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Det urbana stationssamhället



JM KONCERNEN
• Nordens ledande projektutvecklare av 

bostäder och bostadsområden

• 3 200 bostäder per år 

• Varav 2 300 bostäder i Sverige

• Omsättning ca 12,5 miljarder

• 2 300 medarbetare

• Dotterbolag:

1) Produktionsstartade under 2012
2) 2012

Norge Sverige

Danmark
Belgien

79 %

18 %

1 %
1 %

Finland

1 %
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JM I GÖTEBORG – pågående projekt

Platån 4

Flerbostadshus

Byggstartat: 131 lägenheter

Färdigställt: 2013

Vattenspegeln

Flerbostadshus

Byggstartat: 86 lägenheter

Färdigställt: 2014

Åkerbäret

Flerbostadshus

Byggstartat: 58 lägenheter

Färdigställt: 2013

Magasinet

Flerbostadshus

Byggstartat: 119 lägenheter

Färdigställt: 2013

Danska Vägen

Flerbostadshus

Byggstartat: 86 lägenheter

Färdigställt: 2014

Åkanten

Flerbostadshus

Byggstartat: 37 lägenheter

Färdigställt: 2014
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JM I GÖTEBORG – planerade projekt

Västra Eriksberg

Flerbostadshus

Kvarstående bostäder: ca 140 st

Svarte Mosse

Småhus

Antal bostäder: ca 25 st

Kvibergsstaden

Flerbostadshus och småhus

Kvarstående bostäder: ca 300 st

Kvarnenområdet

Flerbostadshus

Kvarstående bostäder: ca 380 st

Grimmered

Flerbostadshus 

Antal bostäder: ca 25 st

Majstångsgatan 

Flerbostadshus

Antal bostäder: ca 60 st

Sjöporten

Flerbostadshus (Seniorgården)

Antal bostäder: ca 50 st

Kulan

Flerbostadshus

Antal bostäder: ca 300 st Västra Kärra

Bostadsrätter

Antal bostäder: ca 50 st

413-03-01



JM I STORGÖTEBORG – pågående projekt

Bärnstenshusen, Kolla

Småhus

Byggstartat: 33 småhus

Färdigställt: 2013

Rönnäng, Tjörn

Tomter

Byggstartat: 48 tomter

Färdigställt: 2012

Kastellet II, Kungälv

Flerbostadshus

Byggstartat: 45 lägenheter

Färdigställt: 2014
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JM I STORGÖTEBORG – planerade projekt

Kolla Parkstad, Kungsbacka

Flerbostadshus och småhus

Kvarstående bostäder: ca 170 st

Jonsereds Fabriker, Partille

Gökegård, Partille

Småhus

Antal bostäder: ca 100 st

Kastellet II etapp 2, Kungälv

Flerbostadshus

Kvarstående bostäder: ca 40 st

Wallinsgatan, Mölndal

Flerbostadshus

Antal bostäder: ca 60 st

613-03-01



LÄS MER OM KUNDUNDERSÖKNINGEN PÅ JM.SE

fÖR fJÄRDE ÅREt I RaD!

tILL vÅRa KUNDER.
Ett fyRfaLDIGt tacK

 För fjärde året i rad firar vi att bostadsutvecklings- 
 branschens nöjdaste kunder bor hos JM. Allt enligt 
 Prognoscentret som mäter Nöjd Kund Index – NKI.
  Kanske beror det på att vi själva aldrig blir helt nöjda. 
 Istället utvecklar vi hela tiden vårt sätt att bygga, och 
husen vi bygger, för att det som är bra ska bli ännu lite bättre.
 Med fokus på det goda hantverket, ett långsiktigt miljötänk och en 

drivande roll inom samhällsutvecklingen har vi sedan 1946 gjort allt 
för att du och dina grannar ska trivas maximalt. På jm.se kan du se 
mer om vår historia, hur vi jobbar idag, och hur vi ser på den framtid 
vi är med om att skapa.
 Härmed lyfter vi på bygghjälmen och tackar både dig och våra med-
arbetare för utmärkelsen och hoppas att vi får anledning att fira nästa 
år igen.

JM_NKI2013_50x70.indd   1 2013-02-21   16.06





Vår utmaning

Jonsered – var ligger det?

Från







Vår utmaning

Jonsered – var ligger det?

ska vi ta en tur till Jonsered på lördag? 

Från

Till



Partille

Mitt i det goda livet



Partille

Mitt i det goda livet

en förstad  
Med extra allt

&



Jonsered är det ”lilla extra”

leader, göteborgs universitet  

vgr västarvet, länsstyrelsen vgl

studieförbundet vuxenskolan

Jonsereds HeMbygdsförening

göteborgs insJörike

Vi är i gott sällskap



Det finns möjligheter, men också hot

+
•	15 Min till gbg

•	goda koMMunikationer

•	oslipad diaMant

•	ovärderlig kulturskatt

•	vatten ocH naturreservat

•	alternativ till innerstan

•	utflykts-/turistMål



Det finns möjligheter, men också hot

+
•	15 Min till gbg

•	goda koMMunikationer

•	oslipad diaMant

•	ovärderlig kulturskatt

•	vatten ocH naturreservat

•	alternativ till innerstan

•	utflykts-/turistMål

–
•	förfall av arkitektur

•	utflyttning

•	pendeltåget stannar inte

•	utarMad fraMtidstro

•	inget oMvärldsintresse

•	inga eller ”fel” verksaMHeter 

etablerar sig



Jonsered 

en tuff utManing Med stora MöJligHeter

vi antar utManingen 

Hantverkslokaler
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årsringar  
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Vad vill Partille kommun?

verksaMHetsidé: 

”Det ska vara gott att växa upp,  
arbeta och leva i Partille kommun.”

koMMunens värdegrund: 

”Partille ska vara en Ekonomisk, ekologisk 
och social långsiktig hållbar kommun  

– ur ett globalt perspektiv.”



Vision för Partille kommun 2020

partille – Mitt i det goda livet

I visionen ingår:

•	Medveten saMHällsplanering

•	livslångt lärande

•	god oMsorg ocH livskvalitet 

•	stiMulerande kultur ocH fritid 

•	uppMuntrande företagskliMat 



Vision för Partille kommun 2020

partille – Mitt i det goda livet

I visionen ingår:

•	Medveten saMHällsplanering

•	LivsLångt	Lärande

•	god	omsorg	och	LivskvaLitet 

•	stiMulerande kultur ocH fritid 

•	uppMuntrande företagskliMat 



Tillsammans har vi kraften

infrastruktur ocH MedborgarservicePartille kommun =

näringsliv ocH lokalerHantverkslokaler =

HeM ocH trivselJM =



Vår visionskarta
Jonsered i framtiden – ett tankefrö

SITUATIONSPLAN
SKALA 1:2000
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visionsbild från kanozi

Visionsbild
Jonsered i framtiden – ett tankefrö



Och vad gör vi nu då? 

vi siktar Mot 2018/2019



Och hur gör vi?

vi tror på Medborgardialog

Hantverkslokaler

info dialog

Jonsereds-fabriker.se

synpunkter

företagare
Jonseredsbor
Journalister
politiker
inflyttare
HeMvändare
besökare


