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Hemma i
Charlottsborg
före...

efter!
Lekplats som säljargument.
Charlottsborg i Kristianstad är en bostadsrättsförening
med 311 lägenheter. 2017 beslöt man att anlägga en ny
lekplats och HAGS fick uppdraget att rita ett förslag.
Förslaget mottogs väl och beställning lades i början av
2018.

När en bostadsrättsförening inom HSB i Kristianstad skall
beställa/göra något på gården sker det genom Magnus.
Det har varit föreningar som valt produkter från andra
billigare leverantörer men då får de montera ihop det själva
säger Magnus.
HAGS är på inget sätt det billigaste alternativet men ändå
det som Magnus föredrar – man vet vad man får och att
man har en personlig kontakt genom projektet är väldigt
viktigt för mig.

Magnus Sjöberg är Förvaltare på HSB i Kristianstad.
Arbetet som anläggare kom han in på lite av en slump.
Grannen skulle anlägga en garageuppfart och behövde
lite hjälp - och på den vägen är det...

Hur gamla inköpsvanor blev till medvetna val.
2006 började Magnus anlägga park- och lekområden åt
HSB. HAGS var då så inarbetat i området att det var en
självklarhet att man beställde därifrån och inget Magnus
varken reflekterade över eller ifrågasatte. ”Behövde man
beställa något till gårdarna så var det HAGS man vände
sig till” berättar han.

Magnus uppskattar också att man får väldigt fina och
tydliga 3D ritningar på de förslag som lämnas av HAGS.
Det gör att man får en väldigt bra bild över hur området
kommer att se ut när det är klart. I kontakten med de
olika bostadsrättsföreningarna inom HSB tycker Magnus
att det underlättar enormt att kunna ha med sig ett fint
presentationsmaterial som beslutsunderlag.

Invigning med en stor festival var planerad till början
av maj. HAGS drogs under samma period med lite sena
leveranser till en följd av produktionsflytt, något som
drabbade projektet i Charlottsborg. Situationen löstes
till allas belåtenhet genom att HAGS skickde personal
som hjälpte till med installationen och lekplatsen stod
färdig kvällen innan den stora festivalen.

”första bilden på Hemnet var
inte från lägenheten utan en bild från det
nya lekområdet på gården”
Magnus blev väldigt nöjd med resultatet och berättar
stolt att kort efter invigningen var det en familj som
skulle sälja sin lägenhet i området. Första bilden på
Hemnet var inte från lägenheten utan en bild från det
nya lekområdet på gården. Det om något är väl ett
gott betyg på att det blev bra!

3D

Idag, nästan 14 år senare gör han däremot ett aktivt val
att samarbeta med HAGS. Det är fantastiskt med den
personliga relationen. Man får hjälp och service och det
blir precis just - personligt.
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vi skapar

mötes
platser.
När du väljer en lösning från HAGS får du hjälp av engagerade
och kunniga medarbetare. Var och en specialist inom sitt område,
men vi delar en gemensam passion för produkter och lösningar
som inspirerar till aktivitet och möten utomhus.
Vi finns såväl på huvudkontoret i Aneby som representerade med
lokal förankring i de flesta delar av landet.
Funktionella och inspirerande rekreationsområden skapas genom
gott samarbete. Dessutom är varje projekt i det närmaste unikt och
anpassas efter just dina förutsättningar. Därför finns vi till hands
under hela processen, från idé till färdig installation.

En ny utomhusmiljö växer fram
- så här kan processen se ut
• Vi träffas för ett inledande möte och gör platsbesök.
• Vi diskuterar lekvärde, plats och budget.
• Vi tar fram en ritning i 3D för att skapa en så
realistisk bild av förslaget som möjligt. Vi ändrar
och kompletterar i enlighet med kundens önskemål.

• Vi lämnar en offert. Önskar man kan den även
innefatta markarbete.

• Vi erbjuder monterings- och installationshjälp.
Du hittar din lokala säljare på www.hags.se
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före & efter...
Här ser du några talande

Tryggve
på hemmaplan i Tuve
Kyrkby

SAMF TUVE KYRKBY

exempel på hur en lekplats kan bidra till att förändra intrycket av ett
område.
Har du egna bilder på hur

TUVE KYRKBY

ditt område har fått nytt liv?
Skicka dem gärna till oss
på marknad@hags.com

före...

efter!

SAMF KOPPER STENUNGSUND

...EFTER

Vill man veta något om Tuve - då ska man fråga Tryggve
Rinaldo. Han har varit bosatt i området i 38 år och kan bl a
berätta den dramatiska historia som ligger till grund för hela
bostadsområdet.
Tuve Kyrkby byggdes som en direkt följd av en av de värsta
naturkatastroferna i Sverige i modern tid. ”Tuve Raset” som
händelsen kom att kallas, var ett kraftigt jordskred där en stor
yta regnmättad lerjord under ett villaområde, kom i rörelse
och kanade längs den sluttande berggrunden. Ett stort antal
familjer förlorade sina hem.
De nya husen byggdes som ersättningsbostäder åt de drabbade, men flera andra familjer flyttade också in. Eftersom
många var barnfamiljer anlade man en lekplats, där bl a
gungan på bilden till höger fanns. Från början placerade man
gungorna på ett sandunderlag, men som man kan se på
bilden, har gräset undan för undan helt tagit över.
Idag är Kyrkbyn mitt i ett generationsskifte. Många nya barnfamiljer flyttar in samtidigt som de som bott länge i området
har hunnit få barnbarn som givetvis gärna kommer och hälsar
på. Alla uppskattar gemenskapen som ett roligt lekområde
erbjuder.
Det var m a o dags att byta den gamla gungan - efter 38
år. Man prioriterade fortfarande kvalitét och valet föll därför
återigen på HAGS.
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Denna gången valde man att istället placera gungan i en träram som fylldes med flis. Den nya lösningen har flera fördelar.
Det blir lättare att hålla rent hemma om barnen inte drar med
sig massor av sand in när de varit ute och lekt. Man slipper
dessutom katter som använder sanden som kattlåda.

”Jag uppskattar kvalitén på
HAGS produkter och inte minst den
personliga kontakten och servicen”

före...

efter!

BRF LERBERG

Tryggve och hans förening är mycket nöjda
med HAGS produkter
och betonar hur mycket
man värdesätter den
personliga kontakten
och servicen.

I alla väder. HAGS-gungan
har stått stabilt sedan 1981.

före...

efter!
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vi ses hemma!
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