Bo bekvämt
i moderna
hyresrätter
Naturen in på knuten och service
på promenadavstånd

Solgård i
omvandling
Vi tar historien med oss när vi omvandlar
Solgård för kommande generationer.

Dags för nästa stora steg i Solgård
1955 var nummer nio inflyttningsklart, det

och till vackra Tranemosjön. Fastigheterna

första av de sex punkthusen på Solgårdsgatan.

ligger lummigt bredvid parken och på de

65 år senare är det dags för nästa stora steg.

inglasade balkongerna kan du njuta av naturen

Vi omvandlar fastigheterna 5-15 till modern

en stor del av året utan bekymmer för väder

standard och hög boendekomfort. Vi börjar

och vind.

med 9 och 11 och fortsätter sedan med övriga
fyra punkthus, två hus per år. Det är ett stort

Bor man i Solgård kommer man att bo be-

renoveringsprojekt, men egentligen mycket

kvämt, modernt och hållbart med alla de

mer än så. Vi kallar det därför omvandling.

fördelar som en hyresrätt innebär – du bara
bor, vi tar hand om huset.

Nya Solgård blir ett blickfång i Tranemo. Från
de moderna fastigheterna har du gångavstånd
till samhällsservice, affärer, förskola och skola
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Med förankring
i både jordbruk
och tidig
industrihistoria.

Historien om
Solgårdsgatan
Solgårdsgatan är tätt förknippad med Tranemos tillväxt från andra världskrigets
slut och framåt, dess industriella historia och människorna som gjorde framgången
möjlig. Men från början bestod området Gudarp av fyra gårdar.

Efterkrigstiden innebar starten på det moderna svenska

Solgårdsgatan
– en nyckel till industrins framväxt

samhället. I Sverige fanns en intakt industri och det krigs-

Solgårdsgatan som vi känner den idag, började bebyggas

härjade Europa behövde byggas upp. Inkomsterna ökade

på 50-talet. Textilindustrin var stor i Tranemo, inte minst

och den materiella standarden förbättrades för varje år.

med tillverkning av trikåer, uniformsbyxor, arbetskläder,

Det började växa fram en tonårsgeneration med bättre

”finbyxor” och en del jeans. Den växande industrin behöv-

ekonomiska villkor samtidigt som livsstilspåverkan från

de arbetskraft och orten fick en stor finsk invandring på

USA var stark. En god arbetsmarknad med få konflikter

50- och 60-talet med framför allt skickliga sömmerskor.

Efterkrigstiden

och förhållandevis goda löner gav de unga större möjligheter att bilda familj och sätta bo, vilket kom att påverka

Alla dessa människor behövde någonstans att bo. 1955

efterfrågan på bostäder.

flyttade de första hyresgästerna in på Solgårdsgatan 9 och
1957 var det inflyttning på nr 11. Därefter byggdes ett hus

på den tomt där vårdcentralen ligger idag. Men området

Högkonjunktur, stora barnkullar och massinflyttning till

den Gudarp Trädgård, och hennes man övriga tre gårdar

hade mer än jordbruk. Den första textilindustrin på orten

orter med industrier skapade en stor bostadsbrist på 50-

i Gudarp och bildade en ny fastighet: Solgård. Henny och

byggdes upp 1870 av Hennys pappa och farbror och låg

och 60-talet. Byggandet tog fart, bland annat med statliga

Punkthusen på nummer 5-15 blev starten på Stiftelsen Sol-

på gårdens marker fram tills byggnaden brann ner 1888.

stöd, för att öka på byggnadstakten i kommunerna. Trane-

gårdsbostäder som 1993 blev Tranemobostäder AB.

1914 köpte Henny Willen, dottern och arvtagaren till går-

Karl ville skapa en mönstergård och man byggde en stor
och modern ladugård och en påkostad villa. Villan låg
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om året på Solgårdsgatan fram till 1967.

mo var inget undantag.
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Solgårdsgatan föds på nytt

Solpaneler på alla tak.
Årlig produktion
39 000 kWh/år.

Bo bekvämt i omvandlade Solgård
Med nya fasadskivor, ändrad färgsättning, nya entréer

Den inglasade balkongen blir ett trivsamt extrarum som

Lägenhetsförråden gör vi om helt och hållet. Vi installerar

och inglasade balkonger till samtliga lägenheter kommer

kan användas en stor del av året. Här kan du vistas utan

förråd med galler och gallergrindar av typen Troax vilket

Solgårdsgatan 5-15 att byta utseende och karaktär. Den

bekymmer för väder och vind, fika, odla köksväxter, läsa en

gör förrådsutrymmena öppna och ljusa. Med ljusa kulörer

nya och ljusa entrén, helt i glas med hissen precis innanför,

bok eller bara njuta av vyn över den lummiga parken.

på väggar och tak och bra ljussättning ökar vi tryggheten.

sätter sin prägel på husen. Det blir tillgängligt, tryggt och
välkomnande. Elektroniska lås i entréer och till alla gemen-

Vi installerar en modern fläktdriven till- och frånluftsventi-

samma utrymmen ökar tryggheten ytterligare.

lation med värmeåtervinning. Det ger en god inomhusmiljö
utan kallras. Alla lägenheter kommer att få ljud- och brand-

Totalrenoverade lägenheter

klassade säkerhetsdörrar och fönster i 3-glas. Tillsammans

Invändigt kommer lägenheterna att bli som nya. Vi lägger

med tilläggsisoleringen i väggarna kommer det att skapa

in nya golv, målar väggarna i ljusa färger och totalrenove-

en tystare inomhusmiljö.

rar alla kök och badrum. Vi har valt kök från Vedum med
vita släta låd- och skåpsfronter, mörk bänkskiva i laminat,

Uppfräschade gemensamma utrymmen

nya vitvaror och diskmaskin (förutom i den minsta ettan

Invändigt kommer alla gemensamma utrymmen (entréer,

där det inte finns plats).

trappuppgångar, förråd och tvättstugor) att målas om i
ljusa färger och utrustas med modern armatur för bäs-

Badrummen blir helkaklade med vitt kakel på väggarna

ta möjliga ljussättning. Vi passar också på att dubblera

och antracitgrå klinkers på golvet, duschhörna och hand-

antalet tvättstugor för att få en tvättstuga i varje hus. Det

dukstork.

blir lättare att få tvättid och lättare att tvätta, när hissen

Fiberanslutning, bredband och TV-utbud

Parkering och laddplatser

Alla lägenheter är anslutna till vårt moderna och öpp-

Det finns en parkeringsplats till varje lägenhet, men

na bredbandsnät och varje lägenhet har ett basutbud

inga bestämda platser. Vi förbereder också för att

av TV-kanaler. De tjänster som man önskar utöver

kunna erbjuda laddplatser för elbilar.

detta väljer våra hyresgäster själva genom egna avtal
(ytterligare TV-kanaler, bredband, IP-telefoni etc).

Rökfritt boende
Nya Solgård är ett rökfritt boende. Det betyder att

Passersystem med elektroniska lås

man ska kunna vistas i lägenheten, på balkongen och i

Solgård kommer att ha elektroniska lås i entréer och

gemensamma utrymmen utan att besväras av tobaks-

till gemensamma utrymmen. Alla hyresgäster får en

rök. Alla hyresgäster förbinder sig genom kontraktet

så kallad tag, för att kunna låsa upp.

att bidra till den rökfria miljön.

går ner till källarplan, där tvättstugorna och även förråden
finns.
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Storlek
1 rok (24 kvm)

1

2

ROK
Antal
3

Adress
Solgårdsgatan 9

Storlek
2 rok (50 kvm)
2 rok (52 kvm)
2 rok (53 kvm)
2 rok (54 kvm)

3

ROK sovalkov

Storlek
1 rok (32 kvm)
1 rok (33 kvm)

Antal
10
2

ROK

Adress
Solgårdsgatan 5, 7, 11, 13
Solgårdsgatan 7

Antal
2
4
6
30

Adress
Solgårdsgatan
Solgårdsgatan
Solgårdsgatan
Solgårdsgatan

9
9
11
5, 7, 13, 15

ROK

Storlek
3 rok (71 kvm)
3 rok (72 kvm)

Antal
12
3

Adress
Solgårdsgatan 5, 9, 11, 13
Solgårdsgatan 7

Material och utrustning
Entré/hall

Vardagsrum och sovrum

Balkong

Gemensamma utrymmen

• Golv: ny ekparkett

• Golv: ekparkett

Alla lägenheter har en inglasad balkong på 4,8 kvm

• Tvättstuga i varje hus

• Väggar: vitmålade

(1,5 m djup och 3,2 m bred).

• Lägenhetsförråd i samtliga fastigheter

Kök

Badrum

Ventilation, el och vatten m m

• Golv: plastmatta

• Golv: antracitgrå klinkers

• Modern fläktdriven ventilation

• Väggar: vitmålade

• Väggar: vitt kakel

• Vi byter vatten- och avloppsledningar och elinstallationer

• Skåpsluckor och lådfronter: släta vitmålade MDF-luckor
från Vedumkök

• Övrigt: duschhörna, handdukstork, förberett för tvätt-		
maskin (tillval)

• Ljud- och brandklassade säkerhetsdörrar, 3-glasfönster 		

• Väggar: vitmålade

• Cykel- och barnvagnsförråd i samtliga fastigheter
• Tre miljöstationer för sortering av matavfall och bränn-		
bart. På Solgårdsgatan 10 finns en återvinningsstation 		
för tidningar, pappkartonger, plast, glas och metall.

och tilläggsisolerade fasader ger en tystare inomhusmiljö.

• Bänkskivor: mörk laminat
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Bo i hyresrätt är tryggt
och bekvämt
Att hyra sin bostad är ett bekvämt sätt att bo. Som hyresgäst
behöver du aldrig tänka på att måla om huset, skrapa fönster
eller att leta efter hantverkare. Sådant tar vi hand om. Du betalar din hyra och behöver inte oroa dig för vare sig amorteringar
eller reparationer. Du bara bor – vi tar hand om huset. Kan det
bli mer bekvämt?

Vill du bo i bekväma Solgård?
Du behöver vara registrerad på Boplats Sverige för att kunna
söka lägenheter hos Tranemobostäder. Det är enkelt! Gå in på
vår hemsida, tranemobostader.se och sidan Lediga lägenheter,
för att se hur du ska göra. Lägenheterna fördelas efter kötid.
Registrera dig redan nu! Många är intresserade.
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Vi bygger för hög boendekomfort
och en hållbar framtid
Hus från 50- och 60-talen, som inte renoverats, är sällan

De renoverade lägenheterna kommer inte bara att

energieffektiva. Tillgången på energi var god på den

innebära en modern boendemiljö med hög standard

tiden och medvetenheten om hållbarhet väldigt begrän-

utan också en tydligt förbättrad inomhusmiljö. Vi går

sad. Idag vet vi mycket mer. När vi bygger och bygger

från ventilation med självdrag till fläktdriven, balanse-

om är målet att minimera klimatavtrycket så mycket

rad till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning.

som möjligt. Hållbarhetsaspekten är viktig för vårt stora

Vi förväntar oss också en tystare inomhusmiljö med

omvandlingsprojekt på Solgårdsgatan. Att använda det

tilläggsisolerade väggar och tak, nya 3-glasfönster och

som finns – renovera och bygga om – är mer hållbart än

säkerhetsdörrar som även reducerar ljud.

att riva och bygga nytt. Beslutet att renovera och bygga
om Solgårdsgatan är ett viktigt led i vår hållbarhetssträvan.

Minskad energianvändning
och solceller på taken
• Genom att tilläggsisolera väggar och tak och byta

Samtliga sex hus tillsammans beräknas få en elenergi-

fönster och dörrar beräknas fastigheterna få en

användning på cirka 97 000 kWh/år för fastighetsel,

energiprestanda som ungefär motsvarar dagens krav

inklusive driften av tvättstugorna. Cirka 23 000 kWh

för nya flerbostadshus, c:a 90 kWh/kvm, år

av denna elenergi beräknas komma direkt från

• Totalt sex stycken solcellsanläggningar kommer att 		

solcellerna. Elöverskottet kommer att exporteras ut 		

installeras, en på varje hustak. Tillsammans beräknas 		

på allmänna elnätet. Den el som vi behöver köpa är 		

de att producera cirka 39 000 kWh/år.
• Elen från solcellerna kommer i första hand att
användas till fastighetselen, dvs belysning, hissar, 		
tvättstugor etc.
• Eftersom solenergin inte kan lagras kommer det att 		
bli ett produktionsöverskott soliga dagar och ett

grön el från vattenkraft.
• Husen värms med fjärrvärme.
• Hissarna är energisnåla med 50 procent lägre
energianvändning än en traditionell hiss.
• Renoveringen görs med miljövänliga material med 		
låga eller inga emissioner, enligt Sunda Hus.

produktionsunderskott höst- och vinterhalvåret. 		
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Bofakta
Husen kommer att renoveras i tre etapper, två hus per år:
Etapp 1: 		

Solgårdsgatan 9 och 11 (beräknad inflyttning sommaren 2021)

Etapp 2:

Solgårdsgatan 5 och 7 (beräknad inflyttning sommaren 2022)

Etapp 3:

Solgårdsgatan 13 och 15 (beräknad inflyttning sommaren 2023)

Lägenhetsstorlekar
STORLEK		TOTALT ANTAL		ADRESS
1 rok (24 kvm)		

3			

Solgårdsgatan 9

1 rok (32 kvm)		

10			

Solgårdsgatan 5, 7, 11, 13

1 rok (33 kvm)		

2			

Solgårdsgatan 7

2 rok (50 kvm)		

2			

Solgårdsgatan 9

Vi bygger för framtiden – sedan 1967

2 rok (52 kvm)		

4			

Solgårdsgatan 9

2 rok (53 kvm)		

6			

Solgårdsgatan 11

2 rok (54 kvm)		

30			

Solgårdsgatan 5, 7, 13, 15

Med 836 lägenheter och ett varierat utbud av lokaler är vi
kommunens största fastighetsägare och helägda av Tranemo
kommun. Våra 20 medarbetare arbetar varje dag med att leverera god service, för att våra hyresgäster ska få ett tryggt och

3 rok (71 kvm)		
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Solgårdsgatan 5, 9, 11, 13

hållbart boende.

3 rok (72 kvm)		

3			

Solgårdsgatan 7

Hemma är bäst! Så ska det vara att bo hos oss.

Hyrorna för de olika lägenhetsstorlekarna hittar du på det separata faktabladet.

Gemensamma utrymmen
I källaren finns tvättstuga med torkskåp och torktumlare (i vissa hus finns torkrum), lägenhetsförråd,
cykel- och barnvagnsförråd.

Tillgänglighet
• Hiss till alla våningsplan inklusive källaren
• Entrén i gatunivå
• Bredare dörrar
• Trösklar ersätts med rundade övergångar mellan rummen. Tröskeln till badrummet är kvar,
men görs så låg som möjligt.
• Badrummen har bredare dörrar och är möblerad för att skapa så mycket golvutrymme som möjligt.
• Lägre tröskel till balkongen
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Du kan läsa mer om oss på:
tranemobostader.se
0325-58 68 50
solgard@tranemobostader.se

