
Småskalig handel med  
plats för personligheter

N Y A  H O V Å S



VAR MED OCH UTVECKLA  
EN HELT NY STADSDEL

Visionen om Nya Hovås handlar om att kombinera det bästa 
av två världar. Genom att korsbefrukta småstadens gemyt 
och personlighet med storstadens kreativa nytänkande,  
skapas en unik miljö för handel, arbetsliv och boende. 

Nya Hovås kommer att bli något alldeles extra eftersom 
samtliga intressenter har fått vara med och säga sitt.  
Boende, näringsidkare och politiker har fört en kontinuerlig 
dialog om hur området ska utformas för att bli attraktivt 
redan från första början. Visionen bygger också på  
djupgående analyser av bland annat handelns utveckling 
och befolkningstillväxten.

För att alla som aktivt arbetar med utvecklingen av   
Nya Hovås ska ha samma värdegrunder och förutsättningar 
har de undertecknat ett dokument som kallas ”Nya Hovås 
Kvaliteter”. Dokumentet fungerar som en gemensam  
målbild och ett handfast verktyg för alla som deltar i  
projektet. När alla drar åt samma håll kan vi också kvalitets-
säkra arbetet i stort som smått.



LEVANDE MÖTESPLATS  MED  
POSITIV HANDELSUTVECKLING 
HUI Research fick i uppdrag att kartlägga den framtida  
köpkraftsutveckligen i området. Resultatet visar på att  
Nya Hovås kommer att bli mycket bra för affärerna.

Nya Hovås ska bli en levande mötesplats med småskalig 
handel och personlig service. Redan idag har området  
kontor och handel som genererar över 100 000 besök i  
månaden. Det är en siffra som kommer att öka markant  
i takt med att Nya Hovås växer fram.  

VI SÖKER DRIVNA ENTREPRENÖRER  
Vi söker drivna entreprenörer som vill vara med och skapa  
en helt ny stadsdel och ett levande centrum med handel, 
service, skola och arbetsplatser. Utbyggnaden skapar drygt 
600 arbetsplatser och ett 20-tal nya butiker. Vi söker ny-
tänkande handlare och entreprenörer som delar vår vision 
och vill vara med och utveckla området. Tillsammans skapar 
vi en småskalig blandstad i världsklass.  



MYCKE T ATT VINNA PÅ 
ATT ETABLERA SIG 

I NYA HOVÅS

Nya Hovås bygger på ett helhetstänk som går ut på att 
bebyggelsen, utomhusmiljön och naturen harmonierar med 
varandra. Målet är att både boende och besökare ska 
förknippa Nya Hovås med att komma hem. Det finns en rad 
fördelar för näringsidkare och företag att slå sig ner här. 

STRATEGISKT  KONTORSLÄGE SOM  
STÄRKER VARUMÄRKET
I Nya Hovås finns stora möjligheter att skapa behovsanpas-
sade kontorslokaler. Området ligger strategiskt placerat vid 
avfarten Brottkärrsmotet med endast tio minuters bilfärd till 
centrala Göteborg. I takt med att utvecklingen i området 
fortsätter kommer dessutom tillgängligheten till hela  
Göteborgsregionen förbättras i form av utökad  
kollektivtrafik och ett extra körfält.



NYTÄNKANDE SOM STÄRKER 
HYRESGÄSTERNAS VARUMÄR KE 
Totalt planeras det för 600 tillkommande arbetsplatser.  
En modern och nytänkande arkitektur möter upp dagens  
behov av flexibla kontor och handelskoncept. 

Kontoren i Nya Hovås utstrålar kvalitet och nytänkande, 
vilket kommer att spilla över och stärka hyresgästernas  
varumärke. Dessutom kan de som arbetar i området  
snabbt och enkelt utföra både stora och små ärenden  
som förenklar i vardagen.

NYA BOSTÄDER GER NYA KUNDER
I Nya Hovås kommer det att byggas cirka 1 300 lägenheter 
som avsevärt kommer att förbättra köpkraften i området. 
Med ett stort permanent kundunderlag i kombination med 
en ökad destinationshandel kan områdets handlare se ljust 
på framtiden.

Vi samarbetar med dokumenterat skickliga och framgångs-
rika bostadsutvecklare. Med i projektet är Skanska Nya Hem, 
HSB, Veidekke Bostad, Familjebostäder, NCC, Egnahems-
bolaget, Sveriehuset och Tornstaden. Tillsammans garan-
terar vi att bostadsbeståndet lever upp till områdets högt 
ställda kvalitetskrav.



NYA HOVÅS ÄR EN  
ATTRAKTIV DESTINATION

Primärområdet Hovås och Billdal har cirka 14 000 invånare. 
Fram till år 2020 väntas befolkningen öka med drygt  
20 procent till cirka 17 000 personer. Med det sekundära 
upptagningsområdet inräknat (Släp och Vallda i Kungs-
backa kommun) uppgår befolkningen till cirka 34 000  
invånare och väntas öka till cirka 38 000 invånare år 2020.

I takt med byggandet av 1  300 nya bostäder och förbättrad 
infrastruktur kommer allt fler att upptäcka fördelarna med att 
göra sina inköp i Nya Hovås. Redan i dag blomstrar handeln 
i Origohuset och när kunskapsgallerian Spektrum står färdigt 
förbättras utbudet ytterligare. Dessutom lanseras ett person-
ligt butikskoncept, Small Shops, som kommer att prägla  
området kring Billdalsvägen och attrahera konsumenter  
från hela Göteborg.

STORT  ANTAL BESÖKARE REDAN IDAG
Origohuset är en mycket uppskattad handelsplats som  
med mataffär, frisör, bageri, vårdcentral, butiker och  
kontorslokaler främjar hela närområdets tillväxt. Idag har 
Nya Hovås över 100 000 besök varje månad och det  
finns ett 30-tal hyresgäster med närmare 400 medarbetare  
i området. Origohuset är en energieffektiv fastighet i fram-
kant och miljö- och energifrågor får stort fokus i hela  
planeringen av området. 



EN EFFEKT IV UTBYGGNADSTAKT
Fösta spadtaget i Nya Hovås togs i augusti 2014. Först ut 
med byggstart blev kunskapshuset Spektrum. Och de första 
tre bostadskvarteren är inte långt efter. Utbyggnaden  
beräknas ta mellan 8 –10 år. Nya Hovås växer fram i takt 
med att vi närmar oss Göteborgs Stads jubileumsår 2021 
och kommer bli ett viktigt tillskott till staden.

BYGGSTARTER
Spektrum  Q3 2014
Infrastruktur, HSB Brf Boulevarden Q1 2015 
Veidekke Bostad, Skanska Nya Hem Q2 2015

Bilden till höger visar stadsbyggnadselement som bygger 
upp vardagslivet, där stråken går in i varandra och  
kopplar vidare till nästa.  

SPEKTRUM –  K U NSKAPSGALLERIA SOM 
GER L IV OCH RÖRELSE
Spektrum är en ny kunskapsgalleria med beräknad inflyttning 
under hösten 2015. Huset erbjuder en mix av utbildning, aktivi-
teter, butiker och mötesplatser. På bottenplan samsas butiker 
och en restaurang. På första plan finns ett kunskapstorg för 
kulturverksamheter och i de övre planen byggs det för en 
grundskola, årskurs 4 – 9. Kunskapstorget gör att skolans  
lokaler även kan användas på kvällstid till externa kurser och 
föreläsningar. I en bildsal kan det vara akvarellkurs, ett musik-
rum kan förvandlas till replokal och hemkunskapssalen kan 
rymma en matlagningskurs. Spektrum ligger längs med Billdals-
vägen vid det nya torget och Krogabäckens grön områden.
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SMALL SHOPS – KÄNSLAN AV  
”LINNÉGATAN PÅ LANDET”

I kombination med den befintliga handeln adderar vi nu 
ett koncept för områdets centrala gatustråk. Ett småskaligt 
utbud med en personlig avsändare är idén bakom handels-
konceptet Small Shops. Tanken och känslan bygger mycket 
på hur butikerna upplevdes förr i tiden. Butiksytorna blir  
mellan 100 – 200 kvadratmeter och blir ett komplement till  
dagens köpcentrum med volymhandel i fokus. Billdals-
vägen som blir huvudgatan, binder samman området  
med handel i bottenplan och bostäder ovanpå.

Nya Hovås ska erbjuda det människor behöver i form av 
daglig service och unika sällanköpsbutiker. Det lite ovän-
tade blandas med det nya konceptet för ett personligt 
utbud. Butikskonceptet Small Shops ska ge en känsla av 
”Linnégatan på landet” och därför handplockas respektive 
näringsidkare så att mixen blir attraktiv. 



MILJARDSIFFROR SOM  
VISAR ATT NYA HOVÅS  

ÄR BRA FÖR AFFÄRERNA

På uppdrag av Next Step Group har undersöknings- 
företaget HUI Research tagit fram en oberoende rapport 
som visar hur köpkraftsprognosen ser ut för Nya Hovås. Här 
redovisar vi några centrala resultat som visar på en mycket 
positiv utveckling för både primärområdet (Hovås – Billdal) 
och sekundärområdet (Släp och Vallda). 

KÖPKRAFTSUTVECKLING –  PROGNOS FÖR  
HELA UPPTAGNINGSOMRÅDET

Källa: Konsumtionsgruppen/
HUI Research
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NÄRMARE EN HALV MILJARD  
KRONOR I  ÖKAD KÖPKRAFT

 Inom segmentet sällanköpsvaror finns i dag (2013) en  
 köpkraft på ca 1,1 miljarder kronor och köpkraften  
 förväntas öka med ca 330 miljoner kronor fram till år 2020.

  Inom segmentet dagligvaror finns idag (2013) en köpkraft  
 på ca 1,2 miljarder kronor och köpkraften förväntas öka  
 med ca 170 miljoner kronor fram till år 2020.   

  Sammantaget förväntas den totala köpkraften för  
 detaljhandeln till år 2020 öka med ca 500 miljoner kronor  
 till ca 2,8 miljarder kronor.

  Befolkningstillväxten i när/primärområdet beräknas öka  
 med drygt 20 procent (år 2013 – 2020) och befolkningen i  
 hela upptagningsområdet med 10 procent. 

  Medelinkomsten är avsevärt högre i när/primärområdet  
 jämfört med Göteborg. 

  Handelsområdet får en ökad tillgänglighet med tydligare  
 in- och utfarter. Förbättrad parkeringsanläggning samt  
 säkrare gång- och cykelstråk. 

Sammantaget visar detta att näringsidkare som etablerar 
sig i Nya Hovås har alla förutsättningar att göra riktigt bra 
affärer i dag och i framtiden.

HELA KÖPKRAFTSPROGNOSEN FRÅN  
HUI  RESEARCH KAN LADDAS NER PÅ  
NEXT  STEP  GROUPS HEMSIDA:  NSGROUP.SE



KONSTEN ATT UTVECKLA  
EN DESTINATION

Vi på Next Step Group ser till helheten när vi utvecklar ett 
nytt område. Vi har ett finger med i allt från markanskaff-
ning, fastighetsutveckling, rekrytering av hyresgäster till 
affärs koncept och marknadsföring. Från ax till nygräddad 
limpa med andra ord. Hela tiden med en öppen och rak 
dialog med alla inblandade parter.

ETT  LÅNGSIKT IGT  PROJEKT 
Att utveckla en destination är ett långsiktigt projekt med 
många inblandade parter. Vissa är med från början, andra 
kommer in i ett senare skede. I dokumentet ”Nya Hovås 
Kvaliteter” beskriver vi olika val och prioriteringar som steg 
för steg möjliggör projektets målbild. Genom att göra 
det lätt att förstå sammanhang och gjorda vägval under 
detaljplanens arbetsprocess, fungerar kvalitetsdokumentet 
som en språngbräda rakt in i projektet och underlättar för 
en gemensam förståelse mellan nuvarande och framtida  
aktörer och medarbetare. Kvalitetsdokumentet är både 
karta och kompass som hjälper samtliga inblandade att 
leva upp till den gemensamma målbilden. 



I  NYA HOVÅS HANDPLOCKAS 
HYRESGÄSTERNA MED OMSORG
Helheten, det oväntade och nytänkande ligger i fokus när  
vi på Next Step Group rekryterar nya hyresgäster. Det är  
nödvändigt för att vi med gemensamma krafter ska kunna 
leva upp till de högt ställda förväntningar som ställs på en 
attraktiv destination. Det kan till exempel gälla allt från  
gemensamma öppettider till hur olika avtal formuleras.  

Alla som verkar i Nya Hovås är utvalda för att de tillför  
något unikt i den totala mixen och att de har något speciellt 
att erbjuda kunderna. De utvalda företagen får hjälp med 
att utveckla sitt affärskoncept av en expertgrupp som består 
av arkitekter och inredningsdesigners. Målet är att skapa rätt 
atmosfär och känsla i butiken. Dessutom kommer man att få 
hjälp med marknadsstöd i form av fortlöpande marknads-
föringskampanjer och annat säljstödjande material.

Nya Hovås är en ny småskalig handelsplats med stora  
affärsmöjligheter. Intresseanmälan och mer information  
finns på nsgroup.se.



Billdalsvägen 2, 436 55 Hovås, Telefon 031-712 69 00 
Följ oss på vår nyhetsblog: whatsnext.nsgroup.se


