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Innehåll

2019 - ett år med mycket
arbete och goda resultat!
Under 2019 fortsatte vi utvecklingen av den västra
delen i Skeppsbron. Vi fick se det första kvarteret ta
form och gator och struktur i området blev tydligare.
För oss på SMUAB låg fokus på att få klart infrastruktur
och alla gator. Det har varit ett arbete som krävt
mycket samordning och inte minst planering. Men nu
ser vi att arbetet ger frukt och området börjar ta form
och kvarteren kan börja byggas.
Logpoint South Sweden fortsatte utvecklas och ett av
våra delområden, norra Stigamo, är nu nästan helt fullt
av företag eller pågående etableringar. Intresset och
efterfrågan på industrimark är fortsatt stor och vi ser
ännu ingen nedgång. Nu jobbar vi vidare för att hitta
bra lösningar för ytterligare stora etableringar inom
Logpoint-området.
Något som varit en nyckel till framgång under året har
varit samverkan med andra aktörer. Genom att bidra
med kunskap och erfarenheter har vi kunnat lära oss
av andra och omsätta det till framgångar i både vårt
eget arbete och i olika samarbeten.
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2019 med våra egna ord
Året 2019 hände det framförallt mycket i stadsdelen Skeppsbron inom Södra Munksjön. Det
första kvarteret tog form och växte snabbt fram. Infrastruktur och förberedelser för gator i
området gjordes och beredde väg för ytterligare kvarter och bebyggelse. Det hände också
saker på logistikområdet Logpoint South Sweden. Nya etableringar kom till och förberedelser
av nya detaljplaner och områdets framtida expansion var ett stort fokus under året.

Skeppsbron och Jordbron
Mitt emot kommande Jordbruksverket, på andra sidan
Jordbrovägen, finns några kvarter som också tillhör
Skeppsbron och där det planeras för bostäder. Under
2019 fortsatte vi med att se över hur vi kan utveckla den
delen på bästa sätt och få naturliga kopplingar både
med bebyggelsen på andra sidan gatan men också mot
naturområdet runt Tabergsån.

SKEPPSBRON
Kvarter 3

Parkerna i Skeppsbron

Från att ha varit en ganska tom plats efter våra
rivningar kom äntligen byggnationen av den första
byggnaden i Skeppsbron igång. Efter starten har det
gått i en snabb takt!

Den stora Skeppsbroparken längs med Munksjöns
strand fortsatte planeras under 2019. En del
förberedande arbete gjordes i parken för att vi i ett
senare skede ska kunna fortsätta och anlägga den
slutliga parken. Bland annat gjordes pålningsarbeten i
närheten av gångvägen och var en av anledningarna
till avstängningen av gångvägen. Arbetet med parken
görs i etapper och just nu ligger fokus på att anlägga
Skeppsbrogatan.

I kvarter 3 byggs kontor där Jordbruksverket och
Skogsstyrelsen ska flytta in i mars 2021. Vi som gått
förbi kan se hur det växer fram bit för bit. Huset byggs
enligt certifieringsnivån ”Excellent” i miljöcertifieringssystemet BREEAM. Bland annat kommer det finnas
solfångare på taket och återvinning av energi från de
stora datorhallarna.
När man ser husets utsida kanske man inte tänker
jordbruk och landsbygd men invändigt ska det inte gå
att ta miste på vilken verksamhet man har kommit till.
Bland annat kommer varje våningsplan att inspireras
av varsin växtodlingszon i Sverige.

Mycket planering och diskussioner runt lösningar för
den stora Jordbrorondellen gjordes och flera olika
förslag diskuteras. Från att idag vara en stor knutpunkt
för bilar ska rondellen i framtiden också kunna nyttjas
mer av cyklister och gångtrafikanter.

Visionsbild från Skanska.

Under 2020 kommer planeringen av denna del
fortsätta.

Skolan
I den östra änden av Skeppsbron planeras för en stor
skola för årskurserna F-6. Förslag på skolan har tagits
fram men många diskussioner om dels placering men
även utformning fördes.

Kvarter 4

Närheten till Simsholmens reningsverk är en utmaning
och lösningar för hur man kan arbeta med det på bästa
har diskuterats.

I kvarter 4 har vi under året arbetat i samverkan
med flera aktörer för att få till en bra blandning av
verksamheter i kvarteret. Kvarteret kommer innehålla
flera olika verksamheter, såsom parkeringshus,
mataffär, förskola och kontor. Med så många aktörer
krävs god samordning och bra samarbeten för att hitta
bästa möjliga förutsättningar.

Arbetet med skolan fortsätter under 2020. Utbildningsförvaltningen planerar färdigställande av skolan runt
2025.

Vi ser fram emot den spännande inflyttningen 2021!

Trots att vi planerat för och trott att vi skulle slippa
stänga av delar av gång- och cykelvägen vid
Munksjöns strand så lyckades vi inte fullt ut med det.
På grund av att pålningsarbeten skulle ske i närheten
och att en del andra arbeten behövde gå ända
ner i parken var vi tvungna att stänga av delar av
gångvägen. Avstängningen är planerad att pågå i 2
år och under tiden kommer tillfälliga omledningar att
gälla.
Det här var såklart inte vad vi ville men blev
nödvändigt. Vi fortsätter att jobba på att hitta bra
tillfälliga lösningar för att man ska kunna gå runt
Munksjön.
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Arbetet med kvarter 4 fortsätter och planerad
byggstart är mitten av 2020.

Förberedelse av infrastruktur
Ett av SMUABs ansvar i Skeppsbron är att se till att all
infrastruktur, såsom bland annat el, vattenledningar
och fiber läggs ner under gatorna. Under året la vi fullt
fokus på att få detta klart.
Vi har också arbetat med gatustrukturen och förberett
för att kunna anlägga dessa. Om du åkt förbi i
Skeppsbron och undrat vad de höga grushögarna är
så är det just så kallad överlast (ett sätt att få marken
att sätta sig) för gatorna. Vi förklarar och reder ut fler
detaljer och begrepp på nästa uppslag!

Munksjön

Kv. 3

park

Kontor

Jordbroväge
n

Avstängning av gångvägen

Kv. 11
park

P-hus
Mataffär

Förskola
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Bostadsrätter
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Ett djupdyk ner i gropen
Håll i dig nu! Nu är det dags för ett djupdyk ner bland schaktmassor, pålar
och VA-ledningar för att reda ut hur det faktiskt går till när vi anlägger gator
och infrastruktur i Skeppsbron.
Under gatan som du kan köra, gå och cykla på ligger ledningarna för dricksvatten,
dagvatten och spillvatten – alltså VA-ledningarna. Dessa måste alltså komma ner på rätt
plats allra först, innan vägen byggs.
Så här gör vi - från pålning till färdig väg:

Södra Munksjön Utvecklings AB

5.

Nu kan vi börja schakta (= gräva). Vi gräver ca 5 m. Toppen av pålarna sågas av så att
de hamnar i höjd med bottnen av gropen.

6.

Längs med hela bottnen gjuter vi därefter en betongplatta. Pålarna fungerar som
stödben till plattan. Betongplattan och pålarna behövs för att de mycket stora och
tunga ledningarna ska ligga stabilt.

7.

På plattan börjar vi alltså sedan lägga våra ledningar. Det normala är att ledningen med spillvatten placeras längst ner för att spillvattnet, vid ett mycket osannolikt
läckage, aldrig ska komma i kontakt med vårt dricksvatten. Ledningarna spänns fast i
plattan för att ligga helt stilla.

1.

På de ställen där det finns ”dålig” och ostabil mark börjar man med att lägg en s.k.
överlast. Detta betyder att man belastar marken med en viss vikt för att pressa ihop
och stabilisera den.

8.

När ledningarna väl är på plats börjar man fylla igen gropen. Allra först packar man in
ledningarna i ett skyddande lager av bergskross, innan man fyller på med resterande
material. Vi lägger aldrig tillbaka smutsig mark – bara rena massor!

2.

Sedan börjar jobbet med att slå ner pålar längs med hela sträckan som vägen ska gå
och vattenledningarna ska vara. Pålningen sker alltså innan man börjar gräva eftersom pålningsmaskinen inte kan arbeta nere i gropen bland lösa massor och under
grundvattennivån.

9.

Vi fyller igen gropen till en så kallad terrassnivå – vilket är något lägre än färdig väg.
Detta för att göra plats för de sista topp-lagren: ett förstärkningslager av grövre grus,
ovanpå det ett lager av finare grus och till sist: en yta av plattor eller asfalt. Det är detta
vi med blotta ögat ser som vår gata och som vi kör, går eller cyklar på.

3.

Eftersom ledningarna hamnar under den naturliga grundvattennivån behöver man
under arbetets gång göra en grundvattensänkning. När du gräver vill du att det ska
vara torrt – det går inte att stå och arbeta i vatten. För att lösa detta förs stora ”sugrör”
ner i marken som tillfälligt suger bort vattnet så att grundvattennivån hamnar under
den tänkta bottnen på gropen.

10. Nu har vi en fullt fungerande gata med VA-ledningar under. Så bra, men tanken är ju
att den ska skapa ett fint och trevligt rum i staden – med träd, planteringar, bänkar
och liknande runt. Denna sista gestaltning görs först när all byggtrafik är borta från
området så att inget förstörs. Fram till dess görs en tillfällig gestaltning så att det ska
upplevas trevligt för de som bor i området under tiden resten byggs!

4.

På vissa ställen behöver vi även sponta. Då slår vi ner stora metallplattor i marken för
att säkra upp arbetsmiljön så att marken inte rasar ner i gropen där ledningarna ska
anläggas.
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Byggloggen
2019-12-06
		

Lyckad provspontning Cementgatan. Fjärrvärme påbörjad Oskarshallsgatan.
Schakt Oskarshallsgatan. Påbörjat fyll efter sanering Skeppsbrogatan.

2019-11-19
		

Asfalt klart på nytt körfält Jordbrovägen. Arbete pågår med dagvattenbrunnar.
Sanering färdigställd utmed Skeppsbrogatan.

2019-08-19

Start byggnation gator och ledningar Skeppsbron etapp 1.

2019-06-03 Sanering av området runt gamla Slakteriet påbörjas.
2019-02-07
		

Tekniska kontoret gör förberedande arbete inför byggnation.
Byte av vattenledning genom västra delen av Skeppsbroparken.

se hela byggloggen på www.sodramunksjon.se/byggloggen
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HÅLLBARHETSARBETE

Även om vårt nuvarande arbete till stor del är koncentrerat till Skeppsbron så har vi hela tiden
saker på gång i övriga delar av Södra Munksjön. Under året som gått så har det bland annat
hänt en hel del med Munksjökajen. Vi har också jobbat med den övergripande tidplanen.

En mycket viktig del i vårt uppdrag är att säkerställa en långsiktig hållbar utveckling i Södra
Munksjön samt på LogPoint. SMUAB’s hållbarhetsarbete är därför ständigt pågående. 2019
jobbade vi bland annat med att ta fram handlingsplaner för detaljplaneskedet.

Simsholmen

Följ vad som händer!

Handlingsplaner för detaljplaneskedet

Jönköpings kommun har under 2019 sökt ett
nytt tillstånd för sin verksamhet på Simsholmens
reningsverk. Tillståndet gällde bland annat möjligheten
att kunna ta emot mer avsloppsvatten samt att det ska
vara möjligt att bygga bostäder närmre reningsverket
än vad det är idag. SMUAB var en av parterna som
yttrade sig på ansökan.

På www.sodramunksjon.se uppdaterar vi löpande
med det senaste som händer i området. Du kan bland
annat läsa om våra olika delområden, följa byggloggen,
se vilka lediga lokaler vi har i området eller börja följa
vårt nyhetsbrev.

Under 2019 har arbetet med att skapa en hållbar
stadsdel fortsatt. Då det inte finns en mall för
hur en hållbar stad ska byggas så lär vi oss på
vägen. Till exempel har arbete fortsatt med att ta
fram handlingsplaner för detaljplaneskedet och
vidareutveckla planer för de blå- och gröna strukturer
(d.v.s. parker, dagvattenslösningar, naturmiljöer m.m.)
som finns inom Södra Munksjön.

Munksjökajen

Har du frågor runt vad vi gör och hur vi jobbar med
vissa frågor kan du alltid besöka vårt Q & A där vi
försökt svara på vanliga funderingar. Finns inte svaret
där är du välkommen att kontakta oss!

En stor del av arbetet bygger på att hämta in kunskap,
lära från andra och att samverka med alla de olika
parter som bidrar till att bygga Södra Munksjön. Inte
minst handlar det om att lyssna på Jönköpingsborna
och arbeta för att Södra Munksjön ska kunna bli en stad
där alla kan trivas.
Ett arbete har även påbörjats under året med att
tydligare koppla hållbarhetsarbetet till bolagets
övergripande målsättningar. Dessa målsättningar gäller
för både Södra Munksjön och LogPoint.

Under 2019 har pålning av den nya Munksjökajen
pågått. En del problem har uppstått med kringliggande byggnader vilket medförde att ett byte
av pålningsmetod gjordes för att komma framåt i
arbetet. Man beräknar att den första etappen är klar
hösten 2020. Då kommer man kunna nå den nya
kajen via Bygatan - men dock inte gå hela sträckan
för att komma runt sjön. Under hösten 2020 planeras
sträckan förbi Hälsohögskolan att påbörjas så att man
vid sommaren 2021 kan promenera hela sträckan
förbi Munksjöstaden (se markering i visionsbilden till
höger).

Övergripande tidplan
Ett arbete har pågått under 2019 med att uppdatera
SMUAB’s översiktiga och långsiktiga tidplan över
utvecklingen kring Södra Munksjön. Långsiktiga planer
är alltid svåra och mycket har hunnit hända sedan den
förra tidplanen togs fram (2016), både i omvärlden och
på SMUAB. Den nya tidplanen beräknas vara klar till
sommaren 2020.

Klart 2021
Klart höst 2020

Konstavtal för Södra Munksjön
För att säkerställa att det inom Södra Munksjön
kommer finnas både permanent och temporär
offentlig konst som ger Jönköpings invånare och
besökare ett kulturellt mervärde, skrevs under 2019
ett avtal med kultur- och fritidsförvaltningen. Avtalet
innebär att SMUAB ska finansiera offentlig konst till ett
värde av 1% av den totala beräknade byggkostnaden
för allmän plats.
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ELBILSKONFERENSEN
Den 10 april 2019 anordnade vi Elbilskonferensen i Munksjömagasinen, Jönköping.
Konferensen tog upp frågeställningar runt laddinfrastruktur, elbilar samt hur man ska kunna
anpassa stadsutvecklingen till elbilens framfart.

Stort intresse

Framtidens transportsätt?

Intressanta talare

Elfordon är på framfart och spås som ett givet
alternativ och en av lösningarna för att nå våra
klimatmål i framtiden.

Konferensen bjöd på spännande seminarier,
diskussioner och föreläsningar om framtidens
fordon och hur vi på bästa sätt kan möta nya
behov.

Konferensen fick ett stort intresse men framförallt
väckte den mycket frågor och diskussioner efteråt.
Många fick upp ögonen för frågan och problematiken
runt hur vi anpassar staden och planeringen efter
framtidens behov.

Några punkter från programmet:

Varför gjorde vi det här?

•

Vad händer med elfordon och
laddinfrastruktur?
- Jessica Alenius, vd BilSweden

•

Vikten av bra laddinfrastruktur för
elfordonsutvecklingen
- Johanna Lakso, vd Power Circle

Upprinnelsen till konferensen var att SMUAB upplever
att det finns behov av en debatt och en större
medvetenhet för hur städer ska kunna möta det ökade
behovet av laddinfrastruktur, samt hur vi ska arbeta
i Sverige för att inte stadsplaneringen ska hämma
övergången mellan fordon som drivs på fossilt bränsle
och elfordon.

•

Hammarby Sjöstad - en pionjär kring elfordon i
bostadsområden
- Allan Larsson, fd. finansminster och drivande
i utvecklingen av Hammarby Sjöstad

•

Innovativa entreprenörer
- MoveAbout, UbiGo, Mobility46, NollZon m fl.

Eftersom vi på SMUAB i största möjliga mån försöker
bygga stadsdelar som är anpassade efter framtidens
behov och utmaningar beslöt vi oss för att anordna en
konferens där frågorna runt framtidens transportsätt
och mobilitet stod i fokus.
Under konferensen togs det upp frågeställningar som:
•

Vad händer på elfordons- och laddinfrastrukturområdet?

•

Hur ska våra städer planeras, anpassas och byggas
för att tillmötesgå elfordonens krav?

•

Hur löser vi en allt större efterfrågan i staden på
effekt för elfordon?

Nationellt fokus
Konferensen hade nationellt fokus och riktade sig till
personer i både offentlig och privat sektor som arbetar
eller har intresse av stadsutveckling, samhällsbyggnad,
infrastruktur, el- och elnät samt hållbar utveckling.
Syftet var att deltagarna skulle få ta del av kunskap,
debatt och intressanta diskussioner runt omställningen
till elfordonsdrift samt hur vi kan arbeta med
anpassning och planering av stadsmiljöer för elfordon
utifrån ett laddningsperspektiv.
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Vi ville utmana övriga Sverige på att se hur man tänker
runt de här frågorna men också göra problematiken
tydligare för fler. För att dessutom själva kunna skaffa
oss mer kunskap kände vi att vi behövde skapa bättre
kontakter och få mer inspiration av andra.

Under konferensen fanns också en utställning
att besöka med ett flertal utställare inom
elbilsindustrin.
På plats fanns också ett antal olika bilar som man
kunde testköra och lära sig mer om hur deras
laddning fungerar.
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FASTIGHETER

UTSTÄLLNINGAR, BESÖK OCH EVENT

SMUAB äger en mängd fastigheter inom Södra Munksjön. Förutom att förvalta och ta hand
om våra hyresgäster gör vi också strategiska köp av fastigheter inför fortsatt stadsutveckling.

Att synas i staden, föra dialog men också skapa debatt och våga lyfta frågeställningar står
högt på vår agenda. Vi vill skapa engagemang för att bygga en så bra stadsdel som möjligt!

Fastighetsförvärv

Lediga lokaler

SMUAB i Almedalen

Under 2019 förvärvades Kv Ön 9 AB. Bolaget består
av tre fastigheter - Ön 9, Örnklon 6 och Örten 6. Alla tre
är belägna norr om Simholmen, öster om Munksjön
och består totalt av cirka 35 000 m2. Lokaler och mark
på fastigheterna är uthyrda i dagsläget. Ett av skälen
till förvärvet är att ge SMUAB rådighet över mer mark
inför fortsatt stadsutveckling.

Under tiden vissa delar av Södra Munksjön utvecklas
kommer andra delar fortsätta att nyttjas precis som
vanligt. Många befintliga lokaler kan därför hyras
under en längre period innan ytan behövs för stadsutveckling. På www.sodramunksjon.se/ledigalokaler
lägger vi upp de lokaler vi har just nu till uthyrning. Är
du intresserad så gå gärna in där och kika!

Under Almedalsveckan på Gotland var SMUAB med
och diskuterade viktiga frågor runt stadsutvecking. Vi
fanns på samma arena som Jönköpings kommun men
också med Region Jönköpings Län och ett flertal av
länets andra kommuner.

Nya hyresgäster
Mantor AB (VVS-entreprenör) och Din Husbil
(försäljning av husbilar) flyttade in i Södra Munksjön
som nya hyresgäster under 2019. Vi skrev även avtal
med PA bilservice, men de flyttar in först 2020.

Förbättringar i fastigheter
Under 2019 gjordes en mängd olika förbättringar av
våra befintliga fastigheter. Bland annat lagstadgade
besiktningar och krav såsom elrevision i fem
fastigheter, ventilationskontroll på två fastigheter och
besiktning av samtliga portar och hissar.
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Vårt bidrag till seminarierna var bland annat att
diskutera social hållbarhet i stadsutveckling och vilka
utmaningar det innebär. Vi diskuterade också vilka
mobiltetslösningar som kan finnas i framtidens stad och
hur framtidens städer faktiskt skulle kunna se ut.
Totalt höll SMUAB i 3 seminarier under veckan och
reste hem med nya kontakter, ny kunskap och mycket
spännande idéer.

Utställning i Skeppsbroparken
Vår utomhusutställning i Skeppsbroparken fortsätter
att vara populär och väldigt många människor som
passerar vid Munksjöns strand väljer att stanna upp och
lära sig mer om utvecklingen. Under året uppdaterades
utställningen med bilder och ny fakta i takt med att det
hände mer i området.

Efter sommaren var vi ju tyvärr tvungna att stänga en
del av gång- och cykelvägen runt Munksjön och då
hamnade utställningen innanför stängslen. Under 2020
kommer vi dock se till att alla får möjlighet att kunna
läsa och besöka utställningen igen!

Glöggmingel
Vi avslutade året med att bjuda in alla som var nyfikna
på Skeppsbron till ett glöggmingel på Kvarteret Ödlan.
Där kunde vi tillsammans med HSB och Skanska
informera om byggnationen, tidsplaner och hur vi
jobbar vidare. Det kom mycket folk och flera av de som
kom var personer som valt att köpa sig en ny bostad i
just Skeppsbron.
Självklart blev det också mingel, glögg och wraps - en
varm och trevlig kväll i kallt decembermörker!

Studiebesök
Varje år hör många föreningar, företag och andra
kommuner av sig till oss för att få veta mer om vad som
händer med stadsutvecklingen i Södra Munksjön. Vi har
blivit en snackis i Sverige! Vi gör vårt bästa för att kunna
ta emot alla och under 2019 räknade vi ut att vi pratat
för ca 40 grupper under året. Jättekul!
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KVARTERET ÖDLAN
Intresset och aktiviteterna runt Kvarteret Ödlan ökade explosionsartat under 2019! Med fler
evenemang och aktiviteter, nya verksamheter och stort intresse har Ödlan utvecklats till det
vi ville - ett kvarter som ger liv och rörelse i Skeppsbron under tiden området växer fram.

Innergården

Verksamheter och evenemang

Den trista innergården som fanns på Kvarteret Ödlan
var något vi tog tag i under våren och sommaren. Vi
såg en möjlighet i att förvandla en tråkig asfalterad
yta till en grönskande och lekfull oas för både
umgänge och ”häng” men också aktiviteter, musik och
evenemang.

Under året kom fler verksamheter in i huset som nu
hjälper till att sprida liv och rörelse i området. Bland
annat Jönköpings Litteraturhus som håller workshops
och skrivarstugor. Makers Jönköping flyttade också in
på Kvarteret Ödlan. De är ett kreativt gäng som skapar
i alla möjliga material, i allt från tyg och papper till delar
som printas i 3D-skrivare. Även Fritidsbanken startade
upp sin verksamhet och har nu sin verkstad på Ödlan.
Sedan tidigare finns också Cykelköket och två olika
målargrupper på plats.

Under våren och sommaren jobbade vi med att
bygga upp scener, pergola och skapa trivsamma
och inbjudande platser. Arbetet och utvecklingen av
innergården hann vi inte helt klart med, utan kommer
fortsätta under 2020.

Fasadmålning
Kvarteret Ödlan fick en helt nytt utseende! Tack vare
duktiga fasadmålare och graffitikonstnärer har huset
nu gröna skogar, svampar, löv och ett och annat djur på
fasaden. Detta blev ett riktigt ansiktslyft för byggnaden
som nu sticker ut ordentligt från omkringliggande
byggnader.
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Olika evenemang genomfördes också på Ödlan
- det blev allt från trolleriskola, konstutställningar,
och cykellopp till scrapbooking och inspirationsföreläsningar.
Totalt var det över 125 olika evenemang i huset under
2019!
Läs gärna mer om allt som händer på Ödlan på
www.kvarteretodlan.se

Fest hela året
Tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen och
de olika verksamheterna i huset ordnade vi ett antal
gemensamma fester som alla var välkomna till. I juni
blev det sommarfest; en perfekt sommarkväll med
musik, såpbubblor och foodtrucks.
I september bjöd vi in till skördefest. Då skördade vi
alla grönsaker vi tillsammans odlat på innergården och
lagade mat till alla som kom!

I december var det premiär för Jul på Ödlan, en
alternativ julmarknad med utställare, eldshow och
jul-DJ. Eldkorgarna brann, huset var fullt av folk och
stämningen var på topp!
Härliga evenemang som visade upp Ödlan i olika
former och skepnader. God gemenskap, glada tillrop
och positiva reaktioner blev resultatet!
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UPPTÄCK SKEPPSBRON
Aktivitetsdagarna Upptäck Skeppsbron är ett sätt för oss att få en möjlighet att visa alla vad
vi ska bygga och skapa i Skeppsbron men också redan nu få människor att besöka området.
2019 annordnades aktivitetsdagarna för tredje året i rad.

Skeppsbrons Lounge

Fullt ös på sjön

På bästa läget mitt i parken byggde vi upp en tillfällig
lounge. Med lastpallar, tält, ljusslingor och musik
skapade vi en inbjudande plats som bara lever en
helg om året. Från din plats i loungen kunde du se
Jönköping från ett annat håll och förutom kvällssolen
kunde du njuta av utsikten över Munksjön, Jönköping
city och Munksjöstaden. En försmak på hur det kanske
kommer att upplevas att hänga på balkongen i din
kommande bostad i Skeppsbron?

En av våra mest besökta och absolut mest
uppskattade aktiviteter under Upptäck Skeppsbron var
vattenaktiviteterna. Då lät vi alla prova på olika saker att
göra i Munksjön. Det fanns flyboard, och jetskis för de
lite äldre. En nyhet i år var jetpack, där du flyger i luften
med hjälp av vattenstålar på ryggen. Svårt men väldigt
roligt! Och det visade sig att vår egen Daniel Kangas
var en riktigt fena på jetski!

I loungen serverades mat och dryck och många valde
att stanna till och hänga med oss från lunch till sena
kvällen.
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För de mindre fanns vattenbollar och vattentuber att ta
sig runt i. Inte lika svårt kanske men oj, så roligt!

Sommarquiz

Guidad tur i Södra Munksjön

På fredagkvällen underhölls alla av CoverCompaniet i
loungen. Solen sken och vi bjöds på underbart väder
ihop med bra musik och sång.

Även i år fanns vi på plats i parken och berättade om
våra planer och vårt arbete med Skeppsbron och
hela Södra Munksjön. Många besökte oss och hade
mängder av frågor men också värdefulla synpunkter
som vi kan ta med oss i det fortsatta arbetet.

Även i år arrangerade vi ett sommarquiz med fina priser.
Lagom svårt och med många som deltog. Tävlingen
slutade dock oavgjort och fick därför avslutas med
sångtävling!

Utomhusbio
Vi hade tyvärr något sämre väder på lördagen men
trots att regnet strilade ner så kom det flera hundratals
personer och tittade på bio med oss på kvällen.
Filmen var ”A star is Born” och både tårar och skratt
syntes i besökarnas ansikten. Tack till alla som vågade
trotsa vädret och besökte Skeppsbroparkens alldeles
egen biosalong!
Vi på SMUAB poppade popcorn, delade ut strandstolar
och filtar för att göra upplevelsen så trevlig som möjlig
för alla besökare. Självklart njöt vi sedan också av en
underbar biokväll.

Under Upptäck Skeppsbron körde vi även en guidad tur
som visade hela utvecklingsområdet Södra Munksjön
och vad som är tänkt på de olika platserna. I år var det
populärt. Vi fick till och med köra dubbla turer för att få
med alla som ville åka skulle få plats. Jätteroligt att så
många var nyfikna på området!

Bygg stad i Lego, Minecraft, sand och
papper
För att alla skulle få känna sig som stadsbyggare så
fanns under dagarna möjlighet att bygga just sin stad,
eller det man tycker är viktigt i en stad, i olika material
och på olika sätt. Varför inte i Lego? Eller i vår gigantiska
sandlåda? Eller i papper? Eller kanske i vår alldeles egen
modell av Södra Munksjön i MineCraft?
Alla möjligheter fanns till kreativt stadsbyggande under
Upptäck Skeppsbron. Aktiviteterna lockade framför allt
den riktigt unga publiken men även ett stort gäng lekoch byggsugna vuxna.
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LOGPOINT SOUTH SWEDEN
Logpoint fortsätter växa och efterfrågan på industrimark i området är stor. Utvecklingsarbetet pågår ständigt och 2019 jobbade vi bland annat mycket med utvecklingen av
Granarp och Moliden, samt skrev en avsiktsförklaring för en stor kommande etablering.

Nya etableringar och avtal
Abrahamssons järn - Jönköpingsföretaget flyttade
sin verksamhet till nya lokaler på norra Stigamo
i slutet av oktober 2019. Företaget, som erbjuder
ett brett sortiment av stål och metaller, började bli
trångbodda och ville expandera. I och med flytten till
LogPoint kunde de bredda sin lagerhållning och även
vidareförädla produkterna själva.
ÖvreAllt - I maj 2019 skrevs ett nyttjanderättsavtal
med Övreallt AB för 12 000 m2 mark på norra delen
av Stigamo. Företaget driver sedan 20 år transportoch lotsverksamhet och har i dagsläget 15 anställda.
ÖvreAllt vill expandera och etablera en anläggning
för egen verksamhet på LogPoint. De vill bland annat
fortsätta sin utveckling mot att köra fordon som drivs
av fossilfria drivmedel.
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RASL - Köpeavtal och köpebrev upprättades under
slutet av 2019 med RASL för en mindre tomt på
Skåpvägen, Torsvik. Ingen byggnation har ännu startat.
Nobia - Precis i slutet av 2019 skrevs en avsiktsförklaring med kökstillverkaren Nobia som avser
etablera en toppmodern fabrik på LogPoint. Företaget
tillverkar bland annat Marbodalkök och har idag en stor
fabrik i Tidaholm som nu kommer flyttas till LogPoint.
Enligt bolaget kan hundratals arbetstillfällen skapas i
samband med etableringen.
Fortsatta diskussioner för att hitta lösningar och
bästa förutsättningar för etableringen kommer att
pågå under en tid framöver. Parallellt kommer också
ett planarbete pågå för att kunna forma planen för
etableringen som totalt är på ca 300 000 m2.

Utveckling av delområden
Moliden

Granarp

Planerings- och projekteringsarbete för Moliden har
pågått under hela 2019. Projekteringen innebär att vi har
tagit fram ritningar och beskrivningar som ska fungera
för den som bygger ledningar, diken, dammar, gator,
gång- och cykelvägar och gatubelysning inom Moliden.
Under både planerings- och projekteringsarbetet har vi
nära samarbeten med Jönköpings kommun, Jönköping
Energi, Trafikverket, Skanova m. fl.

Detaljplanearbetet för kommande delområdet Granarp
har pågått under hela 2019. Man har bland annat
jobbat med skisser samt utredningar för naturvärden
och dagvatten. Skisserna har inneburit att vi har
tittat på olika förslag till vägar i området, tänkbara
fastighetsindelningar (tomter), förslag om vilka
naturområden som ska sparas och hur dagvatten ska
hanteras. Skissarbetet är nära knutet till resultatet av
utredningarna.

Det är det första året som Skanska har tagit emot
massor till sin masshanterings-anläggning på Moliden.
Massorna ska bland annat användas för utfyllnad av de
stora höjdskillnaderna som finns på delområdet. Under
året tog de emot ca 20 000 ton massor för utfyllnad
samt ca 5 000 ton för återanvädning (asfalt, betong
m.m.).

En rad olika utredningar görs alltid i detaljplaneskedet.
Bland annat för att planen ska kunna utformas på ett så
bra sätt som möjligt och för att vi ska kunna minimera
skadan på befintliga värden i t ex naturmiljön.

19

Södra Munksjön Utvecklings AB

Org. nr 556394-3397

Södra Munksjön Utvecklings AB

Org. nr 556394-3397

Jönköping

C

LogPoint-stipendiet

LBN - LogPoint-dagen

Torsviks Terminal

Både högskolan i Jönköping och Yrkeshögskolan
Jönköping driver utbildningar med inriktningar inom
logistik. LogPoint South Sweden och dess etablerade
företag kan dra nytta av detta med tanke på att
relevant kunskap, forskning samt utbildad arbetskraft
finns i närområdet.

Den 11 maj 2019 gick LogPoint-dagen av stapeln. En
stor familjefest som med jämna mellanrum anordnas
av företagarföreningen LogPoint Business Network för
företagens anställda och deras familjer. I år kom runt
700 besökare och njöt av en rolig dag där 15 utställare,
3 hoppborgar, popcornmaskin, truckrace, LogPointlopp, utlottningar och prisutdelningar utgjorde en del
av programmet.

På LogPoint finns en mindre kombiterminal som ägts
av det kommunala bolaget Torsviks Terminal AB, TTAB.
TTAB’s uppdrag har sedan flera år legat under SMUAB,
men i slutet av 2019 avvecklades terminalbolaget och
verksamheten drivs nu istället som en del av SMUAB.

Ett sätt för oss att uppmuntra och stötta kunskap och
forskning är vårt ”LogPoint-stipendium”. Det delas varje
år ut till ett examensarbete på högskolan i Jönköping
som vi tycker har bidragit till utvecklingen inom
logistik. Genom stipendiet får LogPoint South Sweden
möjligheten att lyfta fram och belysa de studenter
som är framtiden inom logistik och som bidrar till
utvecklingen inom området.
2019 gick stipendiet till en fallstudie inom
tillverkningsindustrin. Studien visar hur företag kan
optimera sitt lager med hjälp av matematiska formler.

LogPoint-dagen är ett uppskattat inslag för de anställda
och ger goda chanser för nätverkande och samarbete
mellan företagen på området. Självklart var även vi på
SMUAB på plats och representerade LogPoint South
Sweden.

Torsvik

E4
T

Moliden
Granarp

I slutet av året förlängdes arrendeavtalet med Bring
LineHaul AB som driftar terminalen. Nuvarande avtal
löper fram till 2020-12-31.

P

norra Stigamo

Under 2019 rapporterade Bring om att de gjort 25 000
”lyft” från godsjärnvägen. Ett lyft innebär att man lyfter
en trailer/container till eller från godståget en gång.

södra Stigamo

Vaggeryd
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BOLAGET OCH PERSONALEN
Under året jobbade vi för att kunna utvecklas och ha klara mål inför framtiden. Inspirerande
studieresa, utbildning och inte minst motion ihop var något av det vi gjorde!

Studieresa till Hammarby Sjöstad

Vi sprang lopp ihop!

I maj åkte vi tillsammans med bolagets styrelse
till Hammarby Sjöstad i Stockholm för att hämta
inspiration men också lära oss och få veta mer om hur
de arbetat med stadsutvecklingen i området.

Som en gemensam friskvårdsaktivitet deltog flera
från bolaget i Blodomloppet den 13 augusti 2019. Vi
representerade både på 10 km och på 5 km. Efter en
något rörig och trång start väntade en trevlig runda och
tillslut en trevlig picknick tillsammans!

Det blev givande dagar där Allan Larsson,
fd finansminister och numera drivande för
medborgarinitiativet Hammarby Sjöstad 2.0,
guidade oss runt. Vi fick inspiration från deras sätt att
arbeta men också fina rundvandringar i parker och
grönområden. En viktig del för oss var att skaffa mer
kunskap runt deras arbete med energisystem och
laddning av elbilar.

Martina roddade Ödlan och Hanna
kom tillbaka
Martina Bohl, kommunikatör och projektledare, kom till
oss under året för att stärka upp arbetet med Kvarteret
Ödlan. Martina drev på förändringen och utvecklingen
av kvarterets innergård som blev en riktigt oas
under sommarmånaderna! Vi ordnade workshops
och evenemang i samverkan med kultur- och
fritidsförvaltningen och verksamheterna på Kvarteret
Ödlan.
Martina ersatte även vår kommunikatör Linda Faxe
när hon blev mamma i augusti fram tills att Hanna
Björkman, också kommunikatör, kom tillbaka efter sin
föräldraledighet i början av december.

Bolagets mål
I slutet av 2019 hade vi två interna workshop-dagar för
att arbeta med bolagets mål. Tillsammans diskuterade
och funderade vi över vilka målsättningar vi ska
ha för en fortsatt ansvarsfull, strategisk och hållbar
expansion av både Södra Munksjön och Logpoint. Vår
styrelse deltog i slutet av workshopen och då kunde vi
tillsammans fastslå de konkreta och tydliga mål som vi
jobbat fram under dagarna.

Bilder från bolagets studieresa till Hammarby Sjöstad.
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Tipspromenad varje fredag!
Om du kommer till oss en fredag, vilken som helst,
kommer du märka att det hänger lappar lite här och där,
att tävlingsnerverna är igång och att vi kanske rentav är
lite gladare. Varför då? Jo, därför att en av våra heligaste
stunder, fredagstipspromenaden, pågår.
Vi har haft tipspromenad varje fredag i över två års
tid och planerar definitivt inte att sluta. Ämnet på
frågorna varierar varje vecka beroende på vem som
håller i tipspromenaden. Ett kul och välbehövligt inslag
i arbetsveckan som ger nya samtalsämnen, skratt och
bara en gnutta rivalitet.

Utbildning i evidensbaserad
stadsutveckling
Under hösten 2019 gick tre av oss på en utbildning
i ”Evidensbaserad Stadsutveckling”. Kursen bygger
på en metod som vill komma bort från magkänsla,
vagt definierade begrepp och gissningar, och istället
samla kunskap och ta beslut utifrån fyra olika typer
av ”källor”. Dessa fyra källor, som ska komplettera
varandra, är: forskning, yrkeskunskap, kunskap och
åsikter från medborgare samt kunskap som finns inom
organisationen.
Tanken är att skapa broar mellan teoretisk
forskningskunskap om stadsutveckling och konkreta
erfarenheter från tidigare projekt.

Några snabba frågor med...

Lär känna fler av oss!

Bernt Idén

Kontaktuppgifter till alla vi som
jobbar på Södra Munksjön
Utvecklings AB hittar du på:

Bitr. Fastighetsförvaltare
•

Jönköping eller Oskarshamn - Adriansnäs!

•

Bugg eller Bio? - Bio, då jag är aktiv i bion i Aneby.

•

Brunch eller After Work? - AW naturligtvis!

Henric Wahlgren
Projektledare Hållbar Utveckling
•

Klättring eller Skogsutflykt? - Klättring!

•

Spiderman eller Star Wars? - Svårt, men får bli Star Wars.

•

Vasaloppet eller Vansbrosimmet? - Vasaloppet (av den
enkla anledningen att då går det att sluta när som utan
att drunkna)

www.sodramunksjon.se/kontakt
Du är också varmt välkommen
upp till vårt kontor på Södra
Strandgatan 10 i Jönköping för en
liten pratstund med någon av oss.
Vi gillar att få besök!
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2019 i siffror
Bolagets verksamhet
Inom området Södra Munksjön ska bolaget förverkliga de tidigare framtagna visionerna och skapa ett attraktivt
område för olika verksamheter och för boende. Man har ett samlat ansvar för hela området och ska fungera som en
katalysator för utvecklingen och ha helhetsbilden så att stadsomvandlingen realiseras på ett effektivt sätt.
Bolagets ska också aktivt verka för utvecklingen och attraktiviteten inom industri- och logistikområdet LogPoint
South Sweden. I uppdraget ingår att arbeta för expansion såväl som utveckling av service, kommunikationer och
innovation.
I bägge delarna av bolagets uppdrag ska samverkan med både interna och externa parter ske men bolaget
ska hålla i samtliga kontakter som gäller de två områdena. Bolaget ska skaffa sig rådighet över mark inom sina
geografiska ansvarsområden och ska, för att nå sitt uppdrag, kunna förvärva, äga och sälja fastigheter, uppföra
byggnader samt hyra ut lokaler. 					

Koncernuppgifter
SMUAB äger dotterbolagen Övergången Fastighets AB, Överlappen 10 AB, Berghalla Fastighets AB och Kvarteret
Ön 9 AB till 100%. SMUAB bildar tillsammans med dessa fyra dotterbolag en underkoncern till Jönköpings Rådhus
AB som i sin tur är helägt av Jönköpings kommun.

Styrelse och revisorer
Ordinarie ledamöter
Ann-Marie Nilsson (c), ordförande till och med 2019-03-29
Mona Forsberg (s), ordförande från och med 2019-03-30
Robin Hansson (mp), 1:e vice ordförande från och med 2019-03-30
Peter Jutterström (m), 2:e vice ordförande från och med 2019-03-30
Hans-Lennart Stenqvist (s), till och med 2019-03-29
Hanns Boris (kd), till och med 2019-03-29
Roland Hagström (sd), från och med 2019-03-30
Andreas Sturesson (kd)
Lynn Carlsson (s), från och med 2019-03-30
Axel Lindqvist (c), från och med 2019-03-30

Verkställande direktör
Henrik Gustafsson

Ordinarie revisorer
Deloitte AB, Hans Warén, aukt revisor
Sven Ebbesson (s), lekmannarevisor till och med 2019-03-29
Stig Wikström (c), lekmannarevisor från och med 2019-03-30
Sara Larsson, lekmannarevisor (m)

Revisorssuppleanter
Deloitte AB, Pernilla Rehnberg, aukt revisor
För fullständiga årsredovisningar hänvisas till www.sodramunksjon.se
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Koncernbalansräkning

2019-01-01
- 2019-12-31

2019-12-31

2018-12-31

Förvaltningsfastigheter

452 776

328 231

Exploateringsfastigheter

48 878

48 773

58 841

62 306

1 480

1 449

26 958

23 058

588 933

463 817

23

3

290

630

313

633

589 246

464 450

23 710

23 842

Skattefordran

406

737

Fordringar hos koncernföretag

255

0

1 790

2 503

613

653

26 774

27 735

95

0

Summa omsättningstillgångar

26 869

27 735

SUMMA TILLGÅNGAR

616 115

492 185

2018-01-01
- 2018-12-31
TILLGÅNGAR

Nettoomsättning
Hyresintäkter

23 783

21 395

Övriga intäkter

8 864

18 319

32 647

39 714

Övriga externa kostnader

-14 698

-17 054

Personalkostnader

-9 994

-6 933

Byggnader och mark

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

-8 067

-7 823

Inventarier

-32 759

-31 810

-112

7 904

Rörelsens kostnader

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

8

5

-2 296

-1 978

-2 288

-1 973

-2 400

5 931

100

-100

-2 300

5 831

-436

-2 419

Kortfristiga fordringar

-2 736

3 412

Kundfordringar

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Uppskjuten skattefordran
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
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Koncernbalansräkning

2019-12-31

2018-12-31

100 000

100 000

100 000

100 000

Balanserat resultat

-4 828

-8 240

Årets resultat

-2 736

3 412

-7 564

-4 828

92 436

95 172

0

100

Skulder till koncernföretag

460 000

330 000

Summa långfristiga skulder

460 000

330 000

Leverantörsskulder

14 859

6 618

Skulder till koncernföretag

28 042

51 669

Övriga skulder

10 416

1 141

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

10 362

7 485

Summa kortfristiga skulder

63 679

66 913

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

616 115

492 185

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fritt eget kapital

Summa eget kapital
Obeskattade reserver

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
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