
SOM BLEV 

DRÖMMEN
SANNETC bygger boenden i trä och 

vi vågar påstå att våra hus är 
klimatpositiva. De skapar inte 
utsläpp som förstör vår planet, 
de gör tvärtom. Skapar ren energi 
och lagrar koldioxid. Som vi alla 
borde göra. Här är historien om 
drömmen som blev sann.
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Jo, det var omöjligt. Man förklarade 
det för oss när vi presenterade idén 
att börja bygga passivhus, helt i 
trä, med unika energi lösningar 
och låga hyror. 

Borgerliga ledarsidor rasade över att 
vi vann markanvisningar, moderata 
kommunpolitiker krävde stopp, propagan-
dabloggar hävdade att ”det kommer aldrig 
bli något” och före detta bostadsminis-
tern ifrågasatte om det ens var lagligt 
att med medborgares stöd bygga stora 
hyreshus utanför byggbranschens jättar.

Men så byggde vi.
Finansierade.
Lanserade ny teknik.
Och allt som var omöjligt blev möjligt.
De som flyttade in fick till och med en 

gratis Tesla att dela på och antalet bilar 
minskade i kvarteret.

Nu har hyresgästerna bott i ett år i våra 
Västeråshus. Vi har tillsammans lärt oss 
en massa som förs vidare till Växjö, där 
två av tre hus nu är inflyttade. Men nu är 
det dags att bestämma färdriktning.

Hur stort ska detta bli?

FAKTA

Antal hus: 2.
Antal  
lägenheter: 30.
Kostnad:  
95 miljoner.
Inflyttning:
KLART.

DE FÖRSTA   
HUSEN
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Därför tror vi det här bara kan växa 
genom att ETC Bygg blir en större bygg-
rörelse, en nationell tillsammans rörelse 
som växer och blir starkare för varje hus 

som skapas. Husen har knappast 
lämnat någon i branschen 

oberörd och med tiden har 
vi till och med nominerats 

till etablerade priser 
som Årets Bygge och 
Bostadspriset. Vackra 
är de också, och därför 
har de varit utställda på 
Arkitekturmuseet.

Hur stort ska det bli? Ja 
i denna bilaga presenterar 

vi några av de kommande 
projekten som du och alla 

andra kan vara med och göra 
ännu större.

… till en 
byggrörelse

Det är det vi gjort. Visat med exempel, 
verkliga hus, att det går att bygga 
klimatklokt, energisnålt och med låga 
hyror. Vår tanke var att ”kan vi så kan 
alla byggbolag”.

Genom exemplets makt blir det sen 
deras ansvar om de tar det vidare. (Tänk 
vad ett miljardbolag som NCC eller Peab 
eller Riksbyggen skulle kunna göra!) 
Men i vårt samhälle fungerar exempel 
och innovationer tyvärr ofta som 
något som snarare hotar 
det bestående och därför 
bromsas. 

Att bygga kloka hus 
har ju mänskligheten 
kunnat i tusentals år. 
Ändå är 90 procent 
av alla nya hus raka 
motsatsen. Exemplets 
makt räcker inte. Inte ens 
när vi skänker kommuner 
våra ritningar och kontak-
ter, kan allmännyttan agera. 
Politiken bromsar.

Från exempel 
och utmanare …

Lägenheterna doftar trä och har stora rymliga 
balkonger som de boende kan odla på. 

Lägenheterna har 
stora och rymliga 
balkonger.
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Låt oss börja med det vi gör. Att bygga 
i trä är inget nytt. Men att göra det med 
så tjocka väggar och täta hörn utan 
plaster är unikt. 

Det vi gjort är att vi använt de tekniker 
som finns i ekobyggsrörelsen och indu-
strialiserat dem så mycket vi kan.

Hela tiden utvärderar vi och kriti-
serar våra val. Kan man göra mer i 
nästa hus? Måste det vara EPS 
(frigolit) under huset? Nej, kork 
visade sig gå lika bra. Måste 
det vara träull i yttervägg? Nej, 
halm och hampa kan fungera 
lika bra (och vara billigare). 
Måste man ha nya stenkanter 
och betong i trädgården? Nej, vi 
hittar återvunnet material från 
rivningar. Måste husen ha 
fjärrvärme? Nej, inte alls vi 
klarar all värmeproduktion 
med solceller och värme-
pump. Måste vi ha betong i 
källarväggen? Nej, granit går 
lika bra. Måste fasaden skyddas 
av stenull på baksidan? Nej, efter 
att ha byggt och bränt några 
fasader på testföretaget Rise 
hittar vi fram till en annan 
lösning.

Bit för bit lär vi oss göra 
klimatrenare lösningar. 
Och energieffektivare. Och 
såna som skyndar på bygget. 
Sen publicerar vi allt på vår sajt 
etcbygg.se.

Det finns bara ett sätt att 
lära sig ändra byggteknik. 

Och det är genom att prova och faktiskt 
göra det. Så vad händer i nästa steg?

ETC Byggs hus konstrueras och 
byggs av vårt systerföretag ETC 
Byggentreprenad. Med ett antal arbets-
lag som blir alltmer specialiserade och 
snabba kan de nu också bygga åt andra 

för att hus  typen ska kunna spridas 
ännu mer. 

Och genom att bygga 
villorna ETC Torp direkt till 
de som ska bo där kan vi 
hjälpa till att sprida passiva 
småhus också.

Grundtanken är att utgå ifrån 
klimateffekten av material och 
teknik. Och så hålla priserna så 

det blir rimliga hyror, trots den 
höga kvalitén.

Jo, det var lite av en dröm 
när vi började.

Men den blev sann.

Den klimatkloka 
byggtekniken

Rimas Tarvydas var 
ansvarig på bygget. 

Fredrik 
Fagerberg

Daniel 
Fagerberg

Annelie 
Norell

Hans 
Ek

Johan 
Ehrenberg

”Bit för bit 
lär vi oss göra 
klimatrenare 
lösningar. 
Och energi
effektivare.”

Bland de första i den svenska 
byggbranschen har ETC Bygg börjat 
göra byggelen själv. Vi satte nämligen 
upp solceller på våra byggbodar.
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DEN 
UTMANANDE 
FINANSIERINGEN
Det mest häpnadsväckande för 
utomstående är kanske att vi idag 
byggt 5 stora hyreshus utan att ha en 
finansiering för bygget från banker 
eller stora investerare. 

Istället är allt finansierat genom att 1 121 
personer är med och sparar i husen 
(med 2 procent i ränta och B-aktier som 
säkerhet). Plus några mindre företag. 
När man väl är med kan man också låna 
ut till speciella bygglån på 2 år som har 
högre ränta. (Just nu 4 procent.)

När husen väl är klara går en bank 
in med slutfinansiering. (I Västerås 
Ekobanken, i Växjö SBAB. Vi samarbetar 
också med JAK-banken.) Den slutfinan-
sieringen innebär att de som vill ta hem 
sitt sparande kan göra det medan de 
som vill fortsätta får sina pengar flyttade 

till nästa hus vi bygger. Just nu är det vårt 
nya projekt i Malmö. Vi anser att sparan-
det i våra hus är en långsiktig och säker 
placering eftersom ett hus som byggs 
klart ju har både löpande hyresinkomster 
och ett stort värde.

Vi har blivit erbjudna 50 miljoner per 
hus (vilket vi artigt tackat nej till). Men 
ska man tro marknaden så betyder det 
idag att de fem husen har ett värde 
mellan 200 och 250 miljoner kronor.

Det samlade inlånade kapitalet från 
våra crowdfundare är idag 167 miljoner.

Det här är folkfinansiering på riktigt. Och 
vi tror att det här kan bli mycket mycket 
större. För behovet av att kunna spara 
utan spekulation och utan vinstjakt från 
finansmarknaden är enormt. Och Sverige 
behöver många, många nya hyreshus.

FAKTA

Under åren har fler 
än 1 121 personer 
sparat hos oss i våra 
olika byggprojekt. 
Sammanlagt har 
de sparat hela 
167 miljoner kronor!
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VAD 
HÄNDER 
NU?
Ja, så ser det ut, det hus vi 
nu börjar bygga i Malmö i 
stadsdelen Hyllie. 

Det här är ett högre hus, med ännu mer 
utvecklad byggteknik. En jätte med 65 
lägenheter och 10 våningar. Vi är väldigt 
stolta över det här och räknar med att 
vara klara för inflyttning om två år.

Det finns flera nya lösningar vad gäller 
grund och väggar men utöver tekniken är 
det ett hus som är utmanande vackert 
(tycker vi) och ger ordentlig plats för de 
boende för odling trots den lilla tomtytan. 
(Vi hoppas kunna introducera mini-
odlingar på balkongerna. 

På nedre våningen finns plats för butik 
eller café. Och givetvis är elbilarna billiga 
för de boende.

Vårt hus i Malmö blir också det första 
vi bygger med en stor söderfasad av 
solceller. Åtminstone är det det vi vill 
försöka genomföra. För även Malmöhuset 
ska bli klimatsmart och självförsörjande 
på el och tomater!

För bygget av detta hus behöver vi 
spara in minst 80 miljoner kronor.

Resten av byggkostnaden kommer vi 
ha banklån för.

Malmöhuset är ett STORT bygge. Minst 
160 miljoner kommer det att kosta.

FAKTA

Antal hus: 1.
Antal  
lägenheter: 65.
Kostnad: 
161 miljoner.* 
Inflyttning:
2025

* Uppskattat belopp.
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MALMÖ

TIDSAXEL

Västerås 
Två hyreshus. 
Inflyttning juni–
augusti 2021. Klart.

Växjö
Inflyttning 
sommaren 2022. 
Två hus. Klart.

Växjö
Inflyttning hus tre, 
februari 2023.

Malmö
inflyttning 2025.

Herrstorpet, 
Hultsfred
Inflyttning 2025.

Kumla
Inflyttning 
vintern 2026.

Väckelsång
Inflyttning torp 2024 
och hyreshus 2026.

Uppsala
Inflyttning 
2025–2027.
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Om Malmö är stort är Uppsala projektet 
ännu större. Det här är ett helt kvarter i 
utkanten av Gottsunda. 

Vi bygger precis vid det stora odlings-
fältet och skapar ett blandat boende för 
olika grupper.

Dels ett stort hyreshus. Dels ett 
kollektivhus med små lägenheter och 
stora gemensamma utrymmen.

Dels två hus som blir bostadsrätter 
och som har en gemensam boende-
förening med hyresgästerna. Den här 
blandningen av ägandeform är ett krav 
från kommunen och innebär för oss 
en möjlighet att skapa ett gemensamt 
boende med delade tjänster, växthus 

UPPSALA
FAKTA

Antal hus: 4.
Antal lägenheter:  
Fler än  100.
Kostnad:  
240 miljoner.*
Inflyttning:
2025–2027

* Uppskattat belopp.

och ytor, där hyrorna kan hållas lägre 
genom att en del av bygget finansieras 
av bostadsrätterna. Uppsala-projektet 
har just startat med ett gemensamt 
planarbete med kommunens ansvariga. 
Vi hoppas detaljplanen är klar om ett år. 
Sen ska inflyttning kunna ske från 2026.

I Uppsala behöver vi också hjälp av 
en grupp som vill skapa kollektivhusets 
boendegemenskap.

När allt är klart kommer två hus ägas av 
ETC Bygg och vara hyresfastigheter och 
två hus av bostadsrättsägare.

Byggkostnaden kommer totalt ligga 
på 240 miljoner kronor varav hälften 
finansieras av ETC Bygg.

22⁄09⁄20 | GOTTSUNDA | A3
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För över ett år sen presenterade vi våra 
hyreshus i form av radhus i den lilla byn 
Hällasbrottet strax söder om Kumla. 

Det här är hyreshus i ett och ett halvt 
plan med fantastiska gemensamma 
trädgårdar och dessutom plats för mindre 
lägenheter för unga.

Husen är gjorda i flera material: halm 
och trä och lera. Det här är ett billigare 
sätt att bygga och givetvis blir det själv-
försörjande hus med särskilda lösningar 
kring regnvatten och avfall.

De här husen skulle byggts redan 
för ett år sen men vi har haft en lång 
diskussion med kommunen om marken 
som först måste saneras. 

Totalt blir det 35 lägenheter och 
hela bygget kostar cirka 85 miljoner. 
Kumlahusen är de sista som har det stat-
liga investeringsstödet (på 22 miljoner) så 
hyresnivåerna här är låga och reglerade i 
det avtalet med staten.

Våra hyresgäster bor i lyxiga hus, men vi vill också 
hjälpa till att skapa ett mer socialt och jämlikt boende.

Vi uppmanar till att man bildar föreningar, vi hjälper 
till med odlingsprojekt, vi försöker få plats med 
gemensamhetslokaler och ser till så de boende kan 
dela elbilar och cyklar. 

Vårt energisystem gör att de boende inte drabbats 
av elprischocken, de gör sin egen el via solcellerna 
på taket. Vi vill helt enkelt hjälpa till och skapa ett 
gemensamt boende, inte ett boende av främlingar. 

Och delvis har det lyckats i våra första hus. 
Åtminstone om de boende får berätta.

Ann har en trea på andra våningen i Växa 
tillsam mans med barnen Juni och Emmi 
som bor växelvis med henne. Efter att 
ha bott in sig i lägenheten uppskattar 
hon de rena träväggarna som skapar en 
varm och mysig atmosfär.

– Min lägenhet är fantastisk och jag 
bara älskar den stora balkongen. Till nästa 
år vill jag kunna njuta av egenodlad tomat, gurka, zucchini 
och sallad. Sedan har jag en idé om att få tag på en stor 
odlingslåda och försöka mig på vindruvor. Tanken är ju 
att balkong odlingarna ska kunna göra en mindre familj 

självför sörjande på grönsaker.

Tre trappor upp i Växa träffar vi 
Erica Söderberg som bor i en tvåa 
tillsammans med sonen Leon. Erica 
flyttade in i början av juni och var 
då först på plats i huset. Efter att 

ha ställt sig i kön har de följt och 
dokumenterat byggprocessen genom 

att fotografera och röra sig i området för 
att lära känna omgivningarna.

– Jag strävar efter att leva så naturligt som möjligt och 
omger mig helst med naturliga och giftfria material. Att då 
få bo i ett hus byggt i trä och som faktiskt andas kittlade 
tanken. Sedan älskar jag samarbeten i alla dess former. 
Därför känns det för stås rätt med ett boende som bygger 
på kollektiva lösningar och samverkan.

Det sociala 
boendet 

Några ord från  
de boende i Västerås

KUMLA
FAKTA

Antal hus: 5.
Antal 
lägenheter: 35.
Kostnad:  
85 miljoner.*
Inflyttning:
2024.

* Uppskattat värde.
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I ett underbart nytt område, omgärdat 
av stora ekar och nära sjön, har 
ETC Bygg just skrivit på ett markavtal 
på totalt 10 000 kvadratmeter. 

Här ska vi bygga något helt nytt, en 
blandning av våra hyreshus i Västerås, 
ett tvåvåningshus med loftgång och 
sen lägger vi till något riktigt fint. Sex 
tvåvånings ETC Torp samsas med tre 
enplans Lilla Torp.

Vi blandar helt enkelt småhus med 
större hyreshus och får ett gemensamt 
boende i centrum av det nya området 
Herrstorpet. 

Herrstorpet är riktigt vackert, det är 

HERRSTORPET 
I HULTSFRED

småländsk natur med öppna fält och 
samtidigt väldigt nära skog och cykel-
stråk in mot Hultsfred.

De nio torpen börjar vi sälja redan i 
höst medan hyreshusen byggs efter att 
torpen är klara. 

Totalt handlar det här om ett bygg-
projekt på 65 miljoner (borträknat 
torpen). Inflyttning blir pö om pö, men vi 
räknar med att alla lägenheter är uthyrda 
2026. Och ja, det finns massor med 
möjligheter till odling, till gemenskap, 
till ett energisnålt, klimatsnällt, mindre 
stressande liv.

Både stad och land samtidigt.
Och gott om jobb i närområdet.
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FAKTA

Antal hus: 11.
Antal  
lägenheter: 25.
Kostnad:  
65 miljoner.*
Inflyttning:
2026.

* Uppskattat belopp 
för hyreshusen.
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I Tingsryds kommun (hästarnas 
kommun) ligger den lilla byn 
Väckelsång. ETC Bygg har i ett års tid 
undersökt möjligheten att bygga en 
självständig ekoby, med odling och 
blandat boende, bara tjugo minuter med 
buss söder om Växjö.

Vi börjar projektet med att bygga 
tolv stora och små torp. Till det kommer 
sen minst två hyreshus och ett stort 
växthus.

Vi har också möjlighet att bygga ett 
kollektivhus om efterfrågan finns.

Exakt hur livet i ekobyn ska formas 
kan inte vi på ETC Bygg veta, vi varken 

VÄCKELSÅNG
ska eller vill forma det. Det finns 
möjlighet att odla professionellt, skapa 
verkstäder och kontorslokaler men allt 
beror på vilka som vill bo här. Boendet 
formas ju av de som vill bo där.

Torpen, som börjar säljas 
nu, byggs först. Därefter 
hyreshusen.

Givetvis kommer området 
vara energiproducent till många 
fler än de boende, vi hoppas 
på odling under solpaneler och 
på att djur får beta i området. 
Men hur vardagen än formas 
är området som sådant väldigt 
vackert.

FAKTA

Antal hus: 4.
Antal lägenheter: 
Cirka 25.
Kostnad:  
85 miljoner.*
Inflyttning:
2024–2026.

* Uppskattat belopp 
för hyreshusen.

11



ANDRA 
HUSPROJEKT!
SMÅHUS

KATRINEHOLM

Ja självklart är vi väldigt stolta över våra 
småhus, ETC Torp. Både tvåvånings- och 
envåningsvaranter finns. Och nu byggs de 
av oss runtom i landet. Det första klara 
huset invigs i höst.

Torp är ett extremt energismart hus, 
ett hus kan försörja ytterliga fyra hus 
med energi. Vi skapar med torpen ett 
modernt småhusbygge som vi hoppas 
på sikt ska kunna utvecklas till en ny 
egnahemsrörelse. För självklart behöver 
Sverige fler småhus också. Inte bara 
hyreshus. 

Men Torp är inget ETC Bygg äger, 
själva byggkostnaden betalas av de som 
köper Torpet. Det är alltså inget vi sparar i 
eller förvaltar själva. Bara hus vi bygger.

I flera år har ETC Solpark förhandlat 
med Katrineholms kommun om olika 
utbyggnader och nya verksamheter i 
solparken. Ett hotell, en restaurang, en 
konsthall, laddcentrum, småhus för över-
nattning, nya växthus, nya energilager 
och varför inte en stor bastu uppvärmd 
av solen. Det här är dock inte klart och 
ingen vet idag vad som kommer bli 
verklighet. ETC Byggentreprenad kommer 
bygga när detaljplan är klar och godkänd, 
men när är osäkert.

FAKTA

ETC har flera sol -
parker i Sverige och 
två till är på gång 
i Hultsfred. Bara 
parken i Katrineholm 
producerar idag 
5 000 MWh ren 
solel per år.

FAKTA

Utöver de två 
olika varianter på 
ETC Torp bygger vi 
även carport och 
attefallshus klädda 
med solpaneler. 
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Rädda 
nedlagda 
småjordbruk
ETC Bygg jobbar också ihop med vårt 
systerföretag ETC Sol för att ta över små 
jordbruksfastigheter som behöver rustas 
upp och där mark som inte längre odlas 
kan omvandlas till mat och solelenergi 
gemensamt i parker kallad Agrovoltaics. 
(Solceller kombinerade direkt med 
odling.) För att klara det kommer vi reno-
vera och modernisera boningshusen som 
vi sen hyr ut till de som vill bo på landet 
och som kanske dessutom vill övervaka 
och ta hand om våra anläggningar. Vi 
tittar alltså på hus på landet som kan bli 
både energicentrum och odling.

”Vi tittar alltså 
på hus på landet 
som kan bli både 
energicentrum 
och odling.”

Vi letar aktivt i elområde 3 och 4 (södra 
Sverige upp till Mälaren) då ekonomin 
för projekten bygger på el till de områden 
som idag har för lite.

Kanske du har tips på fastigheter? 
Vi letar i storlekarna från fem hektar till 
femtio.

Tipsa oss genom att mejla
bygg@etc.se

RENOVERA 
BOSTADSHUS
Det mest klimatsmarta är förstås att 
renovera de hus som redan finns och 
göra dem till energikloka passivhus. 
För att kunna utveckla det med alla 
de energi system vi har tagit fram så 
letar vi efter renoveringsfastigheter i 
svenska städer. Bygga nytt är viktigt för 
vi behöver fler bostäder, men lika viktigt 
är att göra om de förstörande husen till 
klimatsmarta hyreshus. Vi tar intryck 
av Alingsåshem, som renoverade 300 
miljonprogramslägenheter till passivhus 
med energianvändning på 85 kWh per 
kvadratmeter från 216 kWh. Värme från 
115 kWh till 19 kWh, utan att höja hyran.

FAKTA

En så kallad  
”om- renovering” 
skapar inte bara 
möjligheter för 
energieffektivisering 
utan också en god 
bebyggd och trivsam 
livsmiljö för de 
boende.

Enligt SCB så fanns det år 2018 ungefär 
200 000 hus tomma i Sverige. Tänk 
vilken energiinsats det skulle vara 
att renovera och hyra ut dessa.
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KOM MED I 
BYGGRÖRELSEN.

DU BEHÖVS!
Vi lever nu i en fyraårsperiod 
då politiken kommer motarbeta 
hyreshus och motarbeta rena 
småskaliga lokala energilösningar. 

Vi kommer se utförsäljningar av allmän-
nytta och privatiseringar av offentliga 
byggnader. Det här kan man och ska man 
kritisera och arbeta emot. 

Men vi är övertygade om att det 
inte räcker med kritik, vill vi skapa 

Att vara fler som sparar och gör husen 
möjliga är det absolut viktigaste. Men 
för att kunna förändra måste vi bli 
många till som jobbar direkt med att 
förändra byggsverige

Bilda bygg-grupper!

Hur får man mark av kommuner som är 
passiva och inte själva agerar för klimat-
positiva hus? Bilda en ETC-byggrupp! En 
enkel förening som pratar med kommu-
nens ansvariga, frågar efter lämplig mark, 
skriver och diskuterar lokalt om behoven. 

Det är faktiskt tack vare sådana 
 byggrupper som vi fått mark i Malmö, 
Uppsala och Hultsfred.

ett rättvisare klimatpositivt boende 
för alla, ja då måste vi också göra det 
tillsammans.

Oberoende av politik och de stora 
finansinstituten.

Det är därför vi skapat ETC Bygg. 
Ett sätt att spara och bygga 

tillsammans. 
En dröm som blivit verklighet. 
Men vi drömmer ÄNNU STÖRRE.

Tillsammans skapar 
vi trygghet och ett 
blandat boende

Vi har själv svårt att bevaka 
möjligheterna i alla kommuner, lokalt 
fotarbete gör en jätteskillnad!

På samma sätt, ska vi skapa 
energi fastigheter på landet måste 
vi ha hjälp att hitta rätt objekt. 
Detsamma för renoveringsfastigheter 
som kan bli energikloka hyreshus.

Och ekobyar är inget som skapas 
uppifrån, de måste byggas under 
lång tid av eldsjälar som vill skapa 
gemensam trygghet och ett blandat 
boende.

För mer information mejla
bygg@etc.se

Vi vill inspirera till en social 
bostadsrörelse där alla som vill 
kan hjälpa till att skapa en 
hållbar omställning.

FAKTA

ETC Bygg tävlar om 
markansvisningar 
just nu i Skellefteå, 
Norrköping, Örebro 
och Vänersborg.
Totalt kan ETC Bygg 
äga och förvalta 
minst 18 hyreshus 
med flera hundra 
lägenheter innan 
valet 2026.
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Du hjälper att skapa 
allt detta genom att 
spara med oss

ETC Bygg med systerföretag har en fantas-
tisk kompetens när det gäller att göra det 
vi skapat, men eftersom  drömmen växer 
måste också fler jobba med oss. Vi söker 
nu fler som hjälper oss växa.

• En fastighetsansvarig som håller 
samman drift och underhåll i alla 
våra hus.

• En elkunnig projektledare, elektriker 
som grund som vill utvecklas inom 
solenergi och lagringsteknik.

• En byggledare i mellansverige, en norr 
om Umeå, en i Skåne.

• Och så en affärsinriktad ekonom 
som kan byggekonomi och inte 
räds att utmana den konservativa 
byggbranschen.

För mer information mejla
bygg@etc.se

Vi behöver 
bli fler!

Första spadtaget i Västerås. ”Ett spännande 
projekt i en byggbransch som ofta säger att 
det inte går”, säger Per Bolund (MP).

Spara direkt i våra hus
Månadsspara! Det här är 
lösningen för dig som vill 
spara en summa varje månad. 

Kanske till ett barn eller barnbarn. 
Eller till ett större inköp om några 
år. Sparandet innebär en andel för 
varje 10 000 kronor. Minsta summa 
för månadssparande är 100 kronor i 
månaden. De flesta månadssparare går 
in med 500 kronor i månaden.

Spara i andelar
Varje andel (B-aktie) är 10 000 
kronor och har en ränta som 
bestäms i början på varje nytt 

år. Hitills har den varit 2 procent, men nu 
rör sig ju marknadsräntorna uppåt.

Delta i tvååriga lån  
med hög ränta
Alla som har andelar kan vara 
med i våra tvååriga lån som 

är direkt knutna till ett bygge. Räntan är 
4 procent per år.

Spara storskaligt i 
hyreshusen med pantbrev 
Till större investerare, 
för eningar och företag, 

som vill placera flera miljoner kronor 
har vi en lösning med pantbrev som 
säkerhet och en rörliga ränta utifrån 
Riksbankens Swestr.

Starta ditt sparande på 
www.etcbygg.se/spara

1

3

2

4

Det finns flera sätt som du kan spara 
i våra hus. Både som privatperson 
och som företag.

F
O

TO
: H

E
N

R
IK

 M
IL

L

15



ETC Bygg äger och förvaltar idag fem hyreshus, 
två torp samt tre hus i vår solpark. Till ett 
gemensamt värde på cirka 260 miljoner.

2027 äger och förvaltar vi (om de planerade 
projekten genomförs) arton nya hyreshus, fyra 
renoverade, sex hus i solparker, fyra torp och tio 
jordbruksfastigheter med energiproduktion. Till ett 
gemensamt värde av cirka 840 miljoner kronor.

SPARA FÖR EN 
GRÖNARE FRAMTID 
MED OSS

Starta ditt sparande idag på 
www.etcbygg.se/spara

Johan Ehrenberg
johan@etc.se

Det sista ordet


