Bakgrund
På Kampementsgatan …nns 5 identiska ‡erfamiljshus. Två av dessa …nns i
SKB:s fastighetsbestånd –de längst till höger i nedanstående bild. I början
av Kampementsgatan har man nyligen byggt ett hus –det z-formade huset i
bildens övre vänstra hörn. Två eller tre av de övriga husen är bostadsrätter
och minst ett av dessa har tidigare tillhört den så kallade allmännyttan.
Det …nns därför här ett utmärkt material för jämförelse med SKB:s hus
med samt se hur SKB:s planerade utbyggnad kommer att bli.

Hur byggnationen påverkar den yttre miljön
Börja med att gå in på http://www.hitta.se/SatPage.aspx och klicka er fram
till Kampementsgatan. Då erhåller ni vid förstoringen 9 en utmärkt bild över
hur det ser ut i dagsläget –med det nya huset i gatans början.

Två till tre liknande byggnader är vad SKB:s styrelse och administration
vill bygga vid Kampementsgatans slut.

Hur byggnationen påverkar våra grannar
På Kampementsgatans norra del står husen dels ganska tätt intill gatan och
dels be…nner de sig ‡era meter längre ned. Resultatet av den planerade
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byggnationen får då den konsekvensen att lägenheterna längst ned i dessa
hus blir än mörkare. Till detta kommer så också den psykologiska e¤ekten
av att ha ett hus som tornar upp sig, som inte ens be…nner sig på samma
plan. Det …nns också en privatekonomisk sida. De två (en grupp av fem)
husen uppe i bildens övre högra hörn är nybyggda bostadsrätter vilka inte
var gratis i inköp. En byggnation på Kampementsgatan medför att deras
satsade sparpengar sjunker i värde.
Vilka SKB-medlemmar vill göra livet surt för sina grannar?

Hur byggnation påverkar den inre miljön
Låt oss se hur nybyggnaden ter sig inifrån en lägenhet d v s hur de nu i SKB
och HSB boende medlemmarna kan påverkas av den planerade byggnationen.

Fotogra…et är taget från en 5:a i husets "midja". Det …nns nu två frågor
man kan ställa:
1. Ligger det i de boende medlemmarnas intresse att göra livet tristare
för andra boende medlemmar?
2. Ligger det i de köande medlemmarnas intresse att ha en dylik bostad
att köa till?
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