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BRF STENSÖ BOSTADSGÅRDAR ligger vid  
fyra höghus från 1960-talet i stadsdelen 
Älta. För drygt tio år sedan var de ganska 
torftiga och slitna gårdar med 
mycket asfalt och planteringar 
som inte var särskilt välskötta. 
Bostadsrättsföreningen plane-
rade då för en upprustning av 
gårdarna.

– Vi var med och skissade 
på idéstadiet och utgick då från 
formspråket från 1960-talet, 

säger Emma Norrman, som är landskaps- 
ingenjör och grundare av Funkia för 17 år 
sedan. Vi ville använda den del av det växt-

material som användes när 
husen byggdes, exempelvis 
ölandstok, spirea och berberis, 
men i en mer modern kompo-
sition.

Men bostadsrättsförenin- 
gen hade inte möjlighet att  
satsa så mycket pengar  
som det skulle kosta att  

göra om de fyra bostadsgårdarna i ett 
svep. Då beslutades att man i stället skulle 
göra upprustningen i etapper, som antogs 
en i taget.

– Etapperna pågick 2013–2016. Därefter  
var det en entreprenör som ansvarade för 
garantiskötseln, men när det inte funkade 
så bra erbjöd vi oss att ta över det. När man 
har satsat flera miljoner på en anläggning 
är det viktigt att skötseln fungerar, så att 
det blir som man har tänkt. Det är ofta ett 
problem nu för tiden, att man inte förval-

Brf Stensö bostadsgårdar i Älta förvaltas av Funkia, som är noga med att ha mycket dialog med de boende.   � FOTO:�JANSINHAMMARLING

Arkitektur som växer
Funkia landskapsarkitektur vill helst arbeta i projekt som sträcker sig från att göra ritningar  

till att se till att det gröna får rätt skötsel och blir så som det är tänkt i gestaltningen. Ett sådant 
projekt är Brf Stensö bostadsgårdar i Älta i Nacka kommun. Där planerade Funkia 

upprustningen av gårdarna, med början för omkring tio år sedan, och nu  
har de hand om den löpande skötseln. 

Lena M Fredriksson

Emma Norrman.
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tar sin investering så att den blir långsiktigt 
hållbar. 

I DET HÄR fallet fick Funkia ta över skötseln.
– Våra trädgårdsmästare tar ansvar och 

använder sin kompetens för att besluta om 
vilka åtgärder som behövs och när de ska 
utföras. Avtalet är inte detaljstyrt, utan vi 
gör det vi anser behövs.

Emma Norrman säger att det är svårt 
att få förtroendet med ansvar på löpande 
räkning från en kund, och att man därför 
ofta får börja i mindre skala. 

– Det handlar mycket om att kommu-
nicera med kunden och ha mycket dialog 
om det man gör. Samt att visa hur bra det 
blir. Då kommer förtroendet med tiden. 

BRF STENSÖ  BOSTADGÅRDAR är relativt lätt- 
skötta. De består av ganska mycket busk- 
ytor, men har även perenner på utvalda 
platser, något som kräver mer skötsel och  
större kompetens hos personalen.

Stor vikt har lagts vid att det ska se fint 
ut genom årstidsväxlingarna och att det 
ska vara samma struktur på gårdarna, men 
ändå vissa skillnader i exempelvis färgtema 
och växtval.

– Detta ger variation och gör att man 
lättare känner igen sig och vet vilken gård 
man befinner sig på, säger Emma Norrman. 

Förutom gräsmattor och rabatter 
med buskar och perenner finns det ock-
så några sammanhängande gräsområ-
den med stora tallar på. Där har wood-
landliknande planteringar gjorts, med 
bänkar och bord där man kan sitta ner.  
Ibland används de vid till exempel student- 
firanden och mottagningar. 

För några år sedan lades även odlings-
ytor till i området. Bärbuskar, fruktträd 
och örter planterades in, och de boende  får 
odla vad de vill – det blir mycket blommor. 
En boulebana finns också på plats.

– Det området har blivit en social mötes- 
plats, där grannar träffas och umgås. Sånt 
bidrar till ökad trivsel och människors väl-
mående.

NÄR DET GÄLLER skötseln så tar man bort så 
lite växtmaterial som möjligt. Mulchat löv 
från gräsmattorna krattas in i planteringar, 
ris läggs upp på vissa ställen och mycket 
material flisas direkt på plats när man be-
skär växterna.

– Det kostar mer till att börja med, ef-
tersom det tar mer tid jämfört med att köra 
till tipp, men det blir mer hållbart på sikt, 
säger Emma Norrman. Det blir även eko-
logiskt hållbart: vi jobbar med det material 
som finns.

Det här sättet att arbeta kräver lite extra Den biologiska mångfalden på gårdarna är mycket högre efter upprustningen. FOTO:�JANSINHAMMARLING

 En köksträdgård tillför något extra till gården.  FOTO:�JANSINHAMMARLING

Funkias trädgårdsmästare har hand om den löpande skötseln av bostadsgårdarna.  FOTO:�FUNKIA
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av personalen, ibland som en pedagogisk 
utmaning gentemot de boende. 

– Det händer att boende till exempel inte 
uppskattar hur gräsmattorna ser ut när inte 
alla ytor är klippta, utan det i stället finns 
några ängsytor, eller när vi återanvänder 
växtmaterial. En del tycker att det ser slar-
vigt ut. Vi måste då vara tydliga med vad vi 
gör och varför vi gör det. Att detta är något 
vi gör för framtiden. 

FÖR TRE ÅR sedan hände något som blev 
en speciell utmaning för Funkia. Bostads- 
rättsföreningen blev av med parkerings-
platser som de hade haft i ett centrum- 
garage, och delar av gårdarna behövde göras  
om till parkeringsplatser.

– Vi gjorde då om framsidan vid ett 
av husen till en grön parkering med regn- 
bäddar och dagvattenhantering i plante-
ringar, säger Emma Norrman. 

Det är asfalt i mitten av körytan, men 
själva parkeringsplatserna är gjorda i gräs- 
armering för att kunna ta åt sig vatten. De 
lutar lite in mot planteringarna, som fun- 
gerar som regnbäddar.

Där har man gjort två olika regnbäddar: 
en av sandjord och en av biokol/makadam. 
Tanken är att en utvärdering ska göras 
om vilken bädd som fungerar bäst. Än så 
länge syns det bara en marginell skillnad: 
växtkraften har varit en liten aning större 
i biokolen. 

– Vi har valt torktåligt växtmaterial 
som har mixats och gestaltats på plats. 
Det är både perenner  och buskar, efter-
som det är viktigt att ha med lite vedartat 
växtmaterial som ofta håller sig längre än 
perenner och som tål att skuggas ut när 
träden växer. 

Första året var en del boende irriterade 
och skeptiska till gräsarmeringen på parke-
ringen. Men kritiken har nu lagt sig helt. 

EMMA NORRMAN SÄGER att det här projek-
tet har varit mycket roligt att jobba med, 
eftersom det sträcker sig över och utvecklas 
under många år. Ytterligare utveckling pla-
neras till nästa år. 

– Jag önskar att fler skulle förstå att det 
krävs förvaltning och skötsel för att ute- 
miljöer ska utvecklas över tid. Det mest 
ekonomiskt hållbara är att utveckla det 
man har och att lägga pengar på förvalt-
ning nu i stället för att snåla och därefter 
tvingas göra stora ombyggnationer som 
kostar mycket pengar. 

I några av Funkias projekt har även de 
boende ett visst ansvar för delar av skötseln.

– Det skulle man kunna jobba med än-
nu mer i framtiden, att ansvara tillsammans 
med de boende. Det ger social hållbarhet. 

Parkeringsplatserna gjordes i gräsarmering för att kunna ta emot dagvatten.  FOTO:�JANSINHAMMARLING

Artrika, ängslika planteringar, buskar och träd ger en grön inramning.  FOTO:�JANSINHAMMARLING

Gräsytorna klipps inte korta överallt, utan delar av dem får bli ängsytor. � FOTO:�FUNKIA


