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några ord om …
Hej på dig granne …
… säger du kanske inte när du möter dina
grannar i trapphuset. Men hej säger du nog
i alla fall. För det gör en ju, hälsar på sina
grannar. Gärna en gång för mycket än inte
alls tycker jag. Det är ju bara trevligt att
småprata lite med grannarna när man möts
i tvättstugan eller i hissen. Hellre det än att
det är helt knäpptyst. Under Riksbyggens
visningshelg bjuder vi in till en fika med
oss och en möjlighet för dig att säga hej till
de som kanske blir dina nya grannar om
du flyttar till något av våra bostadsprojekt.
Helgen den 20–21 september kan du se alla
bostäder som vi utvecklar just nu. På visningarna får du uppleva våra personliga och
hållbara hem. För oss handlar hållbarhet inte
bara om att vi vill skapa bra och trivsamma
lägenheter. Vi vill även att områdena där vi
bygger ska vara socialt hållbara och på sikt
ska kunna växa och utvecklas tillsammans
med de som flyttar in. I det här numret
kan du bland annat läsa om Beckomberga i
Bromma där Riksbyggen utvecklar en helt
ny stadsdel med olika boendeformer – alltifrån ettor till seniorboenden i bostadsrättsform. Utgångspunkten med Beckomberga är
att skapa en stadsdel där människor ska vilja
leva och inte bara bo.
Riksbyggen fyller i år 75 år som bostadsoch samhällsutvecklare vilket vi firar med
att hålla en spännande fotoutställning på
Stockholms stadsmuseum. Läs mer om det i
det här numret.

Vi gör också besök hemma hos två par
som nyligen köpt lägenhet i två olika områden som Riksbyggen utvecklar – Stensjön i
Mölndal och Kapellgärdsallén i Uppsala.
Det här är det sista numret som jag är
redaktör för Moderna hem. Jag var med
redan från starten, för nästan sju år sedan,
och utvecklade tidningens form och innehåll. Nu går jag vidare mot nya utmaningar.
Jag vill passa på att tacka alla läsare, de som
deltagit i tidningen och öppnat upp sina
hem för oss, samt Riksbyggen för förtroendet. Det har varit jätteroligt att skriva och
berätta om allt spännande som Riksbyggen
gör – om nya fina bostäder, samhällsengagemanget, det smarta bosparandet och de
kooperativa idéerna bland mycket annat.
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Tack för den här tiden och trevlig läsning!
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nya bostäder

Jenny Lindgren
Redaktör

På omslaget: Caroline Olofsson som
tillsammans med sambon Johan Grevsjö
har flyttat in i Riksbyggens nya område
Stensjön i Mölndal. Läs mer om dem
och deras lägenhet på sidan 4 och om
bostäderna som är till försäljning i samma
område på sidan 23.

NYA BOSTÄDER
På följande sidor hittar du alla våra aktuella bostäder. Innehållsförteckningen sträcker sig från söder till norr och visar på vilka sidor du hittar bostadsprojekt som intresserar just dig. Mer information om projekten hittar du även på riksbyggen.se. Adress och telefonnummer till våra bostadsregioner
finns på sidan 51. Där hittar du också redaktionsrutan.
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RUM FÖR HELA LIVET

”Personlig
och trevlig
hemmamiljö”

Njutbart! Från balkongen har
Caroline Olofsson och Johan
Grevsjö en imponerande utsikt över
Stensjön och den vackra naturen
runt omkring. Under sommaren har
den stora balkongen dessutom varit
som ett extra rum.

I en storslagen
och gemytlig idyll
4

En modern ljus trerumslägenhet med
öppna ytor och två balkonger, en
imponerande utsikt över den vackra
Stensjön och en stor walk-in-closet.
Ja, anledningarna till varför paret
Caroline Olofsson och Johan Grevsjö
förälskade sig i brf Stensjöplatån i
Mölndal är flera.
Text: Jenny Lindgren Foto: Kristin Wiktorsson

tensjöområdet i Mölndal är en riktig idyll – gemytligt och storslaget
på samma gång, med den perfekta balansen mellan stillhet och närhet till storstadspulsen i Göteborg.
– Man kan säga att vi gjorde ett impulsköp när vi köpte lägenheten, säger Caroline Olofsson lite skämtsamt och fortsätter:
– Vi såg området, bostäderna och gick på magkänsla. Vi trivs jättebra och
är supernöjda med vårt beslut.
Huset där Caroline och Johan bor ligger på en bergskulle, vackert och
naturnära invid Stensjön i Mölndal. Paret kom i kontakt med Riksbyggen
för att Johan, som arbetar som säljare på ett byggvaruföretag, levererade
byggmaterial till området. Paret bodde vid den tiden i en tvåa på Hisingen i
Göteborg och trivdes bra med det.
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”Rymligt och
spatiöst”

– Johan kom hem en dag efter jobbet och sa ’jag har hittat en sån fin
lägenhet i Mölndal med en stor walk-in-closet som det står ditt namn på’.
Paret bokade lägenheten direkt. Bara ett par dagar senare fick de veta att
de hade haft lite tur.
– Dagen innan vi bokade hade det skett ett avhopp och tre dagar efter,
på en annan visning, hade fyra andra par visat intresse för lägenheten, berättar Johan och fortsätter:
– Vi hade en vecka på oss att bestämma oss så vi tvingades fatta ett
snabbt beslut. Vi skrev kontrakt i april förra året och flyttade in i oktober
samma år.

Hemmets möbler och inredningsdetaljer består
av en charmigt brokig blandning av gammalt och
nytt. Den antika skrivmaskinen är ett fynd från en
secondhand-butik.

Imponerande utsikt
Lägenheten är en ljus trerummare om 74 kvadratmeter med två tillhörande
balkonger. Vardagsrummet är rymligt och spatiöst, mycket på grund av den
öppna planlösningen mellan kök och vardagsrum som gör att lägenheten
känns extra luftig. Från vardagsrummet når man den större balkongen som
är på hela 14 kvadratmeter.
– På sommaren blir lägenheten extra stor tack vare balkongen, konstaterar Johan, där paret under sommaren gärna ätit frukost i morgonsolen.
Utsikten från balkongen över Stensjön och naturen runt omkring är
minst sagt beundransvärd. Huset har placerats i en svagt svängd båge för att
fånga så mycket som möjligt av den vackra omgivningen.
Balkongen och de stora fönstren går längs med vardagsrummets ena vägg
vilket bidrar till det generösa ljusinsläppet. Rummet som ligger i anslutning
till vardagsrummet är till för avkoppling eller gäster på besök.
– Vi är långt ifrån klara, men har lite av ett skoltema när vi inreder där
inne. Tanken är att det ska vara ett rum där man kan studera eller sitta i
lugn och ro och läsa, säger Caroline.
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RUM FÖR HELA LIVET
Lägenheten har två ﬁna balkonger varav
den ena är hela 14 kvadratmeter stor.

”Rum för
avkoppling”

Var: Stensjön i Mölndal.
Här bor: Caroline Olofsson, 29 år, och Johan Grevsjö, 28 år.
Lägenhetens storlek: 3 rum och kök om 74 kvadratmeter med två
balkonger; en större balkong i vardagsrummet och en lite mindre i
sovrummet.
Det bästa med lägenheten: De öppna ytorna och läget.
Fördelen med att köpa nyproducerat: Att slippa renovera.
Intressen: Båda gillar naturen och att ge sig ut på joggingrundor.
– Det är ett skönt lugn här med en fin natur med många löparslingor
och flera badsjöar i närheten. Det finns även kanotuthyrning precis
nedanför huset, så i somras har vi paddlat en hel del, berättar paret.

I området Stensjön i Mölndal bygger och planerar Riksbyggen
just nu för flera lägenheter och hus i olika former. När området är
färdigbyggt kommer människor i cirka 330 nya bostäder kunna njuta
av den vackra omgivningen. Är du nyfiken på vilka bostäder som är
till försäljning i området? Läs mer på sidan 23.
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Busigt och glatt
Hemmets möblemang och inredningsdetaljer består av en charmigt brokig
blandning av gammalt och nytt.
– Det är viktigt att inredningen speglar oss som personer och att det
finns detaljer som gör att hemmet känns lite busigt och glatt. Gärna också
udda saker som bryter av så att det blir en personlig och trevlig hemmamiljö.
När tillvalen i lägenheten skulle göras valde paret en lite högre klass än
vad som är standard på vitvarorna i köket. Och badrumsgolvet fick värmeslingor.
Caroline som nyligen tagit examen som internationell inköpsekonom har
under sommaren arbetat på ett företag som ligger i Mölndal.
– Det ligger så pass nära så jag tar cykeln till jobbet varje dag.
Johan har lite längre resväg till jobbet så det blir att han tar bilen.
– Det är verkligen ett plus att det finns tillhörande parkeringsplatser att
hyra precis utanför huset.
Till E6:an kommer man med bil på fem minuter och med buss är man
inne i centrala Göteborg på tolv minuter.
Tidlös design
Mötet med naturen, hög kvalitet och tidlös design har varit vägledande vid
valet av arkitektur, formspråk och material till husen i området vid Stensjön i Mölndal. De stora berghällarna, knotiga tallarna och den vilda skogen
bakom bebyggelsen har lett arkitekterna in på en klassisk men kraftfull
och tidlös modernism med skarpa former och en friare fönsterutformning.
Husen använder också mindre energi än vad Boverkets norm säger. Riksbyggen har bland annat satsat på tjockare isolering i väggarna, bättre kvalitet
på fönstren och ventilation med värmeåtervinning. Allt för att spara energi,
pengar och klimatet. Husen är projekterade som så kallade ”Miljöbyggnad”.
Paret tycker att Riksbyggen har varit bra under hela köpprocessen.
– Vi kände oss trygga redan vid kontraktsskrivningen tills att vi flyttade
in i vårt nya hem, avslutar de.

9

NYA BOSTÄDER

NYA BOSTÄDER

Nya bostäder

malmö limhamn
Det nya bostadsområdet, Limhamns läge, förlänger Limhamn ner till
havet med vidsträckta promenadstråk. Med Riksbyggens nya koncept
har du ett tryggt, bekvämt och trivsamt boende. Dessutom erbjuder vi ett
tjänsteutbud genom vår Bonumvärd.

brf våghuset

På bostadssidorna i Moderna hem presenterar vi alla våra aktuella bostäder, från Malmö i
söder till Umeå i norr. Om du är intresserad av någon bostad finns kontaktuppgifter under
varje projektbeskrivning. Bostadsprojekten som har symbolen ”Seniorboende Bonum”
är Riksbyggens varumärke för seniorbostäder. Bonum erbjuder nya moderna lägenheter
i bostadsrättsform för dig som fyllt 55. Läs gärna mer på bonumseniorboende.se
Mer information om Riksbyggens samtliga projekt hittar du på riksbyggen.se under
rubriken ”Ny Bostad”.

försäljning: pågår
antal lgh: 46
antal kvm: 60–106

prisexempel
2 rok 60 kvm: 3 187 kr/mån, insats 1 875 000 kr
3 rok 82,5 kvm: 4 226 kr/mån, insats 2 875 000 kr
3 rok 106 kvm: 5 060 kr/mån, insats 3 475 000 kr

för mer info kontakta: Emma Johansson tel: 040-16 26 00 e-post: emma.johansson@svenskfast.se url: www.bonumseniorboende.se/vaghuset

malmö husie

malmö håkanstorp

Nu pågår byggnationen av Bonumprojektet brf Rödeken i Gyllins Trädgård. Området erbjuder vacker natur och på gångavstånd finns både stormarknad och apotek. Vill du göra
en utflykt till Köpenhamn tar det cirka tio minuter med bil in till centrala Malmö och
efter en halvtimme på tåget stiger du av mitt i den danska huvudstaden. Inflyttning sker
i slutet av 2014. Med Riksbyggens nya koncept har du ett tryggt, bekvämt och trivsamt
boende. Dessutom erbjuder vi ett tjänsteutbud genom vår Bonumvärd.

I Håkanstorp i Malmö planerar Bonum för ett elvavåningshus
med cirka 30 ljusa, luftiga lägenheter, gemensamhetslokal i
bottenvåningen och övernattningslägenhet. Värnhemstorget
med köpcentret Entré och vårdcentral ligger fem minuter bort
med buss. Lika nära är det till Friskis & Svettis på Johanneslustgatan. Med Riksbyggens nya koncept har du ett tryggt, bekvämt
och trivsamt boende. Dessutom erbjuder vi ett tjänsteutbud
genom vår Bonumvärd.

bonums brf rödeken
försäljning: pågår
antal lgh: 24
antal kvm: 39–106

försäljning: 2014/2015
antal lgh: ca 30

prisexempel

prisexempel

1,5 rok 39,5 kvm: 2 698 kr/mån, insats 1 192 000 kr
3 rok 90 kvm: 4 619 kr/mån, insats 1 895 000 kr
4 rok 106 kvm: 5 286 kr/mån, insats 2 415 000 kr

Ej fastställt

för mer info kontakta: Henrik Persson tel:040-10 94 62 e-post: henrik@bonumseniorboende.se url: www.bonumseniorboende.se/rodeken

för mer info kontakta: Alexandra Gedda tel: 040-10 94 64 e-post: alexandra@bonumseniorboende.se url: www.bonumseniorboende.se/kungsliljan

malmö västra hamnen

malmö hyllie

Riksbyggen planerar att uppföra ca 200 nya bostäder i flera etapper. Dels i
form av instegsboende - StegEtt, för en yngre målgrupp och dels som seniorboende efter vårt Bonum-koncept. Med det unika läget intill stadsdelens nya
Masttorg finns unika förutsättningar att skapa en trivsam boendemiljö med
närhet till service, kommunikationer och rekreation. Bostäderna kommer att
ha stora balkonger, flexibla planlösningar, gröna gårdar med plats för odling,
bilpool, gemensamma ytor för gemenskap med mera. Fokus på hållbarhet och
BEEAM-certifiering.

En helt ny stadsdel håller på att växa fram i Malmö. I Hyllie
finns redan Malmö Arena, nya Malmö Mässan, och fantastiska
köpcentret Emporia, norra Europas största shoppingcenter!
Men Hyllie kommer också att bli många Malmöbors nya hem
efterhand som bostadskvarteren växer fram. Riksbyggen
planerar just nu för totalt ca 160 nya lägenheter i Hyllie, med
preliminär inflyttning för de ca 40 första. Vi kommer i etapp ett
att erbjuda ljusa, väldisponerade lägenheter om ett till fyra rum
med balkong eller uteplats och med trevlig utsikt mot blivande
Hyllie Allétorg eller mot den gröna innergården.

kv sjöfararen
försäljning: prel. säljstart 2015
antal lgh: ca 200

försäljning: prel säljstart 2015
antal lgh: ca 160 totalt, ca 40 i etapp 1

prisexempel
Ej fastställt

prisexempel
Ej fastställt

för mer info kontakta: Maj-Britt Malmquist tel: 040-10 94 49 e-post: maj-britt.malmquist@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/sjofararen
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för mer info kontakta: Maj-Britt Malmquist tel: 040-10 94 49 e-post: maj-britt.malmquist@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/hyllie
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malmö holma

lund källby ängar

Mitt i Holma kommer nu Holma Torg att växa fram med tre nya bostadshus, butiker,
mötesplatser och verksamheter. Riksbyggen kommer att bygga ett av bostadshusen,
bestående av 21 lägenheter med bostadsrätt. Alla lägenheter kommer att ha egen
balkong och i de större lägenheterna finns också en gästtoalett. Allt för att du ska trivas i
ditt nya boende!

I detta natursköna område kring Källby Ängar och
den slingrande Höje å erbjuder vi en möjlighet att bo
i ett charmigt engelskinspirerat gathus. Välplanerade
våningsplan ger gott om utrymme för familjen. På
baksidan finns en liten täppa med isolerat förråd.
Förskola, skolor, apotek och vårdcentral finns i
närområdet.

brf guldspiran
försäljning: pågår
antal lgh: 21
antal kvm: 52,5–96

brf källby slätt
försäljning: pågår
beräknad inflyttning: våren 2015
antal hus: 20
antal kvm: 106–143,5

prisexempel
2 rok 52,5 kvm 865 000 kr, 3 494 kr/mån
3 rok 71,5 kvm 1 220 000 kr, 4 322 kr/mån
4 rok 90,5 kvm 1 475 000 kr, 5 254 kr/mån

prisexempel
4 rok 106 kvm: 4 188 kr/mån, insats 2 945 000 kr
5 rok 143,5 kvm: 5 256 kr/mån, insats 3 745 000 kr

för mer info kontakta: Henrik Persson tel: 040-10 94 62 e-post: henrik.persson@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/guldspiran

för mer info kontakta: Marie Lundström tel: 040-10 94 47 e-post: marie.lundstrom@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/kallbyslatt

staffanstorp hjärup

lund källby ängar

Mitt i Hjärups centrum planerar Bonum att bygga 48 fina seniorbostäder, alla med öppna ytor och högklassiga materialval. Det blir
fyra stycken hus med en utemiljö som inspirerats av Luxembourgtorget i Paris. I föreningen kommer det att finnas gemensamhetslokal
och även en övernattningslägenhet för gäster. Med Riksbyggens nya
koncept har du ett tryggt, bekvämt och trivsamt boende. Dessutom
erbjuder vi ett tjänsteutbud genom vår Bonumvärd.

Källby ligger i södra Lund, strax väster om Sankt Lars vackra parkområde.
Här väntar underbar utsikt över slätterna och avkopplande promenadstråk
längs Höje å. Här har vi byggt 32 välplanerade lägenheter. Varje hus består av
16 lägenheter fördelade på fyra våningar, alla med inglasad balkong. Köp en
3:a och få en 4:a – ring så berättar vi mer!

brf källby äng
försäljning: pågår (inflyttningsklart)
antal lgh: 32
antal kvm: 54,5–94

brf nafnes gård
försäljning: pågår
antal lgh: 48
antal kvm: 60–98.5

prisexempel
3 rok 92 kvm: 4 870 kr/mån, insats 2 395 000 kr
3 rok 94 kvm: 4 968 kr/mån, insats 2 495 000 kr

prisexempel
2 rok 60 kvm Insats 1 395 000 kr Avgift 3 683 kr inkl. värme
3 rok 73 kvm Insats 1 595 000 kr Avgift 4 194 kr inkl. värme
4 rok 98,5 kvm insats 2 395 000 kr Avgift 5 466 kr inkl. värme
för mer info kontakta: Camilla Lundström tel: 040-10 94 41 e-post: camilla@bonumseniorboende.se url: www.bonumseniorboende.se/hjarup

lund nya linero

lund dalby

Nya Linero har under de senaste åren växt fram och blivit en av östra
Lunds mest trivsamma stadsdelar. Här kommer vi på Riksbyggen att
bygga brf Musslan, vackra och moderna lägenheter med fantastisk utsikt
över den skånska slätten. Välgenomtänkta planlösningar och stora balkonger utmärker husen som ritats av Vlade Naumovski, vinnare av Lunds
stadsbyggnadspris 2005.

I centrala Dalby bygger vi 41 moderna och bekväma lägenheter med all service runt knuten. De tre vackra husen och de trivsamma omgivningarna gör
att Brf Anemonen blir en plats att längta till. Planlösningarna, som är genomtänkta och praktiska gör det lätt att hitta en lägenhet som passar just
dig. Med Riksbyggens nya koncept har du ett tryggt, bekvämt och trivsamt
boende. Dessutom erbjuder vi ett tjänsteutbud genom vår Bonumvärd.

brf musslan

bonums brf anemonen

försäljning: pågår
antal lgh: 24
antal kvm: 69–129,5

prisexempel
2 rok 69 kvm: 4 661 kr/mån, 1 395 000 kr
3 rok 83 kvm: 5 617 kr/mån, 1 995 000 kr
4 rok 106 kvm: 7 241 kr/mån, 2 995 000 kr

för mer info kontakta: Marie Lundström tel: 040-10 94 47 e-post: marie.lundstrom@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/musslan
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för mer info kontakta: Marie Lundström tel: 040-10 94 47 e-post: marie.lundstrom@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/kallbyang

försäljning: pågår
beräknad inflyttning: hösten 2015
antal lgh: 41
antal kvm: 61,5–120

prisexempel
2 rok 61,5 kvm: 4 157 kr/mån, 1 390 000 kr
3 rok 78 kvm: 4 825 kr/mån, 1 590 000 kr
3 rok 91,5 kvm: 5 530 kr/mån, 1 890 000 kr
för mer info kontakta: Henrik Persson tel: 040-10 94 62 e-post: henrik@bonumseniorboende.se url: www.www.bonumseniorboende.se/anemonen
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lund dalby påskagänget

helsingborg ringstorp

Längs den soliga sydvästsluttningen i utkanten av Dalby planerar vi att bygga
moderna och funktionella en- och tvåplans bostadsrättsradhus. Här bor man
naturskönt och rofyllt, men ändå nära till Dalby centrum och Lunds tätort. Husen
är arkitektritade och har en spännande design med hängande loft ovanför kök
och vardagsrum. I den lilla trädgården kan du njuta av morgonkaffet och låta dina
grönskande ambitioner spira.

Med nytt kvarter vid nya Kullavägen i Helsingborg blir
livet både enklare och rikare, med såväl natur, kultur,
kommunikationer och service inom nära räckhåll.
Trivsamma lägenheter med en härlig innergård och
cykelavstånd till centrum.

brf utsikten
försäljning: pågår
antal brf radhus: 20
antal kvm: 91,5 kvm (enplanshus) och 117 kvm (tvåplanshus)

prisexempel
Enplanshus 91,5 kvm: Insats 1 375 000 kr, avgift exkl. värme/vatten 4 408 kr
Tvåplanshus 117 kvm: Insats 1 465 000 kr, avgift exkl. värme/vatten 5 466 kr

för mer info kontakta: Camilla Lundström tel: 040-10 94 57 e-post: camilla.lundstrom@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/utsikten

brf celsiana
försäljning: pågår (inflyttningsklart)
antal lgh: 39
antal kvm: 40–106

prisexempel
2 rok 60,5 kvm: 3 436 kr/månad, insats 1 195 000 kr
3 rok 81,5 kvm: 4 281 kr/mån, insats 1 495 000 kr
4 rok 106 kvm: 5 450 kr/mån, insats 2 070 000 kr

för mer info kontakta: Joakim Bengtsson tel: 042-18 66 19 e-post: joakim.bengtsson@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/nyakullavagen

helsingborg råå

helsingborg ringstorp

Vi är glada att presentera planeringen av 12 parhus samt
ett friliggande hus vid Lussebäcken på Råå. Det finns
många som har sett fram emot ett tryggt och bekvämt
boende utan att flytta alltför långt bort. I detta idylliska
samhälle kommer Riksbyggen att bygga ett modernt och
vackert boende. Detta unika läge vid bäcken, nära sundet
och naturen inger ett lugn och en trevlig atmosfär. .

Med Bonum seniorboende vid nya Kullavägen i Helsingborg blir livet både enklare
och rikare, med såväl natur, kultur, kommunikationer och service inom nära räckhåll. Med Riksbyggens nya koncept som vänder sig till dig som är 55+ har du ett
tryggt, bekvämt och trivsamt boende. Bostadsrättsföreningen består av 29 ljusa,
luftiga och yteffektiva lägenheter med hög takhöjd, generösa uteplatser eller balkonger samt en vacker, solbelyst gård. Huset har en extra låg energiförbrukning.
Med Riksbyggens nya koncept har du ett tryggt, bekvämt och trivsamt boende.
Dessutom erbjuder vi ett tjänsteutbud genom vår Bonumvärd.

kv lussebäcken
antal hus: 13
antal kvm: 92–118 kvm

brf alba
försäljning: pågår (inflyttningsklart)
antal lgh: 29
antal kvm: 54,5–98

prisexempel
Ej fastställt

prisexempel
2 rok 63 kvm, 3 920 kr/mån, insats 1 320 000 kr
3 rok 82,5 kvm, 4 814 kr/mån, insats 1 695 000 kr
för mer info kontakta: Joakim Bengtsson tel: 042-18 66 19 e-post: joakim.bengtsson@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/skane

för mer info kontakta: Joakim Bengtsson tel: 042-18 66 19 e-post: joakim@bonumseniorboende.se url: www.bonumseniorboende.se/alba

helsingborg råå

kalmar ljusstaden

Vi är glada att presentera planeringen av 38 lägenheter i
första etappen vid Lussebäcken på Råå. Det finns många som
har sett fram emot ett tryggt och bekvämt boende utan att
flytta alltför långt bort. I detta idylliska samhälle kommer
Riksbyggen att bygga ett modernt och vackert boende. Detta
unika läge vid bäcken, nära sundet och naturen inger lugn
och en trevlig atmosfär.

På Ljusstadens bästa läge, vackert inramat av trädridå i öst och norr,
uppför vi brf Rasten, 13 rad- och parhus i ett- och tvåplan. Här finns bostäder för både den lilla och den stora familjen och till varje bostad hör
en lättskött trädgårdstäppa med altandäck och carportplats. Ett eget
litet hus fast med alla fördelar som en bostadsrätt erbjuder. Inflyttning
planerad till mars 2015.

brf rasten
brf ﬁskelyckan
försäljning: pågår
antal lgh: 38
antal kvm: 31,5–93

försäljning: pågår
antal hus: 13 (endast 5 kvar)
antal kvm: 69–119,5

prisexempel
prisexempel
2 rok 64 kvm: 3 410 kr/mån, insats: 2 010 000 kr
3 rok 80 kvm: 4 007 kr/mån, insats: 2 210 000 kr
4 rok 93 kvm: 4 594 kr/mån, insats: 2 710 000 kr
för mer info kontakta: Joakim Bengtsson tel: 042-18 66 19 e-post: joakim.bengtsson@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/skane
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3 rok 86 kvm: 4 548 kr/kvm, 1 515 000 kr
5 rok 119,5 kvm: 5 748 kr/mån, 1 955 000 kr

för mer info kontakta: Nina Thorkelsson tel: 0480-578 48 e-post: nina.thorkelsson@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/rasten
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En helt ny
stadsdel i
Bromma

I rollen som samhällsutvecklare bygger
Riksbyggen inte bara bostäder. Med
människan i centrum skapar vi också
möjlighet för ett gott och bra liv både i och
mellan husen. Beckomberga i Bromma är
en stadsdel som vi just nu utvecklar med
idén om att skapa god social hållbarhet med
boendeformer som passar alla.
Text: Jenny Lindgren
Bilder: 3D-House och Gehl Architects

ör Riksbyggen är människorna en minst
lika viktig aspekt som byggnaderna när vi
planerar och bygger nya bostäder. Ambitionen
för oss är att skapa socialt hållbara stadsdelar
som kan utvecklas tillsammans med de boende.
Beckomberga i Bromma är Stockholms största
utvecklingsområde med en helt ny stadsdel med
närmare tusen nya bostäder.
– Vår utgångspunkt med Beckomberga är att skapa
en stadsdel där människor ska vilja leva och inte bara
bo. Vi har alltid som utgångspunkt att skapa stadsdelar
där människor trivs och umgås, säger Mari Broman,
Riksbyggens vice vd.
Livs- och rörelsemönster
Byggnaderna vid Klockhusparken är den del av
Beckomberga som Riksbyggen utvecklar. De befintliga
huskropparna här formar sig kring en lummig vacker
parkmiljö och en stor kulturpaviljong som ligger i
hjärtat av parken. Byggnaderna som Riksbyggen
omvandlar kommer få omkring 250 nya lägenheter,

Kristian Villadsen
från Gehl Architects
har i samarbete med
Riksbyggen utvecklat
en modern och socialt
hållbar stadsdel
i Beckomberga.
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RiksbyggenModellens
6 principer
▪
▪
▪
▪
▪
▪

bostäder med bevarade originaldetaljer, såsom till
exempel dubbla spegeldörrar och djupa fönsternischer.
Intill dessa byggnader uppförs även nya bostadshus
med cirka 100 lägenheter där såväl planlösningar som
takhöjd kommer att variera. Alla lägenheter planeras
med snygg design och praktiska lösningar.
I samarbete med Gehl Architects, som är världsledande på urban stadsplanering med människan i
fokus, byggs Beckomberga så att det blir en levande
stadsdel. I planeringen har man tagit till vara hur
människor rör sig i området och vilka naturliga mötesplatser som behövs för att de boende ska trivas.
– Livet mellan husen och de offentliga rummens
utformning är de viktigaste faktorerna för utvecklingen av stadens och stadsdelarnas kvaliteter, säger
Kristian Villadsen, från Gehl Architects.
– Det är av vikt att studera hur det dagliga livet
kommer att se ut för människorna i Beckomberga. Hur
ser rörelsemönstren ut? Var stannar man gärna till och
vilka mötesplatser kan behövas? Därefter tar vi reda på
vilka rum som krävs för att stödja dessa livs- och rörelsemönster. Efter att vi har gjort det börjar vi utforma
byggnaderna så att de tillsammans med ”stadsrummen”
skapar en trygg miljö som inbjuder till möten och samtal mellan människor, säger Kristian Villadsen.
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Utgå från människornas livsmönster
Planera för service och funktioner
Tänka på miljöfrågorna från början
Ta vara på platsens möjligheter
Organisera privata och offentliga rum
Koppla samman området med omvärlden

”För social
hållbarhet”
Bra boendemiljöer
Samarbetet mellan Riksbyggen och Gehl Architects
har inspirerat till något som kallas RiksbyggenModellen (se faktarutan i bilden intill). Genom att följa
modellen är Riksbyggens ambition att de stadsdelar
som företaget uppför ska kunna hållas levande under
en lång tid. Utifrån RiksbyggenModellen planeras till
exempel hur husen, som kommer att uppföras intill de
befintliga byggnaderna, ska placeras och var torgmiljöer, parker och andra trevliga mötesplatser ska anläggas
för att göra utemiljön så tilltalande och socialt hållbar
som möjligt. En annan viktig aspekt är att service och
kommunikationer i området ska fungera bra.
– Vi vill skapa hållbara stadsdelar som är väl integrerad med resten av staden. På så sätt skapar vi så
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”Modernt och
trivsamt”
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1. Klockhusparken är namnet på den gröna, sköna parken
utanför din dörr. Med sina 35 000 kvadratmeter erbjuder
den gott om plats för alla små och stora grannar.
2. Brf Borggården är ett Bonumhus, Riksbyggens
organisation för seniorboende. Huset har total 42
lägenheter från 2–4 r o k.
3. Brf Granngården har 89 lägenheter från 1–5 r o k med stor
variationsrikedom. De flesta har balkong eller terrass mot
den grönskande innegården.
4. Brf Trädgården har kvadratsmarta 1–4 rum och kök.
Många lägenheter har balkong eller terrass mot parken.
5. Klockhuset erbjuder 77 temporära studentlägenheter med
det lilla extra. I huset finns även olika aktivitetsrum. Ett
publikt gym skapar liv och rörelse i området även under
produktionstiden.
6. Brf Vingården erbjuder nya hus med cirka 100
lägenheter, flertalet har balkong, terrass eller uteplats
och odlingsmöjligheter. Vidare erbjuds här kommersiella
lokaler.
7. Klockhusparkens kulturpaviljong är en K-märkt byggnad
där kulturlivet kan blomstra. Här planerar vi för en levande
verksamhet. En välbesökt sommarrestaurang har huserat
här under sommaren som varit.

goda boendemiljöer som möjligt för invånarna, säger
vice vd Mari Broman.
I Beckomberga bygger Riksbyggen olika boendeformer, alltifrån ettor till seniorboenden i bostadsrättsform och dessutom temporära studentlägenheter
under tiden som Beckomberga utvecklas. Blandningen
av olika bostadsformer har även visat sig vara ett framgångsrecept. Boenden i några av Riksbyggens andra
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utvecklingsområden berättar att de uppskattar att bo i
ett område med många olika typer av människor i alla
åldrar och att det främjar till god grannsämja.
Intresset växer
Under senare år har Beckomberga verkligen blommat upp till att bli ett levande samhälle med butiker,
restauranger och idrottsplatser. I närområdet finns i
dag sex grundskolor och 15 förskolor och fritidshem.
Det finns även badplatser, natursköna strövområden
och pulkabackar i närheten.
Den K-märkta paviljongen, som ligger i hjärtat
av Klockhusparken, rymmer en stor scen som kan ta
en publik på flera hundra personer. Här planeras för
verksamhet som ska få parkens kulturliv att blomstra
året runt.
Intresset för Beckomberga växer. Flera av de
som intresserar sig för att bo och köpa lägenhet här
söker sig hit för att det är ett anrikt område med en
intressant kontrast mellan gammalt och nytt. När hela
området är färdigbyggt omkring 2017 kommer det
att finnas rum för hela livet med boendeformer som
passar alla.
Läs mer om försäljningen av lägenheterna i Beckomberga
i Bromma på sidorna 43 och 45. Se även mer på
riksbyggen.se/beckomberga
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kalmar malmen

mölndal stensjön

I centrala Kalmar uppför vi nya moderna lägenheter på området Malmen. Byggnationen av brf Aspelyckan (Etapp 1) är i full gång och endast
ett fåtal lägenheter finns kvar till försäljning. Det som utmärker bostäderna i brf Aspelyckan är de stora balkongerna och uteplatserna som
hör till varje lägenhet och som bjuder in till umgänge för både stora och
små sällskap. På de övre våningsplanen får man en härlig utsikt över
staden och mot Öland.

Längst upp på berget ovanför Stensjön håller den första
etappen av friköpta villor på att byggas. Alla hus har
tegelfasad, härliga balkonger och uteplatser. Många av
husen har en milsvidd utsikt mot väster. Välj mellan en
villa i två plan eller ett parhus i souterräng.

stensjövillan etapp 1
försäljning: pågår
antal villor: 13
antal kvm: 133–152

brf aspelyckan
försäljning: pågår (endast 2 kvar)
antal lgh: 43
antal kvm: 52–131,5

prisexempel
6 590 000–6 690 000 kr

prisexempel
4 rok 102,5 kvm: 4 578 kr/mån, 2 655 000 kr
5 rok 131,5 kvm: 5 476 kr/mån, 4 355 000 kr

för mer info kontakta: Nina Thorkelsson tel: 0480-578 48 e-post: nina.thorkelsson@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/aspelyckan

för mer info kontakta: Anders Radne tel: 031-704 68 66 e-post: anders.radne@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/stensjon

kalmar malmen

mölndal stensjön

Nu har vi även säljstartat etapp 2 på Malmen, Brf Norrgård.
28 lägenheter i centrala Kalmar med unikt stora balkonger.
Promenadavstånd till allt som Kalmars stadskärna har att
erbjuda, likväl närhet till kommunikation, service, livsmedelsbutiker, träningsanläggningar och simhall. Bostäder för
dig som vill bo nytt, modernt och centralt med en vardag
fylld av livskvalité.

Andra etappen av Stensjövillan. Välj mellan ett
souterränghus eller tvåplanshus, oavsett så får du
tillgång till obegränsat med vyer, natur, frisk luft och
friluftsliv. Höjden av frihet helt enkelt.

stensjövillan etapp 2
försäljning: pågår
antal villor: 16
antal kvm: 142–152

brf norrgård
försäljning: pågår
antal lgh: 28
antal kvm: 52–107

prisexempel
5 250 000 – 5 750 000 kr

prisexempel
3 rok 66,5 kvm, 3 450 kr/mån, 1 680 000 kr
3 rok 83 kvm, 4 099 kr/mån, 2 275 000 kr
4 rok 107 kvm, 4 876 kr/mån, 3 210 000 kr
för mer info kontakta: Nina Thorkelsson tel: 0480-578 48 e-post: nina.thorkelsson@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/norrgard

kalmar malmen
Äntligen kan vi presentera ett Steg1 boende i Kalmar. Välplanerade yteffektiva bostäder för mindre
hushåll som önskar ett centralt läge. Promenadavstånd till allt som Kalmars stadskärna har att
erbjuda, likväl närhet till kommunikation, service, livsmedelsbutiker, träningsanläggningar och
simhall. Försäljningen är planerad till hösten 2014, men redan nu kan du anmäla ditt intresse till
bostäderna med möjlighet att köpa i ett tidigt skede. Kom ihåg att Bosparare har förtur! Läs mer
om Bospar och StegEtt-boende på vår webbplats.

brf nyckeln
försäljning: planerad säljstart okt 2014
antal lgh: 55
antal kvm: 33–84,5

prisexempel
Ej fastställt

för mer info kontakta: Nina Thorkelsson tel: 0480-578 48 e-post: nina.thorkelsson@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/nyckeln
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för mer info kontakta: Anders Radne tel: 031-704 68 66 e-post: anders.radne@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/stensjon

mölndal stensjön
Det som gör Brf Stensjöterrassen så unikt är det trygga, lugna och
sköna läget i området. Här dominerar grönskan med en stor gräsplan precis utanför huset, samtidigt som den vilda skogen bara ligger några hundra meter bort. Vare sig du söker lugn och ro eller ett
mer aktivt friluftsliv har du allt du kan önska dig här och lite till.

brf stensjöterrassen
försäljning: pågår
antal lgh: 36
antal kvm: 54–111

prisexempel
4 rok 111 kvm: 6 223 kr/mån 4 020 000 kr

för mer info kontakta: Anders Radne tel: 031-704 68 66 e-post: anders.radne@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/stensjon
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mölndal innerstad

göteborg v frölunda slottsberget 2

Välkommen till ett mycket centralt boende mitt i Mölndals innerstad. Stora delar av Mölndals stadskärna kommer att förnyas med
en ny galleria, bostäder och nya arbetsplatser. Bostäderna ligger
mycket nära handel och kollektivtrafik. I det centrala läget har det
tillskapats en förhöjd innergård i sydvästläge som ger bostäderna
ett lugnt och privat utrymme. Vi kommer att kunna erbjuda en
variation av storlekar på lägenheter. 1 rum och kök för den lilla familjen, 2:or och 3:or, samt lite större 4:or, alla med ljus och härlig
balkong. Storlekar och planlösningar som kan passa de flesta.

Slottsberget är en grön oas med cityomgivning strax intill Frölunda Kulturhus och det enda området i sitt slag. Brf Slottsberget 2 innehåller 40 lägenheter med unik villakänsla. Att ha så mycket
på ett och samma ställe ger mer tid och berikar. Shopping, matvaror, kommunikationer, förskola
och skola. Samt kulturhuset som granne och flera gym i närheten. Och såklart plats för både träning och rekreation i det gröna utanför dörren. I varje enskild stadsvilla finns 2–3 lägenheter, 2–4
rum och kök. Här gör balkonger och uteplatser skäl för sina namn. De är stora, funktionella och
dessutom snygga. Inflyttning från november 2014.

mölndals innerstad etapp 1
försäljning: prel. årsskiftet 2014/2015
antal lgh: ca 90

brf slottsberget 2
försäljning: pågår
antal lgh: 40
antal kvm: 69–95

prisexempel
prisexempel
Ej fastställt

för mer info kontakta: Solveig Strand Andrén tel: 031-704 56 09 e-post: solveig.strand.andren@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/molndalinnerstad

3 rok 86 kvm från 2 715 000 kr
3 rok 95 kvm från 3 445 000 kr
4 rok 95 kvm från 3 445 000 kr
för mer info kontakta: Bodil Jönsson tel: 031-704 56 04 e-post: bodil.jonsson@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/slottsberget2

partille centrum

göteborg sannegårdshamnen

Välkommen till Partilles nya landmärke vid Allum och Kyrktorget. Vi planerar för 70 nya lägenheter nästan mitt på torget med
närhet till buss och pendeltåg samt service och butiker. Stora
inglasade balkonger och en exklusivt upphöjd innergård.

Som boende i brf Akterspegeln har du närhet till allt som gör livet
enkelt och gott att leva. Nära den gröna, öppna innergården som
flyter ihop med hamnbassängens rogivande spegel. Nära oslagbara
promenadstråk, mataffärer och mysiga butiker. Nära förskola och
skola samt kommunikationer. Inflyttning från sommaren 2015.

brf kronhöjden

brf akterspegeln

försäljning: hösten 2014
antal lgh: 70
antal kvm: 36–124

försäljning: pågår
antal lgh: 85
antal kvm: 35–112

prisexempel

prisexempel

Ej fastställt

2 rok 69 kvm, 3 798 kr/mån, insats 2 525 000 kr
3 rok 80 kvm, 4 459 kr/mån, insats 3 055 000 kr
4 rok 97 kvm, 5 044 kr/mån, insats 3 285 000 kr

för mer info kontakta: Bodil Jönsson tel:031-704 56 04 e-post: bodil.jonsson@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/kronhojden

för mer info kontakta: Martin Lundblad tel: 031-704 56 12 e-post: martin.lundblad@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/akterspegeln

borås sjögläntan

göteborg sannegårdshamnen

Villakänsla med bekymmerfritt boende. På Hestra i Borås bygger vi 31 nya, rymliga
rad- och parhus i bostadsrättsform, nära vattendrag, grönska och klippsprång.
Bostadsrätterna kommer att stå nyckelfärdiga och väl utrustade. Säljstart under
hösten 2014.

Sista pusselbiten i Riksbyggens byggnation i attraktiva Sannegårdshamnen i Göteborg säljstartar i slutet av 2014. Nytt
fräscht, välplanerat med ypperligt läge i Sannegårdshamnen.

brf kajutan
försäljning: hösten 2014
inflyttning: 2016
antal hus: 31 rad- och parhus
antal kvm: 60-106 kvm

försäljning: vintern 2014/2015
inflyttning: p rel. 2016/2017
antal lgh: 22
antal kvm: 53–90

prisexempel

prisexempel

Ej fastställt

Ej fastställt

för mer info kontakta: Margareta Josefsson tel: 033-20 25 63 e-post: margareta.josefsson@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/sjoglantan2
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för mer info kontakta: Martin Lundblad tel: 031-704 56 12 e-post: martin.lundblad@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/kajutan
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göteborg munkebäck

göteborg tuve

Alldeles intill det lugna och populära Munkebäckstorg
kommer vi att bygga cirka 50 nya seniorlägenheter.
Förutom att du har nära till din Bonumvärd, torget,
ICA Kvantum, Torpavallens köpcentrum, spårvagnen,
bussen, centrum och ett rikt friluftsliv finns det många
hållbara fördelar i brf Munkebäckslund. Hela tanken med
bostadsområdet är att väva samman de små förgyllande
sakerna i vardagen till en enda grön, komfortabel och
skön helhet.

Vid Tuve Centrum planerar vi för nya seniorlägenheter i idyllisk
gårdsmiljö. Här bygger vi energieffektiva brf Ljusglimten med 45
bostäder på 2–4 rok. Den öppna och trivsamma gården är som
gjord för avkoppling och spontana möten. Planlösningarna är
extra genomtänkta för att underlätta ett enkelt och bekvämt liv.
Garage och förråd nås via hissen i trapphuset.

brf ljusglimten
försäljning: Våren 2015
antal lgh: 45

brf munkebäckslund
prisexempel

försäljning: 2015
antal lgh: ca 50

Ej fastställt

prisexempel
Ej fastställt

för mer info kontakta: Sabina Thelin tel: 031-704 68 55 e-post: sabina@bonumseniorboende.se url: www.bonumseniorboende.se/munkebackslund

för mer info kontakta: Sabina Thelin tel: 031-704 68 55 e-post: sabina@bonumseniorboende.se url: www.bonumseniorboende.se/ljusglimten

göteborg munkebäck

göteborg guldheden

Vid Munkebäckstorg växer ett nytt bostadsområde upp. Här bygger vi ca
75 bostadsrätter på historisk mark i en lugn och populär stadsdel. Det
nya kvarteret ska bli stadens bästa exempel på blandstadsbyggande och
visa hur social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet kan samverka på
bästa sätt. Förutom att du har nära till Munkebäckstorg, ICA Kvantum,
Torpavallens köpcentrum, spårvagnen, bussen, centrum, Skatås och hela
Delsjöområdet finns det många hållbara fördelar att bosätta sig i brf
Munkebäcksäng. Hela tanken med bostadsområdet är att väva samman
de små förgyllande sakerna i vardagen till en enda grön och skön helhet.

En boendeform för dig som söker en mer miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar
livsstil. Här bor du på Dr Allards gata på Guldheden, nära service, kommunikationer och
centrum. Brf Viva är ett Positive Footprint Housing-projekt – Sveriges mest innovativa
bostads- och forskningsprojekt.

brf munkebäcksäng

prisexempel

försäljning: 2015
antal lgh: ca 75

Ej faställt

brf viva
försäljning: 2016
antal lgh: 100
antal kvm: 55–95

prisexempel
Ej fastställt

för mer info kontakta: Sabina Thelin tel: 031-704 68 55 e-post: sabina.thelin@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/munkebacksang

för mer info kontakta: Sabina Thelin tel: 031-704 68 55 e-post: sabina.thelin@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/viva

göteborg tuve

göteborg björlanda

Just nu håller vi på att analysera, planera och rita vårt nya bostadsområde i Tuve Centrum längs med Nolehultsvägen. Här kommer
energieffektiva brf Ljuspunkten att bestå av tre huskroppar och
60 nya bostäder på 2–4 rok. Den öppna och trivsamma gården är
som gjord för avkoppling, spontana möten och aktiviteter. Garaget
under huset nås enkelt med hiss i trappuppgången. I brf Ljuspunkten har du nära till allt du behöver för en skön och bekväm tillvaro,
såsom mataffärer, vårdcentral, bibliotek, café, restaurang, ishall,
tennishall, friluftsliv, Sankt Jörgens Park Resort – samt inte minst
Göteborg centrum som bara ligger 15 minuter bort med 17-bussen.

I området vid Skra Bro, Björlanda, planerar Riksbyggen att
bygga småhus och lägenheter i bostadsrättsform. I området
planerar kommunen för en ny kollektivtrafik knytpunkt, pendelparkering, torg och livsmedelsbutiker. I anslutning till området
finns den kulturhistoriskt värdefulla byn, rekreationsområdet
kring Kattedammen, öppna landskap och närheten till havet.
Detaljplanen beräknas vara antagen under hösten 2015.

brf ljuspunkten

prisexempel

försäljning: 2015
antal lgh: 60

Ej fastställt

försäljning: ej fastställt
antal lgh: ca 75

prisexempel
Ej faställt
för mer info kontakta: Sabina Thelin tel: 031-704 68 55 e-post: sabina.thelin@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/ljuspunkten
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för mer info kontakta: Sabina Thelin tel: 031-704 68 55 e-post: sabina.thelin@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/bjorlanda
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För arbetsro
och kreativitet
Även den allra minsta hörna kan förvandlas till en ombonad, mysig och effektiv
arbetsplats, bara man planerar den på rätt sätt. Lampa för bra belysning, förvaringslådor
för god organisation, almanacka, pennor och block. Låt dig inspireras av höstens nyheter
till arbetsplatsen.

Snygg förvaring för exempelvis viktiga papper,
brev eller foton. Boxarna är handgjorda vilket
gör varje box unik. Från House Doctor, 370 kr.

Kollegieblock med omslag av
originella portar, 39 kr Åhléns.

Almanacka med snygga
retroannonser. Pris 150 kronor
på DesignTorget.
Charmig glasburk. Kan
användas för till exempel
gem. Från Indiska, 249 kr.

Förvaringslåda med tryck
av vackra kolibrifåglar.
Pris 79 kr, Indiska.

Pennställ i metall. Pris
129 kr på Åhléns.

En skrivbordslampa som lurar
ögat. Perfekt att piﬀa upp
kontoret eller läshörnan med.
Höjd 38 cm. Pris 1 750 kr på
DesignTorget.

Söt skrivbok i A5-format,
29 kr Åhléns.

Snyggt tidningsställ i klar akrylplast.
Fräsch att ha framme på bordet eller
byrån. Från Rum21.se, 267 kr.

Praktiska lådor i
förzinkat stål och
narvläder, 249 kr för
båda, IKEA.
INKÖPSSTÄLLEN:
DesignTorget: 08-518 074 27 Indiska: 08-670 45 00 House Doctor: +45 97 25 27 14 IKEA: 0775-700 500 Rum21: 033-120 180 Åhléns: 08-402 80 00
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göteborg sjumilaparken

uddevalla kapelle

I Sjumilaparken bygger vi åtta moderna villor med eget ägande och
friköpt tomt i ett av Biskopsgårdens allra finaste lägen. Ett tryggt och
prisvärt boende där alla kan trivas. Här bor ni ett i ett lugnt område
med närhet till både citypuls och vacker natur. Husen har 4–5 rum
och kök och det finns möjlighet att välja mellan olika planlösningar.
Här har ni möjlighet att vara med och skapa ert eget drömboende.

Här bor du lugnt och villalikt i Uddevallas mest natursköna område – alldeles intill
naturreservatet Emaus. Nära centrum, havet och strandpromenaden. Brf Kapelle
består av 20 lägenheter fördelade på fem hus med två våningar. Med bara fyra
lägenheter per hus i den luftiga och gröna omgivningen blir villa-, radhus- och
frihetskänslan påtaglig. Parkeringsplats i carport med motorvärmare finns att hyra.

brf kapelle
försäljning: pågår
antal hus: 8 st
antal kvm: 122

försäljning: pågår
antal lgh: 20
antal kvm: 75–89

prisexempel

prisexempel

3 255 000 kr

3 rok 75 kvm, 4 300 kr/mån, insats 1 275 000-1 675 000 kr
3-4 rok 79 kvm, 4 400 kr/mån, insats 1 475 000-1 775 000 kr
4 rok 89 kvm, 4 800 kr/mån, insats 1 650 000-1 875 000 kr

för mer info kontakta: Solveig Strand Andrén tel: 031-704 56 09 e-post: solveig.strand.andren@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/sjumilaparken

för mer info kontakta: Sabina Thelin tel: 031-704 68 55 e-post: sabina.thelin@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/kapelle

stenungsund centrum

uddevalla södergården

Sista huset på Stenunge Strand. Stenunge Park är sista
etappen av fyra för Riksbyggen. Bekvämt boende med
närhet till det mesta. Gångavstånd till salta bad och
shopping på Stenungsunds torg. Preliminär säljstart
är planerad till våren 2015. Vill ni veta mer anmäl ert
intresse på vår hemsida.

Nu planerar vi för nya bostäder på Söder, närmare bestämt på
Söderskolan alldeles intill Folkets Park. Här bor du i en sprudlande
och öppen miljö med närhet till spontana möten, centrum, havet och
gröna parker. Alla lägenheter har terrasser eller stora inglasade balkonger som du kan vistas i under stora delar av året. Dessutom har du
flera olika dagis och skolor i närheten samt Uddevallas kanske största
pärla Strandpromenaden. Detaljplanen har nu vunnit laga kraft och vi
planerar försäljning under 2015.

brf stenunge park
försäljning: våren 2015

prisexempel

försäljning: våren 2015
antal lgh: ca 90

Ej faställt

prisexempel
Ej fastställt

för mer info kontakta: Petra Höglund tel: 031-704 56 19 e-post: petra.hoglund@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/stenungepark

för mer info kontakta: Sabina Thelin tel: 031-704 68 55 e-post: sabina.thelin@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/sodergarden

borås södervallen

uddevalla södergården

Ett nytt grönområde växer fram på Södervallen i Borås. Välkommen till Brf Söderhov på
Trandared. I centrum står ett nytt, modernt energihus med närhet till både lugnet, naturen
och endast 5 min från Borås centrum. Lägenheterna är ljusa, med hög standard och präglas
av en öppen planlösning, samt en generös balkong på hela 12 kvm. Balkongen går även att få
inglasad för dig som vill förlänga sommarvärmen ett par månader. Här kommer även finnas
en härlig och trivsam innegård. Husets läge på Borås södra höjder inger ett sällsynt lugn som
låter dig landa i nuet, samtidigt som du har ett hållbart boende för framtiden.

Bonum seniorboende vill vara med att sätta färg på Söder i Uddevalla igen. Om
du har pluggat på Söderskolan, spelat brännboll på skolgården eller kramats i
parken har du med alla säkerhet fina minnen härifrån. Nu har du chansen att få
fler. Den här gången som boende i våra nya lägenheter. Hela tanken med Södergården är att skapa en sprudlande, öppen och trygg miljö. Detaljplanen har nu
vunnit laga kraft och vi planerar försäljning under vintern 2014/2015.

borås brf söderhov
försäljning: pågår
antal lgh: 41
antal kvm: 59–94

försäljning: vintern 2014/2015
antal lgh: ca 35

prisexempel
Ej fastställt

prisexempel
2 rok 59–66 kvm, 4 000–4 500 kr/mån, insats 1 100 000–1 300 000 kr
3 rok 71–73 kvm, 4 960 kr/mån, insats 1 400 000–1 600 000 kr
4 rok 94 kvm, 6 500 kr/mån, insats 1 750 000–2 100 000 kr
för mer info kontakta: Margareta Josefsson tel: 072-707 48 20 e-post: margareta.josefsson@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/soderhov
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för mer info kontakta: Sabina Thelin tel: 031-704 68 55 e-post: sabina@bonumseniorboende.se url: www.bonumseniorboende.se/sodergarden
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jönköping kålgården

visby solberga

Brf Aspholmen kommer att ligga i hjärtat av Kålgården vid en av områdets äldsta och mest
omtyckta platser, Aspholmen. Det är ett seniorboende för dig över 55 år som vill leva ett
aktivt liv i ett centralt läge. Att bo här innebär att du slipper bekymmer och kan fokusera
på ditt eget välbefinnande. Bonum tar hand om den jobbiga biten med förvaltning och
erbjuder även en mängd tjänster som gör vardagen tryggare, bekvämare och trivsammare.
Naturen och lugnet finns nära, likaså stadens möjligheter som ligger på bekvämt avstånd.
Byggnaden uppförs bredvid Jönköpings enda bevarade utvärdshus, Aspholmen, med anor
från 1700-talet. Inflyttning beräknas till januari 2016.

Vi bygger 56 fina bostadsrätter på det centralt belägna A7-området intill villa-kvarteren
Solberga i Visby. Här skapar vi ett modernt boende med praktisk närhet till såväl service
i Östercentrum som till människomyllret och gemyten innanför ringmuren. De nya husen
får tre våningar och rymmer lägenheter med 1–5 rum och kök. Lägenheterna har genomgående hög, modern standard och har bland annat egen tvättmaskin och torktumlare
samt stora inglasade balkonger. Huset har en möblerad visningslägenhet.

brf solberga park

försäljning: pågår
antal lgh: 45

försäljning: pågår (fåtal lägenheter kvar)
inflyttning: fr.o.m. nov 2014 – jan 2015
antal lgh: 56
antal kvm: 39–129

prisexempel

prisexempel

2 rok 66 kvm: Insats fr 1 620 000 kr, avgift 3 838 kr/mån
3 rok 88 kvm: Insats fr 1 930 000 kr, avgift 4 911 kr/mån
4 rok 110 kvm: Insats fr 3 250 000 kr, avgift 5 873 kr/mån

1 rok 39 kvm: 2 914 kr/mån, 1 300 000 kr
3 rok 84 kvm: 5 146 kr/mån, 2 200 000 kr
4 rok 96 kvm: 5 887 kr/mån, 2 625 000 kr

brf aspholmen

för mer info kontakta: Pontus Gustafsson tel: 036-10 84 33 e-post: pontus.gustafsson@bonumseniorboende.se url: www.bonumseniorboende.se/aspholmen

för mer info kontakta: Katarina Tham tel: 011-21 95 07 e-post: katarina.tham@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/solberga

linköping övre vasastaden

linköping ullstämma

Brf Vasalunden i övre Vasastaden i Linköping. Ett centralt
läge med parkkaraktär endast tio minuters promenad
till Linköping city. Här planeras tre sydeuropeiskt
inspirerade ”stadsvillor” om fyra till fem våningar, med
indragna takvåningar högst upp. Stadsvillorna erbjuder
lägenheter om 2–6 rum och kök.

Barnvänliga Ullstämma är beläget i södra Linköping med närhet till kommunikationer och service.
Bronsängen ligger i gränslandet mellan staden
och den natursköna lantliga miljön i det gamla
kulturlandskapet, samt utsikt mot Blästadbäcken.
Här uppförs totalt 39 radhus alla med sydväst läge.
Husen har fyra till fem rum och kök och en boyta
på 138 kvm.

brf vasalunden
försäljning: hösten 2014
antal lgh: 44
antal kvm: 55–156

egh bronsängen
försäljning: pågår
antal hus: 39
antal kvm: 138

prisexempel
Ej fastställt

prisexempel
4–5 rok 138 kvm: 3 750 000 – 3 975 000 kr

för mer info kontakta: Per Vide tel: 013-24 93 32 e-post: per.vide@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/vasalunden

för mer info kontakta: Per Vide tel: 013-24 93 32 e-post: per.vide@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/bronsangen

västervik skeppsbrokajen

linköping ullstämma

Kvarteret Magasinet är centralt beläget vid Skeppsbrokajen i Västervik och här bor du i bästa läget med havet
endast tjugo meter från ytterdörren. Hamnmagasinet blir
ett unikt, havsnära och saltstänkt boende med naturen
och skärgården utanför fönstret. Alla lägenheter har
balkong och fönster i flera väderstreck. Här får du en hög
och modern boendestandard från början.

Ullstämma är beläget i södra Linköping med närhet till kommunikationer, service och rekreation. Bronslunden är klassiska kedjehus i
”New England-stil” med äganderätt, i ett barnvänligt och naturskönt
bostadsområde intill Blästadbäcken och eklandskapet. Husen har fyra
till fem rum och kök och en boyta på 121–141 kvm.

brf hamnmagasinet
försäljning: pågår
antal lgh: 26
antal kvm: 64–118

prisexempel

egh bronslunden
försäljning: pågår
antal hus: 27 kedjehus med äganderätt
antal kvm: 121

prisexempel
4 rok 121 kvm: från 3 395 000 kr

2 rok 63 kvm: 3 538 kr/mån, 1 500 000 kr
3 rok 77 kvm: 4 102 kr/mån, 1 950 000 kr
4 rok 98 kvm: 4 973 kr/mån, 3 400 000 kr
för mer info kontakta: Patrice Wedlund tel: 013-24 93 31 e-post: patrice.wedlund@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/hamnmagasinet
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för mer info kontakta: Per Vide tel: 013-24 93 32 e-post: per.vide@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/bronslunden
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”En hemtrevlig
känsla”

Modernt
och praktiskt
när två blir tre
När Madelene och Niklas Sundell väntade
tillökning insåg paret att de behövde en
mer praktisk lägenhet än tvårummaren de
bodde i på fjärde våningen i ett bostadshus
utan hiss. Valet föll på en ljus och modern
trerumslägenhet med två balkonger i
Riksbyggens nya område Kapellgärdsallén i
Uppsala.
Text: Jenny Lindgren Foto: Nixon Johansen

– Vi fattade ett snabbt beslut. Vi var på visning hos
Riksbyggen i februari och flyttade in i lägenheten
i april, berättar Madelene Sundell.
Till en början kände sig paret aningens osäkra inför
köpet. Lägenheten var nämligen inte helt färdigställd
när de var på visningen. Allt de hade att utgå ifrån
var en planritning, en halvfärdig bostad och ett besök
i Riksbyggens visningslägenhet i huset intill.
– Det var lite som att köpa grisen i säcken, säger
Niklas Sundell skämtsamt och fortsätter:
– Vi tänkte ’hur kommer utsikten från balkongen
bli? Kommer vi störas av grannarna från huset
mitt emot?’.
Men efter att ha bott i snart ett halvår i lägenheten
känns allt bara bra och paret trivs alldeles utmärkt
i sin nya bostad.
Ett extra rum
Den ljusa hörnlägenheten med tre rum och kök om
77 kvadratmeter, med fönster i tre väderstreck, ligger
på fjärde våningen i femvåningshuset i Kapellgärdsallén i Uppsala. Av lägenhetens båda balkonger är den
större balkongen inglasad.
I balkongens kryddlådor gror basilika, tomat,
persilja och koriander. Valet att lägga in en mjuk
ljusgrå heltäckningsmatta på balkonggolvet skapar
en hemtrevlig känsla. Persiennerna har Niklas själv
monterat upp – en smart lösning om solen blir
alltför gassande varm.
– Balkongen har varit som ett extra rum under
sommaren. Vi har fikat, ätit lunch och middagar här.
Lägenhetens färgtema på möbler, textilier och
inredningsdetaljer går i ljust behagliga toner i vitt,
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Den öppna planlösningen mellan köket och
vardagsrummet inbjuder till ett socialt liv.

”Praktiskt och
genomtänkt”
grått och mjukt rosa. Den öppna planlösningen mellan
köket och matplatsen i vardagsrummet är något som
paret uppskattar extra mycket.
– Det är så trevligt när man har middagsgäster. Sam
tidigt som man håller koll på grytorna på spisen kan
man prata med gästerna vid matbordet precis intill,
menar paret, som gärna bjuder över vänner på middagar.
Att valet föll på en nyproducerad lägenhet var ett
väl genomtänkt beslut.
– De äldre lägenheterna vi tittade på hade inte det
vi var ute efter, som till exempel tillräckligt rymliga
badrum. Det var också viktigt att huset hade hiss
eftersom vi kommer ha barnvagn med oss hela tiden,
säger Niklas och Madelene fortsätter:
– Vi ville ha det så praktiskt som möjligt. Sen
tycker vi att lägenheten ligger väldigt bra. Vi har ju
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hund också, så det är bra med en park som ligger
precis intill.
Gynnsamt för miljön
Bara ett stenkast bort ligger den lummiga Kapellgärdsparken. Runt parken löper ett gång- och cykelstråk med vacker grönska och sköna sittplatser. På en
kvarts promenad ifrån huset är man mitt i Uppsala
centrum där det bland annat finns biografer, affärer,
caféer och restauranger.
Husets innergård är upphöjd någon meter från
trottoaren vilket ger en känsla av ett lite mer privat
grönområde. Lägenheternas planlösningar i huset är
flexibla och arkitekturen smart. Under huset finns till
exempel ett garage dit man tar sig direkt ner med hissen. Tack vare god isolering med ytterväggar i betong,
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”En hemtrevlig
känsla”

RUM FÖR HELA LIVET

Vem: Madelene och Niklas Sundell, 27
respektive 29 år, samt Nils, 1,5 månad, som vid
intervjun inte hade fötts än.
Var: Kapellgärdsallén i Uppsala.
Gör: När Madelene inte är föräldraledig arbetar
hon med sökmotoroptimering på en on-lineresebyrå. Niklas är trafikpilot och veckopendlar
mellan Uppsala och Helsingfors.
Lägenhetens storlek: 3 rum och kök om 77
kvadratmeter med två balkonger – en större
balkong i köket och en lite mindre i sovrummet.

RUM FÖR HELA LIVET

Datum:
20–21 september 2014
Tid:
Kl. 11.00 – 17.00
båda dagarna
Plats: Borggården vid
Stockholms stadsmuseum
invid Slussen

Bästa med lägenheten: Utöver att lägenheten
är ljus med en öppen planlösning tycker båda
allra bäst om badrummet.
– Det är så stort och luftigt! Det är också
lyx att ha tvättmaskin och torktumlare i
lägenheten.
Bästa med nyproducerat: Att lägenheten är
genomtänkt och välplanerad.
Intressen: Träna, resa och laga mat.
– Vi gillar att umgås med vänner och att laga
goda middagar tillsammans.

Stockholms stadsmuseum
ligger invid Slussen. Här
kan man följa Stockholms
utveckling från en liten
medeltida hamnstad till
dagens mångkulturella
metropol.

Beckomberga i Bromma är Riksbyggens
nya spännande bostadsprojekt. Här
planeras just nu för 350 nya lägenheter.
Läs mer om dessa på sidan 43 och 45.

Tre föreläsningar hålls under lördagen den 20 september. För tid på dagen, se bland
annat riksbyggen.se
• Riksbyggen som samhällsutvecklare under 75 år
Talare: Leif Linde, Riksbyggens vd
Program: Riksbyggen i samhällsutvecklarrollen under 75 år, samt framåtblickande.
• En dokumentärfotografs vardag
Talare: Johan Fredin-Knutzén, fotograf
Program: Bildteknik, anekdoter och om själva utställningen.
• Stockholms utveckling från medeltid till nutid
Talare: Christopher O´Regan, författare med historisk inriktning och kännare av
1700-talets Stockholm.
Program: Stockholms utveckling från medeltid till nutid – en kort exposé.

samt individuell mätning av el och varmvatten i varje
lägenhet, har huset låg energiförbrukning vilket gynnar både miljön och plånboken.
Att Riksbyggen är ett företag som även sköter
fastighetsförvaltningen ser paret som ett extra plus
och en trygghet.
– Vi fick bland annat en pärm med telefonnummer
till Riksbyggen när vi flyttade in. Där står alltifrån
vem man kan kontakta till journummer som går att
ringa dygnet runt, om det eventuellt skulle uppstå
något med bostaden, berättar Niklas och fortsätter:
– Det känns tryggt att Riksbyggen finns kvar även
efter att man har flyttat in.
Är du också nyfiken på lägenheterna i Kapellgärdsallén i
Uppsala? Just nu bygger vi flera bostäder i området, allt ifrån
instegsboenden till seniorboenden. Läs mer på sidan 48.
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Besök vår fotoutställning
om Beckomberga
Riksbyggen ställer ut
fotografier om Beckomberga
i Bromma och berättar även
om vår 75-åriga historia på
Stockholms stadsmuseum
invid Slussen.

Det är dags för en ny epok för
Beckomberga i Bromma då
Riksbyggen omvandlar de vackra
K-märkta byggnaderna till bostadsrätter, studentbostäder och seniorbostäder. Upplev den historiska
förvandlingen i en utställning med
fotografier av Johan Fredin-Knutzén

och texter om Beckomberga av
Jonas Brun. Utställningen pågår
till januari 2015.
Fri entré
Under helgen den 20 och 21
september öppnas utställningen
och det är gratis entré under båda

dagarna. Utöver utställning kommer det att vara föreläsningar (se
mer ovan) och aktiviteter på Stockholms stadsmuseums borggård.
Vi önskar er varmt välkomna!

39

NYA BOSTÄDER

NYA BOSTÄDER

linköping city

karlstad tullholmsviken 3

Området ligger centralt, men ändå lugnt och vackert intill
gröna Mahoniadalen med sitt porlande vatten på ena sidan och
sjukhuset och Trädgårdsföreningens grönskande planteringar
på den andra. Till city går du på fem minuter och vill du bege
dig ut till naturen och eklandskapet kan du promenera utmed
Tinnerbäcken som rinner precis nedanför husen.

Moderna arkitektritade funkishus med vattennära läge. Radhusen ligger precis vid Vänern och småbåtshamnen vid Tullholmviken på Orrholmen med tio minuters promenadavstånd
till Karlstad centrum. Planlösningarna är luftiga och stora.
Välplacerade fönster bjuder in dagsljus och utsikt. Husen
säljs med äganderätt och friköpt tomt och vi färdigställer den
lilla trädgården med plattsättning, gräsmatta och häckar. Det
finns en carport och ett separat förråd till varje radhus.

brf mahoniahöjden
försäljning: pågår
antal lgh: 78
antal kvm: 47,5–151

prisexempel
2 rok 64,5 kvm: 3 481 kr/mån, 1 715 000 kr
3 rok 88,5 kvm: 4 536 kr/mån, 2 350 000 kr
4 rok 105 kvm: 5 186 kr/mån, 2 935 000 kr

för mer info kontakta: Per Vide tel: 013-24 93 32 e-post: per.vide@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/mahoniahojden

egna hem tullholmsviken 3
försäljning: pågår
antal hus: 6
antal kvm: 134–167

prisexempel
5 rok 134 kvm: 3 690 000–3 850 000 kr
6 rok 167 kvm: 4 850 000 kr
för mer info kontakta: Susanne Jonsson tel: 054-29 34 11 e-post: susanne.jonsson@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/tullholmsviken3

norrköping vilbergen

karlstad sommarro 2

Nu fortsätter vi med nästa etapp av våra fina bostäder i Vilbergen. Brf Månstenen består av två huskroppar som är sammanlänkade i markplan. Här finns en rymlig och trivsam gemensamhetslokal, övernattningslägenhet, samt en trivsam gård. Huset
omfattar 29 lägenheter i storlek 2 till 4 rum och kök.

Mer njutning vid älven! Nu fortsätter försäljningen av ytterligare sju vackra villor i
ett av Karlstads bästa lägen. Du kan välja mellan Villa Allum, en modern tvåplansvilla med 5 rum och kök på 135 m², eller Kedjehus Tulipa, en ljus och öppen villa i
ett plan på 100–120 kvm. Vi färdigställer trädgården och tomten är friköpt.

egna hem: södra sommarro 2

brf månstenen

försäljning: pågår
antal hus: 7
antal kvm: villa allum, 135 kvm, kedjehus tulipa 100–120 kvm.

försäljning: pågår
antal lgh: 29
antal kvm: 65–91

prisexempel

prisexempel

3 rok 100 kvm: 3 790 000–3 935 000 kr
4 rok 120 kvm: 4 150 000–4 295 000 kr
5 rok 135 kvm: 4 245 000 kr

2 rok 64 kvm 3 765 kr/mån, 1 350 000 kr
3 rok 74 kvm 4 161 kr/mån, 1 625 000 kr
4 rok 91 kvm 4 999 kr/mån, 2 150 000 kr

för mer info kontakta: Katarina Tham tel: 011-21 95 07 e-post: katarina.tham@riksbyggen.se url: www.bonumseniorboende.se/manstenen

för mer info kontakta: Susanne Jonsson tel: 054-29 34 11 e-post: susanne.jonsson@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/sommarro2

norrköping vasaparken

örebro norra ormesta

Norrköping expanderar i alla väderstreck. Med vårt nya projekt, brf Polstjärnan, växer staden även på höjden.
Det nya punkthuset med tio våningar sätter ett tydligt utropstecken för det kommande bostadsområdet strax
söder om Vasaparken, i korsningen Albrektsvägen och Ljuragatan. Här planerar vi för 29 lägenheter med 2–4
rum och kök. Alla lägenheter har inglasad balkong i soligt och skyddat läge och i de större lägenheterna finns
ytterligare en balkong. Bilen parkerar du i parkeringsgaraget direkt under huset, innan du tar hissen upp till din
våning. Du når stadskärnan med en kort promenad genom Vasaparken, eller så passar du på att ta spårvagnen
som stannar utanför dörren. I kvarteret intill finns även mataffärer och ett antal butiker.

Öster om stadskärnan i det natursköna Norra Ormesta har Riksbyggen förvärvat
mark och planerar nu för nya bostäder. Vi kommer att förvalta förtroendet på bästa
sätt och erbjuda ett boende som sticker ut, ett boende som är något nytt, något
fräscht och något som örebroarna inte haft tillgång till tidigare. Låter det intressant? Anmäl ditt intresse på vår hemsida redan i dag, så missar du inte att löpande
få information om status i projektet.

brf polstjärnan
försäljning: pågår
antal lgh: 29
antal kvm: 64–98

försäljning: säljstart planerad till våren 2015

prisexempel
Ej fastställt

prisexempel
2 rok 64 kvm, 3 668 kr/mån, 1 295 000 kr
3 rok 71 kvm, 4 062 kr/mån, 1 280 000 kr
4 rok 98 kvm 5036 kr/mån, 2 290 000 kr
för mer info kontakta: Katarina Tham tel: 011-21 95 07 e-post: katarina.tham@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/polstjarnan
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för mer info kontakta: Jeanette Skåhl tel: 021-10 32 55 e-post: jeanette.skahl@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/norraormesta
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västerås lillåudden

värmdö gustavsberg mariaterrassen

Läget är vackert, alldeles vid Mälaren, och alla lägenheter kommer att
få fin sjöutsikt samt inglasade balkonger i sydvästlig riktning. Inredningen går i modern, sval och skandinavisk stil och materialvalen är
något utöver det vanliga. I huset kommer det att finnas gemensamhetslokal med övernattningsmöjligheter och föreningen kommer att
få en stor gemensam gård med plats för härligt umgänge.

Intill Gustavsberg centrum och nära hamnen bygger vi lägenheter för Bonum seniorboende på
Mariaterrassen. Här har du alla bekvämligheter i Gustavsbergs centrum och kommunikationer.
Skog, skärgård och gröngräs finns också runt knuten med bara 30 minuter till Stockholm city.
Gustavsberg växer och i området planeras för 2 300 bostäder fram till år 2025. Ta chansen att
se nya Gustavsberg växa fram. På Mariaterrassen kommer det att byggas 118 lägenheter varav
Bonum bygger 53 st, vilket vi kallar Bonums brf Blå Blom, inspirerat av Gustavsbergs historia.
Här hittar du ljusa, välplanerade 2 – 4 rok. Alla lägenheter har minst en balkong, flera har två.
Kom hem och andas ut i nya Gustavsberg.

brf sjökortet
försäljning: pågår
antal lgh: 36
antal rum: 2–4 rok
antal kvm: 62–107

prisexempel
2 rok 62,5 kvm: 3 462 kr/mån, 1 550 000 kr
3 rok 92 kvm: 4 765 kr/mån, 2 900 000 kr
4 rok 100 kvm: 5 262 kr/mån, 3 500 000 kr
för mer info kontakta: Jeanette Skåhl tel: 021-10 32 55 e-post: jeanette.skahl@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/sjokortet

bonums brf blå blom
försäljning: pågår (planerad inflyttning dec 2014)
antal lgh: 53
antal kvm: 53,5–135,5

prisexempel
2 rok fr 1 790 000 kr, avgift 3 344 kr
3 rok fr 2 395 000 kr, avgift ca 4 172 kr
för mer info kontakta: Maria Hägglund, Svenska Mäklarhuset tel: 073-233 04 37 e-post: maria.hagglund@smh.se url: www.bonumseniorboende.se/blablom

västerås lillåudden

sundbyberg sundbyberg strand

På vackra Lillåudden planerar Riksbyggen att uppföra ett hus i vinkel
med sex våningar. De 36 lägenheterna kommer att bli fördelade
på 2-5 rum och kök. Gemensamhetslokal med bastu samt separat
övernattningslägenhet kommer att finnas i huset. I bottenvåningen
planeras en uthyrningsbar cafédel. I huset kommer det även finnas
garage med 21 platser.

Välkommer hem till Sundbyberg Strands högsta byggnad. Var du än bor
i brf Landmärket bor du granne med himlen. På taket (17 vån upp, 59
meter över havet) finns alla grannars gröna park med hela Stockholm
som kuliss. I brf Landmärket bor du även granne med stranden.
Vågkluck, båtputter, picknick på bryggan – allt finns precis utanför
dörren. Se filmen om ditt nya hem via QR-koden.

brf kummeln

brf landmärket

försäljning: prel. säljstart våren 2015
antal lgh: 36
antal rum: 2–5 rok
antal kvm: 61–137

försäljning: pågår (endast 3 lgh kvar)
antal lgh: 66
antal kvm: 64-219

prisexempel
prisexempel

3 rok 96 kvm: insats 3 600 000 kr avgift: 4 275 kr/mån

Ej fastställt

för mer info kontakta: Mikael Karlsson, Svenska Mäklarhuset tel: 072-375 94 02 e-post: mikael.karlsson@smh.se url: www.riksbyggen.se/landmarket

för mer info kontakta: Jeanette Skåhl tel: 021-10 32 55 e-post: jeanette.skahl@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/kummeln

värmdö gustavsberg mariaterrassen

stockholm bromma

På en höjd intill Gustavsbergs centrum och nära hamnen bygger vi lägenheter på Mariaterrassen. Här har du skog, skärgård och gröngräs runt knuten med bara 30 minuter till
Stockholm city. Gustavsberg växer och i området planeras det bygga 2 300 bostäder fram
till år 2025. Ta chansen att se nya Gustavsberg växa fram. På Mariaterrassen kommer det att
byggas 118 lägenheter varav Riksbyggen bygger 65 st, vilket vi kallar brf Porslinet, inspirerat
från Gustavsbergs historia. Här hittar du yteffektiva tvåor till välplanerade fyror. Alla lägenheter har balkong eller uteplats i syd/sydvästläge för att maximera antalet soltimmar.

Det är inte så unikt att kalla sig unik. Det unika är att leva upp till det. Bland
de 89 lägenheterna i brf Granngården finns alltifrån 1:or på 46 kvadrat
till våningar på 136 kvadratmeter. Vissa har balkong, andra terrass. En del
har utsikt åt två väderstreck, andra har stora ateljéfönster mot parken.
Vissa har bevarade detaljer från förr, som dubbla spegeldörrar eller djupa
fönsternischer. Planlösningarna varierar. Takhöjden likaså.

brf granngården
brf porslinet
försäljning: pågår (planerad inflyttning från december 2014)
antal lgh: 65
antal kvm: 47,5–92

försäljning: pågår
inflyttning: vinter 2015
antal lgh: 89
antal kvm: 46–136

prisexempel

prisexempel

2 rok 1 580 000 kr, avgift ca 3 220 kr
3 rok 2 170 000 kr, avgift ca 4 276 kr

1 rok 43 kvm: 2 704 kr/mån, 1 995 000 kr
3 rok 83,5 kvm: 4 001 kr/mån, 3 470 000 kr
3-4 rok 106 kvm: 4 504 kr/mån, 4 150 000 kr

för mer info kontakta: Maria Hägglund, Svenska Mäklarhuset tel: 073-233 04 37 e-post: maria.hagglund@smh.se url: www.riksbyggen.se/porslinet
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för mer info kontakta: Per Sjökvist, Svenska Mäklarhuset tel:070-410 65 42 e-post:per.sjokvist@smh.se url: www.riksbyggen.se/granngarden
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stockholm bromma
I brf Vingården, Brommas nya Beckomberga, får livet ta plats. Husen
ligger strax intill den stora Klockhusparken på 35 000 kvadrat. Strax
utanför dörren finns gröna gårdar med odlingslotter samt orangerier
med plats för plantering och gemenskap. Välj ett boende som passar
just dig. Vad sägs till exempel om ett townhouse med egen entré och
uteplats mot gården eller ett penthouse med ateljéfönster och terrass
i tre väderstreck? Läs mer på riksbyggen.se/vingarden

Hallå där …

brf vingården
försäljning: höst/vinter 2014
lgh stl: 1–5 rok
antal kvm: 27,5–138

… Marie-Lousie Basely, 67 år, pensionär från Upplands-Väsby.
Text: Jenny Lindgren

Du har bosparat hos Riksbyggen BoSpar sedan 1980-talet. Varför?
– Det är en god investering. Jag och
min man började bospara åt våra barn
när de var små för att vi ville ge dem en
god start på bostadsmarknaden.
Hur mycket bosparar ni?
– Omkring 800 kronor per månad.
… Och hur har det gått, har ni hittat
någon lägenhet via Riksbyggen ännu?

– Ja, vi använde en del av bospar
poängen 1992 när vi köpte en lägenhet
till vår son. Nu fortsätter vi att bospara
åt våra barnbarn.
Varför just Riksbyggen BoSpar?
– Vi tyckte det var ett bra alternativ –
och så känns det tryggt! Vi såg ju hur
bra det blev när vi köpte lägenhet till
vår son. Informationen om bostaden
som vi köpte stämde också väl överens
med verkligheten.

prisexempel

BoSpar
I dag sparar över 27 000 personer i BoSpar*, ett sparande
som ger förtur till Riksbyggens alla nyproducerade bostäder
och ränta. Det går också bra att spara åt andra, till exempel
barn eller barnbarn. Läs mer på: www.riksbyggen.se/Bospar
* De medel som du har placerat hos BoSpar omfattas
inte av Lagen (1995:1571) om insättningsgaranti, som
innebär att de kan gå förlorade om Riksbyggen BoSpar
ekonomisk förening skulle försättas i konkurs eller ha
betalningssvårigheter. Dina sparmedel placeras i enlighet
med BoSpars stadgar i räntebärande värdepapper som är
utgivna av eller garanterade av svenska staten eller utgivna
av SBAB eller de fyra största svenska bankerna och deras
hypoteksinstitut.

Ej fastställt

för mer info kontakta: Pelle Markusen tel: 070-559 30 01 e-post: pelle.markusen@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/vingarden

stockholm bromma
I historiska byggnader uppför vi brf Borggården vid Klockhusparken i Beckomberga. Runt
Klockhusparkens 35 000 kvm uppför vi 42 Bonumlägenheter från 2–4 rok. Innanför tröskeln
finns tidstypiska detaljer som generös takhöjd, spröjsade fönster i 20-tals stil och djupa
fönsternischer. I fastigheten finns även en gemensamhetslokal om 262 kvm, hobbyrum, övernattningslägenhet, relaxrum med bastu, kolonilotter med mera. Kontakta oss i dag för mer
information om vad som troligtvis är Stockholms mest spännande seniorboende.

brf borggården
försäljning: pågår
inflyttning: sommar 2015
antal lgh: 42
antal kvm: 50–117

Riksbyggen utvecklar,
förvaltar och förbättrar rummen
som du bor och arbetar i.

mmen
Välkoisning
på v 21
20 & ber
m
septe

prisexempel

Fika med dina
nya grannar
Dyk upp i helgen, ta en fika med oss och säg hej till de
som kanske blir dina nya grannar om du flyttar till ett
av våra projekt. I helgen kan du se alla de bostäder som
vi utvecklar just nu. På visningarna får du uppleva våra
personliga, hållbara hem. Det finns något för alla, oavsett
om du är student, har familj eller är senior.
Är du nyfiken på Riksbyggen eller dina nya grannar?
Den 20 och 21 september kan du träffa dina nya grannar
på våra visningsdagar – aktuella projekt hittar du på
riksbyggen.se/visningar.

Välkommen!

2 rok 50 kvm: 2 368 kr/mån, 2 575 000 kr
3 rok 87 kvm: 3 574 kr/mån, 3 890 000 kr
4 rok 117 kvm: 4 392 kr/mån, 4 995 000 kr
för mer info kontakta: Per Sjökvist, Svenska Mäklarhuset tel: 070-410 65 42 e-post: per.sjokvist@smh.se url: www.bonumseniorboende.se/borggarden

stockholm norra djurgårdsstaden
Det finns ett hus där tid är mer än månader, år och decennium. Ett
hus som tänker ett sekel framåt. Minst. Vad får de boende att trivas
här i dag och vad får dem att trivas här om hundra år? Vi kallar det
Riksbyggens 100-årshus. Här får du vara med och forma ditt boende.
Du väljer inte en lägenhetsstorlek, du väljer en råyta och planerar dina
kvadrat så de passar dig och ditt liv. I Riksbyggens 100-årshus räcker
tiden och rummen till för avkoppling och arbete. För naturlängtan och
storstadsliv. Välkommen hem till 100-årshuset i Norra Djurgårdsstaden.
Mer information om projektet kommer under hösten. Planerad
försäljningsstart 2015, men gör din intresseanmälan redan nu till ett
projekt som är värt att vänta på.

försäljning: försäljningsstart 2016
antal lgh: 45

prisexempel
Ej fastställt
för mer info kontakta: Angelica Ringström tel: 08-553 635 16 e-post: angelica.ringstrom@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/nds
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nacka kvarnholmen

täby centrum

Fascinerande! Det är vad människor har sagt om Qvarnen Tre
Kronor i över 100 år. Från den dagen man lade den första röda
tegelstenen fram till i dag. Innanför dessa väggar har det rymts
en blomstrande industri som försett hela Sverige med skorpor,
mjöl, makaroner, bullar och bröd. Här var man först med det
nya och störst av alla. Visst är det ett hus och en historia som
fascinerar. Snart är det dags för nästa fascinerande kapitel. Ditt.

I direkt anslutning till Täby Centrum planerar Bonum seniorboende att bygga cirka 43 moderna och funktionella lägenheter.
Bonumhuset ligger endast ett stenkast från service såsom
affärer, bibliotek, vårdcentral, kultur och simhall. Alla lägen
heter har balkong, och i huset finns ett gemensamt garage med
plats för förråd. Gemensamhetslokal, övernattningslägenhet
och tvättstuga finns också att tillgå i huset.

brf qvarnen i nacka

brf flanören

försäljning: pågår
antal lgh: 122
antal kvm: 46–165

försäljning: pågår
inflyttning: planerad till sommaren 2016
antal lägenheter: 43

prisexempel

prisexempel

2 rok 70 kvm: 3 740 kr/mån, 2 700 000 kr
3 rok 91 kvm: 4 297 kr/mån, 4 880 000 kr
4 rok 105 kvm: 5 162 kr/mån, 6 250 000 kr

2 rok 53 kvm från 1 990 000 kr
3 rok 76 kvm från 3 050 000 kr
4 rok 97 kvm från 4 100 000 kr

för mer info kontakta: Maria Hägglund, Svensk Nyproduktion tel: 073-233 04 37 e-post: maria.hagglund@svensknyproduktion.se url: www.riksbyggen.se/kvarnholmen

för mer info kontakta: Anneli Strandberg, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling tel: 070-14 29 59 e-post: anneli.strandberg@lansforsakringar.se url: www.bonumseniorboende.se/flanoren

nacka kvarnholmen

sollentuna väsjön

Ett hus som fascinerar med en 100-årig historia, imponerar med hög grundstandard och attraherar
med sitt läge på nya Kvarnholmen – mitt emellan skärgård och city. Med hög grundstandard, många
bevarade detaljer från dåtidens kvarn och ett fantastiskt läge mellan city och skärgård, blir din nya
lägenhet en fascinerande historia. Välkommen hem till nya tidens Kvarnholmen.

När nya området Väsjön är fullt utbyggt kommer det att vara en egen stadsdel med uppemot 2 800 bostäder och lokal service. De bostäder Riksbyggen bygger kommer att
ha en tydlig hållbarhetsprofil. Det ska bli ett socialt hållbart och ekologiskt bostadsområde där man tar kloka, klimatsmarta beslut. Riksbyggen planerar att uppföra ca
450 lägenheter fram till år 2025 med stor variation i storlekarna 1–5 rok. Alla med
hög grundstandard och egen odlingsvänlig balkong eller uteplats. Välj det boende som
passar dig och din familj.

brf silo iii
försäljning: pågår
antal lgh: 41
antal kvm: 61–167

prisexempel
2 rok 76 kvm: 4 280 kr/mån, 2 550 000 kr
3 rok 117,5 kvm: 5 986 kr/mån, 5 950 000 kr
4 rok 101,5 kvm: 5 478 kr/mån, 7 350 000 kr

för mer info kontakta: Maria Hägglund, Svensk Nyproduktion tel: 073-233 04 37 e-post: maria.hagglund@svensknyproduktion.se url: www.riksbyggen.se/siloIII

försäljning: ej fastställt
antal lgh: ca 450

prisexempel
Ej fastställt

för mer info kontakta: tel: 0771-860 860 url: www.riksbyggen.se/vasjon

täby centrum

järfälla viksjö centrum

Det närmar sig inflyttning i brf Downtown. Redan i höst parkerar de första flyttlassen utanför
huset och lägenheterna fylls med glada grannar. I brf Downtown bor du mittemot Täby
Centrums nya torg och gallerian med 230 butiker. Ett myllrande torgliv, caféer, restauranger,
biograf och gym finns precis utanför dörren. Huset är toppmodernt med arkitektonisk fingertoppskänsla och alla bekvämligheter du kan tänka dig. Det är åtta månader kvar till inflyttning
– lagom lång tid att planera din flytt och värdera din befintliga lägenhet och samtidigt lagom
kort tid att vänta på ditt drömboende. Brf Downtown – citykänsla i kvadrat, attityd i kubik.

I Viksjö centrum planerar vi att uppföra två huskroppar om totalt
51 moderna lägenheter. Bostäderna kommer att ha en härlig utsikt
över Viksjö. I direkt anslutning ligger Viksjö centrum med service
och flertalet butiker. Bostäderna planeras med omtanke, utifrån
Bonummålgruppens önskemål, om bekvämlighet och genomtänkta
planlösningar. Balkonger och uteplatser är väl tilltagna. Högst upp
i höghuset, på 8 våningar, kommer det finnas en trevlig samlingspunkt i form av en gemensam takterrass för dem boende.

brf downtown
försäljning: pågår (endast 10 lgh kvar)
inflyttning: hösten 2014
antal lägenheter: 47
antal kvm: 38–129

brf ängshöjden

prisexempel

prisexempel

för mer info kontakta: Annelie Strandberg, Länsförsäkringar fastighetsförmedling tel: 0760-14 29 59 e-post: anneli.strandberg@lansforsakringar.se url: www.riksbyggen.se/downtown
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© 3d-house

1 680 000 – 7 279 000 kr

försäljning: planeras till hösten 2014
antal lgh: 51
antal kvm: 54–101

Ej fastställt

för mer info kontakta: Angelica Ringström tel: 08-553 635 16 e-post: angelica.ringstrom@riksbyggen.se url: www.bonumseniorboende.se/angshojden
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sigtuna ragvaldsbo

uppsala gränby backe

I norra delen av Sigtuna, vid Trollbergets fot, planeras för nya bostäder i en naturskön dalgång. Dalgången är ett viktigt landskapselement i staden som kommer utvecklas till ett sammanhållande grönstråk med parkkaraktär. Ragvaldsbo ligger inom bekvämt promenad- och
cykelavstånd från såväl Mälaren som Sigtuna stads centrum. Stora gatan erbjuder ett utbud
av butiker och restauranger. Bonum erbjuder ett behagligt liv med goda möjligheter för
hjälp i vardagen, gemenskap och trivsel. Här erbjuds tillgängliga och smakfulla lägenheter i
kombination med en behaglig tillvaro för alla. Det kommer även finnas gemenskapshetsutrymmen och luftiga ytor mellan husen, samt tillgång till parkeringsplatser. Bospar ger förtur.

I Gränby backe har du en grön lummig gård utanför fönstret, öppna hagar
runt knuten och gångavstånd till Uppsala centrum. På solskensgatan bygger
vi vinkelformade hus i fyra till sju våningar och ramar in dem med en träd
planterad esplanad. De övre våningarna bjuder på en strålande vy över
Uppsala. Lägenheterna är ljusa och alla har balkong eller uteplats. Här finns
rum för alla – såväl den stora barnfamiljen som singelhushållet.

brf solskenet
försäljning: pågår
inflyttning: från sommaren 2015
antal lgh: 60
antal rum: 2–5

bonum trollbacken
försäljning: planeras till hösten 2014
antal lgh: 38
antal rum: 2–4 rok

prisexempel
prisexempel

2 rok 54 kvm 1 490 000 kr
3 rok 75 kvm 2 090 000 kr
4 rok 99,5 kvm 2 850 000 kr

Ej fastställt

för mer info kontakta: Kristina Hedqvist tel: 018-18 97 15 e-post: kristina.hedqvist@bonumseniorboende.se url: www.bonumseniorboende.se/trollbacken

för mer info kontakta: Abel Tekeste tel: 072-314 40 33 e-post: abel.tekeste@widerlov.se url: www.riksbyggen.se/solskenet

uppsala kapellgärdsallén

uppsala gränby backe

Nu tar vi nästa steg i utvecklingen av Kapellgärdsallén i Uppsala. Här är arkitekturen smart,
planlösningarna flexibla och läget nära Uppsala centrum och gröna, sköna Kapellgärdsparken. För miljöns och din plånboks skull har vi sett till att husets beräknade energiförbrukning ligger på låga 75 kWh/kvm. Hemligheten? Bland annat god isolering med ytterväggar i
betong, samt individuell mätning av el och varmvatten.

Gränby Backe växer så att det knakar. Vår första etapp i Gränby Backe blev mycket omtyckt.
Nu planerar vi etapp 2, brf Solgläntan, och lägger till ännu fler fördelar såsom hiss direkt ner
i garaget och en gemensam takterrass med 360° utsikt över staden. Här bygger vi allt ifrån
kvadratsmarta 2:or med uteplats mot gården till 3:or med hörnterrass i strålande sydvästligt
läge och 4:or med uthyrningsrum.

brf jaktfalken

brf solgläntan

försäljning: pågår
inflyttning: pågår
antal lgh: 65
antal rum: 1–5 rok

försäljning: pågår
antal lgh: 92
antal rum: 2–4

prisexempel

2 rok från 1 490 000 kr
3 rok från 2 180 000 kr
4 rok från 2 750 000kr

nya prisexempel

2 rok 68,5 kvm 1 980 000 kr
3 rok 77,5 kvm 2 200 000 kr
4 rok 105 kvm 2 995 000 kr
5 rok 102 kvm 3 255 000 kr
för mer info kontakta: Anahita Nowrouzi, Mäklarhuset tel: 070-864 46 49 e-post: anahita.nowrouzi@maklarhuset.se url: www.riksbyggen.se/jaktfalken

för mer info kontakta: Karin Dimander Lannergård tel:018-18 97 14 e-post: karin.dimanderlannergard@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/solglantan

uppsala kapellgärdsallén

uppsala åsikten

Bonumhuset med 53 moderna och funktionella lägenheter placeras nära Kapellgärdsparken
med promenadavstånd från affärshuset Kvarnen med ett bra serviceutbud. Huset ligger nära
stadskärnan med ett stort kultur-, restaurang- och butiksutbud. Området erbjuder goda motionsoch kommunikationsmöjligheter. Lägenheterna utformas med utgångspunkt i trivsel, trygghet och
bekvämlighet. En vacker innergård där gårdsmiljön fungerar som ett skönt rekreationsrum som går
att nyttja året runt. I huset finns även gemensamhetslokal, övernattningslägenhet och tvättstuga.

Kvarteret Åsikten på Östra Ågatan planeras vid ett strålande läge. Ett stenkast från
Fyrisån och endast fem promenadminuter från Uppsala citykärna. Vi har lagt ner
extra engagemang i varje liten detalj för att du ska trivas i hemmet. Kvarteret Åsikten
är ett boende som får hela Uppsala att lyfta lite extra på ögonbrynen. Lite bättre, lite
finare och lite till.

bonum brf pilgrimsfalken

försäljning: pågår
inflyttning: höst/vinter 2016/2017
antal lgh: 34 (endast ett fåtal lgh kvar)

försäljning: pågår
inflyttning: från höst/vinter 2014-2015
antal lgh: 53
antal rum: 2–4 rok

prisexempel

bonum brf åsikten 1

prisexempel
2 rok 52 kvm 2 100 000 kr
3 rok 83,5 kvm 3 150 000 kr

2 rok 68 kvm 1 890 000 kr
3 rok 77 kvm 2 180 000 kr
4 rok 102 kvm 2 850 000 kr
för mer info kontakta: Sara Jansson, Svenska Mäklarhuset tel: 073-367 64 34 e-post: sara.jansson@smh.se url: www.bonumseniorboende.se/pilgrimsfalken
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för mer info kontakta: Sara Jansson, Svenska Mäklarhuset tel: 073-367 64 34 e-post: sara.jansson@smh.se url: www.bonumseniorboende.se/asikten1
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uppsala åsikten
Kvarteret Åsikten på Östra Ågatan har nytänkande lösningar för unga, vuxna, familjer och seniorer. Husen
ligger vid en av stadens finaste adresser, Östra Ågatan, med bara ett stenkast från glittrande Fyrisån och
med några få promenadminuter från Uppsala city. Det här är ett boende långt utöver det vanliga. King sizelägenheter högst upp i huset. Balkonger mot glittrande Fyrisån. Bastu som tillval i vissa lägenheter. I Kvarteret
Åsikten bygger vi boendeformer som passar alla – från kvadratsmarta 1:or mot gården till 5:or med strålande
läge mot vattnet. Standarden är hög. Innergården bjuder dessutom på lekvänliga ytor.

Kort om Riksbyggen

brf åsikten 2
försäljning: pågår
inflyttning: höst/vinter 2016/2017
antal lgh: 70 (endast ett fåtal lgh kvar)
antal rum: 1–5 rok

Riksbyggens verksamhet grundar sig på
demokratiska värderingar, ett tydligt konsumentperspektiv och långsiktigt ansvarstagande.
Det finns unika sidor hos Riksbyggen som gör
våra kundrelationer speciella. Dessa är direktrelaterade till företagets uppbyggnad
och organisation: att en stor del av kunderna
också är företagets ägare. Ägare är bostadsrättsföreningar, medlemsorganisationer och
kooperativa organisationer.

för mer info kontakta: Sara Jansson, Svenska Mäklarhuset tel: 073-367 64 34 e-post: sara.jansson@smh.se url: www.riksbyggen.se/asikten2

umeå mariestrand
Efter succén med Mariestrand jobbar vi vidare med nästa etapp –
Mariestrand 4. Brf Mariestrand 4 ger dig möjlighet till ett flexibelt
boende utifrån dina egna behov med närhet till natur och god service.
Brf Mariestrand är Riksbyggens fjärde etapp med 32 lägenheter i ett
punkthus som ligger vackert beläget intill Nydalasjön. Här finns även
närhet till flera arbetsplatser såsom Umeå Universitet och Norrlands
Universitetssjukhus. Tätt inpå finns också god tillgång till butiker,
samhällsservice och skolor. Tack vare goda kommunikationer tar du
dig enkelt till Umeå centrum. Bosparare har förtur!

brf mariestrand 4
försäljning: säljstart prel. sep 2014
antal lgh: 32 (1-4 rok)
antal kvm: 36-81

Illustration: Maria Källström

prisexempel
2 rok 2 295 000 kr
4 rok 3 595 000 kr
5 rok 4 795 000 kr

Riksbyggen är en kooperativ ekonomisk
förening vars huvuduppgift är att tjäna medlemmarna. Föreningen ska främja de kooperativa
idéerna i sitt eget arbete och genom samarbete
inom landet och internationellt med organisationer som stöder kooperativ utveckling.

Riksbyggen är ett affärsdrivande företag med
en demokratisk och ansvarskännande organisation som arbetar långsiktigt, har en god etik
och ett stort samhällsengagemang. Detta ger
Riksbyggen en unik position på den svenska
bostadsmarknaden.

yggen
Riksb Natt
Dag& 0 860
86
0771- yggen.se
.riksb
www

prisexempel
Ej fastställt
för mer info kontakta: Elin Forsberg tel: 090-15 96 13 e-post: elin.forsberg@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/vasterbotten

umeå dragonfältet
Riksbyggen planerar för ytterligare lägenheter på populära Dragonfältet och efter succén på Sandåkern tar vi med oss det bästa från dessa projekt. Balkongen är en sällsynt
och njutbar historia. Många av lägenheterna kommer ha en fullt möblerbar balkong
på ca 15 kvm. Brf Dragonen ligger bara 10 minuters promenad från Umeå centrum
och med cykel tar det endast 3–4 minuter. I närheten ligger förskolor, grundskola,
gymnasieskola, matbutiker, vårdcentral mm.

brf dragonen 4
försäljning: prel. säljstart 2015
antal lgh: 39

prisexempel
Ej fastställt

för mer info kontakta: Elin Forsberg tel: 090-15 96 13 e-post: elin.forsberg@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/vasterbotten
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Graﬁsk form: Done production AB
Repro: Done production AB
Tryck: Exaktaprinting AB

Adresser:
bostad syd
Baltzarsgatan 25
211 36 Malmö
Besöksadress: Baltzarsgatan 25
Telefonnummer: 0771-860 860
E-post: info@riksbyggen.se

bostad öst
Box 914
602 22 Norrköping
Besöksadress: Bråddgatan 15
Telefonnummer: 0771-860 860
E-post: info@riksbyggen.se

bostad väst
Box 310 60
400 32 Göteborg
Besöksadress: Fjärde Långgatan 48
Telefonnummer: 0771-860 860
E-post: info@riksbyggen.se

bostad stockholm uppland
Box 9051
102 71 Stockholm
Besöksadress: Hammarby Kaj 16
Telefonnummer: 0771-860 860
E-post: info@riksbyggen.se

Redaktion:
Jenny Lindgren, redaktör, tel: 070-698 42 47
E-post: jenny@linjenproduktion.se
Malin Bergman, chef kommunikationsgruppen, tel: 08-698 41 94
E-post: malin.bergman@riksbyggen.se
Adress:
Moderna hem, Riksbyggen, 106 18 Stockholm. Växel: 0771-860 860
Omslagsbild: Kristin Wiktorsson
Upplaga: 55 000 ex. Tidningen trycks på miljövänligt papper.
Innehållet i denna trycksak är sammanställt i ett tidigare skede.
Avvikelser i den slutliga produkten kan därför förekomma. Trycksaken
ska därför inte likställas med eller anses utgöra kontraktshandling.

PORTO
BETALT
Avsändare: Riksbyggen, Kungsbron 21,
106 18 Stockholm

Vi har en
hållbar
idé för
framtiden!
Att bygga långsiktigt hållbara boendemiljöer där människor trivs, kräver
eftertanke på ett tidigt stadium. När vi på Riksbyggen planerar och
utvecklar nya områden och projekt arbetar vi efter något som vi kallar
RiksbyggenModellen – den är uppbyggd kring sex principer:
–
–
–
–
–
–

Utgå från människors livsmönster
Planera för service och funktioner
Tänk på miljöfrågorna från början
Ta vara på platsens alla möjligheter
Organisera privata och offentliga rum
Koppla samman området med omvärlden

Med RiksbyggenModellen kan vi skapa nya möjligheter till livfulla möten
och goda miljöer för de boende. Vill du veta mer om våra hållbara idéer för
framtiden, besök riksbyggen.se/ny-bostad eller ring oss på 0771-860 860.
Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen som du bor och arbetar i.

