjas på ett 
optimalt hållbart sätt. Vi tror att projektets läge, med närheten 
till stationen, har alla förutsättningar att dra till sig människor 
som vill skapa en hållbar livsstil. Det ska vara lätt att förvara 
sin cykel, reparera och pumpa den och kanske t o m att ha en 
gemensam elcykelpool för att undvika bilen så mycket det går.  
Att utrusta området med en lådcykelpool som man t ex kan 
använda när man ska göra sina matinköp för att spara miljön i 
så stor utsträckning som möjligt. 
 
 
EKOSYSTEM OCH ENERGIFÖRSÖRJNING 

Vi kommer i projekteringen av husen tillse att vi optimerar 
energiförsörjningen i området. Detta innefattar såväl energi-
källor som att identifiera besparingsmöjligheter för de boende. 
Möjligheten till berg- eller jordvärme kommer att utredas, 
vi kommer att montera solceller på en del av taken och vi 
kommer givetvis att skapa en möjlighet till laddstolpar i den 
omfattning det finns behov av. 

EKOLOGISK 
HÅLLBARHET 

Vi kommer att skapa system med syfte att medvetandegöra de boende 
om sin egen förbrukning, man kan via en läsplatta i lägenheten se sin 
förbrukning av el, varmvatten och restavfall. Man kan sätta sina egna 
mål och jämföra med husets snittförbrukning.
Det ska vara enkelt att använda sin cykel, vi kommer att lägga stor vikt 
vid projektering av cykelförvaring och cykelparkering. Det ska också vara 
enkelt att boka lådcykel från lådcykelpoolen, det kan göras via en skärm i 
lägenheten, eventuellt också via en app i telefonen. 
 
 
SKAPA INTRESSE FÖR EKOSYSTEM MED 
FRAMTIDENS TEKNIK

Vi kommer att ha ett ”intelligent” miljöhus, där avfallet sorteras utifrån, 
med en tag öppnas jalusierna framför kärlen, restavfallet vägs och man 
kan följa statistiken via läsplattan i lägenheten.  Det kommer att finnas 
en hemma/borta knapp vid ytterdörren som styr eluttag och ventilation 
med ett enkelt knapptryck. 

DEN GRÖNA UTEMILJÖN BRA FÖR ALLA SINNE

Utemiljön kommer att få en grön utformning. De parkeringsplatser som 
kommer att finnas kommer att utformas gröna. Vi vill skapa gårdar som 
ger en skyddande miljö för de boende, där man kan inrymma såväl gröna 
oaser som lek och rekreation. Vi kommer att inrätta gemensamma od-
lingslotter och på balkongerna kommer det att finnas odlingslådor. 

Att bygga ekologiskt hållbart handlar om såväl husens gröna kvaliteter som den livsstil husen och utemiljöerna 
möjliggör. Som projektör och byggare tar vi ett grönt helhetsgrepp från första stund. Detta handlar om allt från 
att bygga energisnåla hus med genomtänkta materialval och ekosystemtjänster till att göra en grön livsstil 
enklare.  

HÅLLBART BYGGANDE



CYKELN PRIORITERAD
 
Cykeln har hög prioritering och är väldigt enkel att ta direkt 
utanför trapphuset. Möjlighet finns för laddning av elcyklar. 
Från lägenheterna ser man väl synliga och låsbara cykelställ 
på gården med väderskydd. 

VÅR IDÉ 
Vi har valt att utveckla Område 1 och 4. Bägge dessa områden får en sammanhållen gestaltning med hus 
i park, där parkeringarna delas upp i hanterbara trädinramade kvarter vid infarterna, vilket ger en säker och 
ombonad grön gårdsmiljö. Bilarna kan ses ifrån respektive lägenhet vilket ger en trygghet.

VARIATION I FORM OCH HÖJD
 
Vi föreslår en blandning av hustyper och volymer med olika 
fasadmaterial. Från två våningar upp till fyra våningar. 
Samtliga lägenheter är genomgående vilket skapar fina ljusför-
hållanden då man alltid möter ljus, samt ger även två ute-
platser/ balkonger per lägenhet i olika väderstreck. 
Husen skall ge en känsla av modernt boende med naturens 
rena material. De större husen har en genomgående portgång 
vilket ger spännande passager och gångar som förbinder 
kvarteren och ger smitvägar ut i naturen. 
 
/ Mats Dahlström Arkitekt SAR/MSA
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OMRÅDE 1 - HYRESRÄTTER 

8 st 1 RK
8 st 2 RK
17 st 3 RK
20 st 4 RK

Totalt 53 st lägenheter. 
Med 54 st p-platser 
och 116 st cykelplatser 
under tak.

OMRÅDE 4 - BOSTADSRÄTTER

12 st 1 RK
12 st 2 RK
21 st 3 RK
24 st 4 RK

Totalt 69 st lägenheter. 
Med 70 st p-platser varav 
hälften under tak och 145 
st cykelplatser under tak.

UPPSKATTAD BTA

Område 1: 4.200 m2.
Område 4: 5.350 m2.



FASADER I TRÄ OCH TEGEL
 
De lägre husen får träpanel och plåttak i ljusa 
färger med glasade räcken, medan de större husen 
får stora inslag av tegel som bryts av med skivma-
terial i svart och varmgrått. Även här plåttak och 
glasade räcken.
Gårdar planeras med största möjliga generösa 
sammanhängande grönytor för att inbjuda till 
uteaktiviteter som lek och spontanidrott. I lämpliga 
lägen finns det odlingslotter med anslutande sitt-
platser med pergola. Trapphusen är ljusa och rym-
liga för att man skall välja trappa istället för hiss till 
vardags. En genomtänkt och säker belysning skall 
utföras där man planerar bort mörka dolda hörn. 

2 VÅNINGAR 
8 LGH

MÅNGFALD, TRYGGHET 
OCH GEMENSKAP 
 
Kvarteren har det antal lägenheter som gör att 
alla blir sedda, och man kan stötta varandra. 
Alla lägenheter, uteplatser och gemensam-
hetsutrymmen har givetvis full tillgänglighet för 
rörelsehindrade och synskadade.

På bägge dessa områden finns det gemensam-
hetslokaler för t ex barnkalas och cykelmek. 
Även växthus/ orangeri för vinterförvaring av 
växter och odling där man också kan sitta ner 
en stund.

Genom att göra yteffektiva planlösningar 
använder vi mindre resurser per boende. Lä-
genheterna kan användas av alla generationer 
i olika skeden i livet och kan anpassas när livs-
situationen förändras. Lägenhetsfördelningen 
och upplåtelseformerna ger alla möjligheter till 
detta.

DET GRÖNA BOENDET 
 
Kvarteret har en rejäl källsortering. De ny-
inflyttade får ett startpaket som underlättar en 
grön vardag. Vi erbjuder miljöutbildning med 
föreläsningar och studiebesök.
Innergården har gräsytor kompletterat med 
bärbuskar och sedum som fördröjer dagvattnet 
som tas om hand på den egna fastigheten.  
Snö placeras där smältvattnet renas under 
kontrollerade former.

4 VÅNINGAR 
15 LGH

SEKTION TAGEN GENOM NATUROMRÅDET 
SOM SKILJER OMRÅDE 1 OCH 4



VÄXJÖ

TRUMMENS 
STRAND
Vid Trummens strand reser vi totalt sex fan-
tastiska hus med utsikt mot sjön och Teleborgs 
slott.

Områdena runt sjön Trummen i Växjö ska bli hjärtat i ”Europas 
grönaste stad”. Här finns redan Linnéuniversitetets campus, ett 
väldefinierat och innehållsrikt område med bostäder, 
universitetets verksamheter, science park och service. Växjö 
kommun ser stora möjligheter att utveckla en profil som ett så 
kallat innovativt distrikt, som också innehåller bostäder med högt 
miljövärde. 

VÄXJÖ

Ett av Europas största projekt med massiv trästomme

85 hyresrätter och 65 bostadsrätter

Förskola och verksamheter i bottenplan

REFERENSPROJEKT



KUNGSÄNGEN
JÖNKÖPING

Närheten till både naturen och centrum gör 
Kungsängen till en stadsdel för alla att längta 
hem till.
I Jönköpings helt nya stadsdel Kungsängen bygger vi 52 bostads-
rätter. Husen får en modern arkitektur i område nära service, 
handel och nybyggd förskola. En elcykel ingår till varje lägenhet. 
Dessutom har föreningens medlemmar tillgång till en gemensam-
hetslokal som också innehåller ett övernattningsrum med WC 
och pentry för gäster.

KV TÅGET
VÄXJÖ

De tre huskropparna bildar en alldeles unik och extra trivsam inn-
ergård. Här ligger orangeriet inbäddat i en härlig miljö med växter, 
grönytor och planteringar. Stor vikt har lagts vid gårdsmiljön, här 
finns bärbuskar, fruktträd, Lavendel och Magnolia.

Gemensamhetslokal och bilpool

Samtliga hyresgäster har tillgång till elcykel

Solceller

Gemensam trädgård med bärbuskar och fruktträd 

Gemensamt organgeri, cykelverstad och bilpool

”För oss är det viktigt att hyresgäster 
och bostadsrättsinnehavare känner 
sig stolta över både sitt boende och 
sin närmiljö. Delad stolthet är dubbel 
stolthet!”

REFERENSPROJEKT

REFERENSPROJEKT



INSPIRATION



GBJ Bygg är ett byggmästarföretag i modern tappning. Vi bygger, utvecklar och äger fastigheter. Bolaget 
grundades i Växjö 1945 och har sedan dess varit ett välrenommerat byggföretag. Vår affärsidé bygger på 
tanken att ge det lilla extra och att aldrig pruta på kvalitet och ansvar oavsett produkt. Vi är etablerade på 
följande orter – Växjö, Värnamo, Göteborg och Stockholm (Värmdö)

Företaget har cirka 200 anställda och verksamheten innefattar allt från mindre om- och tillbyggnader till totalentreprenader av 
större bostads-, industri-, handels-, kontors- och samhällsbyggnader. En stor del av verksamheten utgörs även av egenutvecklade 
bostäder i form av såväl villor som bostadsrätter och hyresrätter. GBJ Bygg AB utför skadeservice vid t ex. brand- och vattenska-
dor.

Vi bedriver ett ständigt förbättringsarbete inom kvalitet, miljö och arbetsmiljöområdet. Företaget är kvalitets och miljöcertifierat 
enligt FR 2000*. Vi har ett miljötänkande som innebär att miljöpåverkan betraktas lika självklart som ekonomiska och tekniska 
faktorer. Det är för oss en självklarhet att provtrycka och fuktmäta samtliga hus. Detta säkerställer högsta kvalitet, vilket borgar för 
ett energieffektivt boende. Byggproduktionen utföres i enlighet med riktlinjerna för Miljöbyggnad Silver.

GBJ BOSTADSUTVECKLING
 
GBJ Bostadsutveckling AB är ett företag i GBJ-gruppen helt 
inriktat på projektutveckling av bostäder och bostadsområden i 
tillväxtorter i södra Sverige. Företagets personal har en gedigen 
kompetens i allt från att hantera mark- och fastighetsförvärv, 
projektering och planprocesser
till produktion och försäljning. Att företaget driver produktion 
med egen personal borgar för trygghet, kontroll och den höga 
kvalitet som eftersträvas. Målsättningen är att skapa attraktiva 
och prisvärda bostadsområden och bostäder med helhetsansvar 
som vinner uppskattning
både från samhälle och boende. Det finns en stark efterfrågan 
på företagets produkter som kombinerar en hög standard med 
konkurrenskraftiga priser. Företaget har för närvarande utveck-
lingsprojekt i olika stadier på ett 10-tal orter i södra Sverige och 
har som målsättning att växa till en rikstäckande aktör inom 
bostadsbyggande på några års sikt. 
 
 
FINANSIELL FÖRMÅGA 

GBJ-koncernen omsätter för närvarande cirka 1 miljard kro-
nor och har en hög soliditet och en stark finansiell ställning 
(AAA-betyg). För ytterligare information hänvisar vi till revisor 
Pether Svensson, tfn 0470-70 07 30 eller Majlis Pettersson på 
Handelsbanken i Alvesta.

ORGANISATION & GENOMFÖRANDE

Vi har sakkunskap samt resurser och yrkesmän med mångårig 
erfarenhet. Vår bygg- och arbetsledning har en fast hand vid 
administration och den ekonomiska styrningen i de olika projek-
ten. Vi har egna byggnadsarbetare, egen försäljningsavdelning 
samt egen markavdelning. Med andra ord – vi tar genom den 
egna organisationen.
Våra tidigare och nuvarande prestationer samt den kompetens 
vårt företag tillsammans med övriga samarbetspartners besitter, 
visar att vår genomförandekapacitet är mycket hög.

Per Sandberg, Projektutveckling
Tel: 0709–56 06 15
E-post: per.sandberg@gbjbygg.se

GBJ Bostadsutveckling AB 
Hedvig Möllers Gata 12 
223 55 LUND

www.gbjbygg.se

GBJ BYGG AB 
BYGGER TRYGGHET SEDAN 1945


