
UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER



Åke Sundvall

§ Ända sedan Åke Sundvall grundades 
för 76 år sedan har vi med själ, 
hjärta och gediget kunnande strävat 
efter att skapa stadens mest 
omtyckta områden.

§ Ca 80 anställda

§ 2017 startade 231 bostäder och 
färdigställde 457



Skulle du våga gå 
genom Tensta 
centrum kl 22 
en fredagskväll?



Tensta är ett av 23 
särskilt utsatta 
områden

§ Social problematik
§ Kriminell närvaro
§ Knarkhandel
§ Våld



Någon gång ska 
vara den första

§ Vår första egenutvecklade 
hyresfastighet

§ Våra första studentbostäder
§ Vårt första höghus

§ Vårt första hus i ett särskilt utsatt 
område



Detaljplan och 
bygglov

§ Engagerade exploaterings- och 
planhandläggare

§ Man ville att det skulle bli bra
§ Huset skulle tillföra något både 

gestaltningsmässigt och 
innehållsmässigt



Utformning av 
huset – kan man 
skapa trygghet?

§ Man ska vara sedd när man kommer 
till huset

§ Kameraövervakning
§ Tog bort balkonger

§ Hållbara material – det ska vara 
fräscht över tid

§ Lösningar som underlättar 
förvaltning



Byggtiden

§ Hur kommunicerar vi vad vi gör? Hur 
länge vi tänker göra det? För vem 
gör vi det?



Invigning

§ Viktigt att invigning var för de boende i 
Tensta samt våra studenter

§ Samarbete med lokala föreningslivet, 
näringsidkare och aktörer 
(Kvinnoföreningen i Tensta, Tensta 
Basket, Räddningskåren, Närpolisen, 
Stadsdelen, Bostadsförmedlingen…) 

§ Adam Tensta hjälpte oss med en lokal 
och relevant artist line-up



KAOS

§ Inflyttningen sammanföll med 
skolavslutningen

§ Var tvungna att låsa huset
§ Styrde upp krav hos 

Bostadsförmedlingen
§ Närpolisen
§ Kamerorna!



Huset landar

§ Studentbostadsföretagen – stöttning 
av kollegor i branschen

§ Lokalt nätverk (stadsdelen, närpolis, 
centrumverksamhet)

§ Engagerade hyresgäster – vill vara 
med i Tensta

§ Tensta Tech



Handelskammares 
stadsmiljöpris

§ ”…det Handelskammaren i första 
hand vill lyfta fram med 
Stadsmiljöpriset är Åke Sundvalls 
dådkraft. Genom att våga satsa på 
studentbostäder i ett oprövat läge 
har staden blivit både vackrare och 
mer mångsidig."




