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några ord om …
Hållbara initiativ
Slitochsläng är knappast en inställning
som någon håller fast vid längre, åtminstone
inte öppet. Vi sopsorterar, går på loppis och
väljer allt mer rättvisemärkt och ekologiskt i
affären. Begagnatmarknaden på nätet, i form
av bland annat auktionssajter och bytesforum,
är hetare än någonsin. Samtidigt köper vi
svenskar enligt en ny rapport bilar som aldrig
förr – men då ska man komma ihåg att en
stor del av dem är miljöbilar, vilket i sig är
en bra investering för framtiden.
Lite på samma sätt kan man kanske
betrakta bostadsmarknaden av idag, där
efterfrågan kan tyckas outsinlig. Att bygga
nya hus kräver energi, råvaror och material.
Att underhålla och förvalta dem likaså.
Men bostäder behövs verkligen, som aldrig
förr. Unga längtar efter att starta sina liv,
studera, flytta dit jobben finns och ha sitt
eget hem. Äldre vill kunna bo självständigt
och bekvämt så länge som möjligt. Bostäder
behövs – och de ska hålla länge. Då måste vi
tänka långsiktigt hållbart. Som tur är går ut
vecklingen framåt, och bostäder byggs idag
både resurs och energisnålare än förr.
Mer om Riksbyggens hållbarhetsarbete
kan du läsa på vår hemsida, men i detta
nummer av Moderna hem finns också ett
slags ”röd hållbarhetstråd” att följa. Studen
ten Felicia är en av många unga i hennes
situation som har fått tak över huvudet, när
Riksbyggen skapar tillfälliga studentlägen

heter i Beckomberga. I Kalmar lät Ingegerd
och Håkan Jonasson sonen och sonhustrun
ta över villan och flyttade istället till en
bekväm bostadsrätt, där de kan bo kvar långt
upp i åren (och samtidigt kunna besöka sitt
gamla hem, med tillgång till både fruktträd
gård och barnbarnvaktande).
På tal om fruktträdgårdar. En växande
trend är också så kallade fruktförmedlingar,
där hugade spekulanter kan hämta äpplen,
päron och annan frukt och bär hos dem som
har för mycket över och/eller inte orkar ta
hand om skörden själva. En klar winwin
situation, där färre råvaror går till spillo.
Hållbarhet handlar ju ofta, som här, om ett
möte mellan flera parter. Vi kan alla dra vårt
strå till stacken!
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Eva Jonson
Vik. redaktör för föräldralediga
Kristina Hultquist
På omslaget: Felicia Njie Sjögren har
flyttat in i en tillfällig studentlägenhet
som Riksbyggen hyr ut i Beckomberga,
Bromma. Läs mer om Felicia och hennes
lägenhet på sidan 4 och om bostäderna
som är till försäljning i samma område på
sidorna 29, 30 samt 43.
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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

Studenter får rum
i nya Beckomberga
Varför låta fastigheter stå tomma, när de kan fungera som bostäder
åt ungdomar som behöver husrum NU och under en begränsad
tid? Sagt och gjort. I Beckombergas gamla administrativa byggnad
inryms nu 77 tillfälliga studentlägenheter.
Text: Eva Jonson Foto: Kari Kohvakka

Den sommaröppna restaurangen
i Klockhusparken är populär.

B

rommas nya Beckomberga växer så det kna
kar. Förutom att flera olika aktörer bygger
nya fastigheter, renoverar Riksbyggen med
varsam hand de gamla sjukhusbyggnaderna
från 1930talet och förvandlar dem till moderna lägen
heter i olika storlekar och utföranden.
I sjukhusets administrativa huvudbyggnad – det
så kallade Klockhuset – är de antikvariska kraven som
högst. Här får till exempel inga nya balkonger byggas
utöver de sex originalbalkonger som finns på husets
kortsidor. Riksbyggen har därför avvaktat med att
omvandla just Klockhuset till bostadsrätter, för att
analysera marknaden och olika möjliga scenarier för
byggnaden.
– Vår projektchef Björn Ehrlund fick idén att
under tiden göra något av lokalerna, som annars
skulle stå tomma då de andra husen byggdes om. Att
omvandla Klockhuset till studentrum under ett tiotal
år framöver är en socialt hållbar lösning som vi är glada
över att bidra till, förklarar Sofie Jansson, biträdande
projektledare på Riksbyggen.
Gamla kontor blir studentrum
På varje våningsplan finns en lång korridor, som
omges av rum. Av vardera tre kontorsrum i rad skapar
Riksbyggen två studentlägenheter. Husets hörn får
en lite annan rumslösning. Att korridorerna måste
bevaras passar dessutom bra just för ett student

boende. Husets kmärkning har överhuvudtaget
medfört en del speciella förhållningsregler vid
renoveringen.
– Till exempel fick inte skiffertaken bytas,
men de är väldigt hållbara så det behövs ändå inte.
Fasaderna har däremot rustats upp med stöd av
en antikvarie. Vi har också satt upp dörrfoder och
golvlister som liknar originalinredningen, berättar
Sofie Jansson.
Och det finns fler hållbarhetslösningar i Beckom
berga än de rent antikvariska och sociala. I källaren
för grannföreningen Brf Borggården byggs en berg
värmeanläggning med 90 tillhörande borrhål i hela
Klockhusparken. Anläggningen ska på sikt försörja
alla Riksbyggens projekt i området, istället för att
behöva köpa fjärrvärme.

”Att omvandla
Klockhuset till
studentrum under ett
tiotal år framöver är en
socialt hållbar lösning.”

Fakta om Klockhuset
• Huset inrymmer 70 ettor och 7
tvåor, som hyrs ut genom Bostadsförmedlingen i Stockholm
till studenter på högskola, universitet, KY- eller YH-utbildning i
Stockholms län.
• Alla rum har nya ytskikt,
linoleummatta på golven och
trinett (diskho). Till rummens
pentry hör även ett litet kylskåp
och plats för micro. På varje
plan finns två gemensamma
kök (förutom plan 1 som har
ett) med kylar och frysar, spisar,
diskmaskin och städskåp.
• Huset har också ett gemensamt
TV-rum per våning, gemensamma balkonger på plan 2 till
4, två bokningsbara studierum,
en verkstad för hobbyverksamhet samt ett cykelförråd och en
bokningsbar tvättstuga.
• Puls & Träning öppnade i
september 2014 ett gym i byggnaden, och i den stora parken
utanför finns bland annat en
sommaröppen ”pop-up-restaurang” med utomhusgrill.
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”Det var smidigt att skriva
kontrakt med Riksbyggen
och jag uppskattar
verkligen pärmen man
fick med skötselråd.”

Var: Klockhuset, Beckomberga,
Bromma.
Här bor: Felicia Njie Sjögren, 23 år.
Lägenhetens storlek: 1 rum om 22
kvadratmeter inkl. badrum och pentry.
Hyreskostnad: 4055 kr/månad. Då
ingår vatten, uppvärmning, el och
bredband.
Det bästa med lägenheten: Bra att
bevara gamla byggnader. Kul och
annorlunda hörnlägenhet.
Studerar: Felicia läser antropologi på
Stockholms universitet och hoppas
kunna göra fältstudier i framtiden.
– Jag har två år kvar, så i takt med
att jag lär mig mer kommer det att
utkristallisera sig vilken inriktning
jag vill välja. Förmodligen kommer
jag att inrikta mig på internationella
relationer, säger Felicia.

Felicia stortrivs på hörnet

Carl Malmsten-fåtöljen är en
inflyttningspresent som några
vänner hittade på nätet för en
hundralapp.

En av de senaste hyresgästerna i Klockhuset är
Felicia Njie Sjögren. Hon har hunnit bo en månad
i sitt mysiga hörnrum, och trivseln går inte att ta
miste på.
Studenterna har fått
en cykelpump på
husknuten.
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– Jag är supernöjd! Jag har bott hemma hos mina föräld
rar i Fruängen och hade inte så bra koll på Bromma, men
när jag såg bilderna på hemsidan såg det väldigt fint och
lugnt ut. Jag sökte två andra lägenheter i huset innan jag
bestämde mig för den här. Den är lite kul, eftersom den
ligger på hörnet och har fönster åt två håll.
Felicia läser antropologi vid Stockholms universitet
(Frescati) och räknar med att bo kvar i studentrummet i
minst de tre år som kandidatutbildningen tar. Efter det
finns möjligheten att lägga till två år för en masterexamen.
Kommunikationerna till både skolan och fritidsaktiviteter
är bra, tycker hon, och det mesta finns inom räckhåll.
– Med cykel tar det bara några minuter till tunnelba
nan vid Islandstorget. Vid Brommaplan finns både Ica och
Coop. Bromma Blocks ligger också nära, och Vällingby är

det inte heller långt till. Där har vi badat en hel del i som
mar, vid Blackebergsklipporna.
Eftersom studentbostäder av naturen har en hög
omsättning på hyresgäster, kommer många att kunna bo i
Klockhuset under det tiotal år som det beräknas hyras ut
via Bostadsförmedlingen.
– Det är många som flyttar in och ut, och alla hälsar
på varandra i trapphuset. Allt har funkat väldigt bra, det
var smidigt att skriva kontrakt med Riksbyggen och jag
uppskattar verkligen pärmen man fick med skötselråd.
Om något går fel vet jag vart jag ska ringa.
– Det är positivt att ett sådant här gammalt sjukhus
kan användas på ett nytt sätt, och det är jättebra att Riks
byggen gör den här satsningen. Det behövs ju verkligen
studentbostäder, avslutar Felicia.
I Beckomberga i Bromma utvecklar Riksbyggen just nu ca 400
bostäder i olika former och storlekar. Allt från mindre lägenheter till
exklusiva våningar och bekväma seniorlägenheter. Är du nyfiken på
vilka bostäder som är till försäljning i området? Läs mer på sidorna
29–30 samt 43.
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Nya bostäder
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. Längre fram i tidningen har vi samlat våra Bonumprojekt, det vill
säga Riksbyggens varumärke för seniorbostäder.
Mer information om Riksbyggens samtliga projekt hittar du på riksbyggen.se under
rubriken ”Ny Bostad”.

malmö ön på limhamn
Under 2015 planerar vi för säljstart av brf Aqua på Ön, havsnära lägenheter på vackra Ön
på Limhamn. Här kommer man att bo med havet runt knuten, från flera lägenheter har
man också en fantastisk utsikt över Öresund. Hög standard, vacker utemiljö, och gemensamma ytor att umgås på är några av ledorden för projektet.

brf aqua på ön
försäljning: prel. säljstart 2015
antal lgh: ej fastställt

prisexempel
Ej fastställt

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

malmö västra hamnen

malmö hyllie

I hjärtat av Västra hamnen, med service alldeles inpå knuten, planerar vi nu
att bygga Kvarteret Sjöfararen. Den första etappen, Brf Livbojen, säljstartas
i augusti. Det blir moderna StegEtt-lägenheter för en yngre målgrupp. Här
kommer tyngdpunkten att ligga på kompakta och praktiska planlösningar,
sköna gröna gårdar, bilpool, med mera. Projektet kommer också att ha miljö
och hållbarhet tydligt i fokus! I kvarteret kommer det även att
byggas andra typer av lägenheter.

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.

StegEtt

brf livbojen
försäljning: prel. säljstart augusti 2015
antal lgh: 48

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

prisexempel
1 rok 33 kvm insats 890 000 kr avgift 2 281 kr/mån
2 rok 46 kvm insats 1 190 000 kr avgift 2 885 kr/mån
2 rok 54,5 kvm insats 1 390 000 kr avgift 3 145 kr/mån

prisexempel
Ej fastställt

för mer info kontakta: Emma Lindskog, Svensk Fastighetsförmedling tel: 076-884 01 04 e-post: emma.lindskog@svenskfast.se url: www.riksbyggen.se/livbojen

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

malmö västra hamnen

malmö holma

Ett boende med många möjligheter. En femrummare på nionde våningen med fönster åt tre
väderstreck och utsikt över havet, eller en tvårummare med balkong inåt den lummiga inner
gården. 41 lägenheter på bästa läge vid Masttorget i Västra Hamnen med närhet till både
stadens puls och djupa havsbad.

Mitt i Holma växer nu Holma Torg fram med tre nya bostadshus, butiker, mötesplatser
och verksamheter. Riksbyggen bygger 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!
Byggnationen pågår för fullt, inflyttning vintern 2015/16.

brf blinkfyren
försäljning: start i augusti 2015
antal lgh: 41
antal kvm: 37,5–129,5

prisexempel
1 rok 37,5 kvm: ca 800 000 kr
3 rok 78,5 kvm: ca 2 250 000 kr
5 rok 122 kvm: ca 4 950 000 kr
Månadsavgifterna är ej fastställda

för mer info kontakta: Emma Lindskog, Svensk Fastighetsförmedling tel: 076-884 01 04 e-post: emma.lindskog@svenskfast.se url: www.riksbyggen.se/blinkfyren
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brf guldspiran
försäljning: pågår
inflyttning: vintern 2015/2016
antal lgh: 21
antal kvm: 52,5–96

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

för mer info kontakta: Emma Svensson, Svensk Fastighetsförmedling tel: 0768-84 01 43 e-post: emma.svensson@svenskfast.se url: www.riksbyggen.se/guldspiran
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lund nya linero

helsingborg råå

Nya Linero har under de senaste åren växt fram och blivit en av östra
Lunds mest trivsamma stadsdelar. Här bygger Riksbyggen brf Musslan,
ljusa 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.

Vi är glada att vi nu har börjat bygga 67 lägenheter 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.

brf musslan

brf fiskelyckan

försäljning: pågår
inflyttning: beräknad till januari 2016
antal lgh: 24
antal kvm: 69–129,5

försäljning: pågår
antal lgh: 67
antal kvm: 31,5–93

prisexempel

prisexempel

2 rok 64 kvm: 3 306 kr/mån, insats: 2 010 000 kr
3 rok 80 kvm: 3 904 kr/mån, insats: 2 210 000 kr
4 rok 93 kvm: 4 531 kr/mån, insats: 2 710 000 kr

3 rok 83 kvm: 5 617 kr/mån, 1 995 000 kr
4 rok 106 kvm: 7 455 kr/mån, 2 855 000 kr

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

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

kalmar malmen

lund källby ängar
Här har vi byggt villor, engelskinspirerade gathus
och lägenheter. Vi avslutar nu området genom
att bygga ytterligare 57 lägenheter fördelade på
tre hus.

StegEtt

brf källby dal
försäljning: prel. säljstart sommaren 2015
antal lgh: 57
antal kvm: 53–132

Alla borde ha möjlighet att bo bra till en rimlig kostnad.
Brf Nyckeln ingår i Riksbyggens StegEtt-koncept och är tredje
etappen lägenheter som byggs längs Erik Dalhbergsväg i
centrala Kalmar. De smarta lägenheterna riktar sig till dig som
vill leva ett aktivt liv med stadens alla möjligheter runt omkring
dig. Ett modernt boende med en låg boendekostnad är också en
trygg investering.

brf nyckeln
försäljning: pågår
antal lgh: 55
antal kvm: 33–84

prisexempel
2 rok, 53 kvm: 1 495 000 kr, avgift 2 851 kr
3 rok, 86 kvm: 2 295 000 kr, avgift 4 036 kr
4 rok, 103,5 kvm: 2 750 000 kr, avgift 4 642 kr

prisexempel
1,5 rok, 34 kvm: 1 807 kr/mån, 835 000–1 095 000 kr

för mer info kontakta: Johan Ödin tel: 0480-578 43 e-post: johan.odin@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/nyckeln

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

helsingborg råå

mölndal stensjön

Vi är glada att presentera 10 parhus samt två 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 bygger Riksbyggen
ett modernt och vackert boende. Detta unika läge vid bäcken, nära sundet och
naturen inger ett lugn och en trevlig atmosfär.

Stensjövillan etapp 3 och 4. Ett av Mölndals mest natursköna och extraordinära
lägen. Här bor du högt upp med utsikt över Stensjön, nära kommunikationer, centrum och obegränsat med frihet. 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. Preliminär inflyttning från slutet av 2017.

fiskebodarna

stensjövillan 3 och 4

försäljning: pågår
antal hus: 12
antal kvm: ca 87 kvm

prisexempel
2 900 000 – 3 250 000 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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försäljning: våren 2016
antal hus: 18
antal kvm: 142 och 152

prisexempel
Ej fastställt.

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

borås hestra

Vidga vyerna! Här har du alla möjligheter att få perspektiv på tillvaron och fylla
livet med nya upplevelser. Njut av närheten till sjön, skogen och storstadspulsen.
Vill du bo naturskönt, nära bad och friluftsliv men ändå bara 15 minuter från Korsvägen så är Stensjön rätt område! Med högt och fritt läge bygger vi lägenheter mellan 32 kvm – 89 kvm. Här finns möjlighet till både solig västerbalkong och härlig
sjöutsikt! Preliminär inflyttning från hösten 2017.

Brf Sjögläntan 2 är andra etappen i vår nyetablering på Hestra. Här bygger vi 31 nya,
rymliga rad- och parhus i bostadsrättsform nära vattendrag, grönska och klippsprång. Bostadsrätterna kombinerar villakänsla med ett bekymmersfritt boende.
Inflyttning planerad till oktober 2016.

brf sjögläntan 2
försäljning: pågår
antal hus: 31
antal kvm: 60–106

brf stensjöberget
försäljning: pågår
antal lgh: 102
antal kvm: 32–89

prisexempel
2 rok 60 kvm: 3 095 kr/mån, 1 390 000–1 475 000kr
3 rok 81 kvm: 3 818 kr/mån, 1 890 000–2 090 000 kr
4 rok 106 kvm: 4 692kr/mån, 1 955 000–2 495 000 kr

prisexempel
1 rok från 1 090 000 kr, avgift från 2 344 kr/månad
2 rok från 1 640 000 kr, avgift från 3 095 kr/månad
3 rok från 1 990 000 kr, avgift från 3 724 kr/månad
4 rok från 3 480 000 kr, avgift från 4 809 kr/månad

för mer info kontakta: Margareta Josefsson tel: 072-707 84 20 e-post: margareta.josefsson@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/sjoglantan2

för mer info kontakta: Nicklas Almsätter tel: 031-704 56 05 e-post: nicklas.almsatter@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/stensjoberget

mölndal innerstad

göteborg munkebäck

Här sjuder stadsutvecklingen av liv. Boplatser, handel, arbetsplatser, kollektivtrafik,
p-platser och service utvecklas sida vad sida och samutnyttjas. Riksbyggen skapar tre
olika bostadsrättsföreningar som har anpassats efter det skede du befinner dig i livet.
Våra nya bostäder kommer nämligen byggas ovanpå den nya Gallerian. Det skapar ett
unikt läge där du kan kliva ut ur din lägenhet, in i hissen och gå ut i ett extra vardagsrum
fyllt av mat och dryck, ett heltäckande handelsutbud, upplevelser, kommunikationer och
förstklassig service. Som kontrast till det centrala läget har vi skapat en förhöjd innergård i sydvästläge som ger en privat oas för bostäderna. Innergården blir bostädernas
hjärta där vi har alla möjligheter att skapa en miljö som ger dessa boplatser det bästa
av två världar med lugn och ro, grönska och livliga upplevelser en trappa ner. Preliminär
inflyttning från sommaren 2018.

Vid Munkebäckstorg växer ett nytt bostadsområde upp. Här bygger vi
ca 79 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.

brf munkebäcksäng
mölndals innerstad etapp 1

försäljning: 2016
antal lgh: 79

försäljning: hösten 2016
antal lgh: ca 145

prisexempel

prisexempel

Ej fastställt

Ej fastställt

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

för mer info kontakta: Margareta Josefsson tel: 072-707 48 20 e-post: margareta.josefsson@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/munkebacksang

partille centrum

göteborg tuve

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. Preliminär
inflyttning från hösten 2018.

försäljning: början av 2016
antal lgh: 70
antal kvm: 36–124

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.

prisexempel

brf ljuspunkten

Ej fastställt

försäljning: hösten 2015
antal lgh: 60

brf kronhöjden

prisexempel
Ej fastställt
för mer info kontakta: Bodil Jönsson tel:031-704 56 04 e-post: bodil.jonsson@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/kronhojden
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för mer info kontakta: Solveig Strand Andrén tel: 031-704 56 09 e-post: solveig.strand.andren@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/ljuspunkten

13

SAMVERKAN SOM BÄR FRUKT

fruktkartan.se
En öppen databas med fruktträd, där vem som helst kan
lägga till nya träd. Informationen om träden sparas på sajten
sasongsmat.nu och kan användas tillsammans med artiklar och
säsongsinformation om frukterna där. För närvarande finns 1940
träd på sajten.

aktavara.org/fruktformedlingen
Förmedlingen är en del av Äkta Varas kampanj Fallfrukt, som startades
2012. Som annonsör kan du ange om/hur du vill bli kontaktad,
detaljerad info om till exempel äppelsort, eventuella restriktioner,
hämtningstider, om det gäller en allmänning eller privat mark etc.

Samverkan som bär frukt

Saknar du villaträdgård med egna äpplen?
Misströsta inte – det finns nämligen gott om
ställen där man kan hämta frukt och bär gratis!
Helt i linje med den rådande Gör-det-själv-trenden
med stadsodling och närproducerat växer ideella,
lokala och hållbara initiativ fram för att ta tillvara
frukt som annars inte används.
Text: Eva Jonson Illustrationer: Shutterstock.com
Foto: Kiviks Musteri

Fruktförmedlingar är interaktiva tjänster
som kopplar ihop personer som vill hämta
överbliven frukt med dem som har för myck
et och vill dela med sig. Enkelt uttryckt
går det till så att den som har frukt över
registrerar hos den aktuella förmedlingen
vilken typ av fruktträd man har, samt adress.
Platsen märks då ut på en karta och kan
enkelt hittas av dem som vill hämta.
Positiv utveckling
Att fler och fler tar tillvara svenska frukter i
säsong gläder Sveriges Pomologiska Sällskap,
en ideell förening med ca 800 medlemmar.
Pomologer är specialister på framför allt
äpplen och dess olika sorter, men också på
annan frukt. Föreningen håller bland annat
kurser i beskärning och kan också samordna
arborister som kan beskära träd på större
egendomar.
– Vi uppmuntrar och rekommenderar
sådana här initiativ, och har även diskuterat
dem i vår tidning Pomologen, säger

Utflyktstips!
Sveriges Pomologiska Sällskap firar 15 år i år och
ordnar ett stort event med fruktutställning sista
helgen i september och första helgen i oktober, på
Nynäs slott i Sörmland. Bland mycket annat kan
man få hjälp att sortbestämma sina äpplen. Alla
är välkomna! Mer info på http://svepom.se/ eller
på sällskapets Facebooksida.

Det finns mycket gott att göra av frukt (förutom att äta dem som de är, förstås). Att
göra egen saft eller sylt är en klassiker, och på senare år har även must, chutney och
marmelader fått ett uppsving. Här bjuder vi på en favoritdessert i repris!
Pocherade päron
750 ml päroncider
175 g råsocker
2 ½ cm färsk ingefära, skalad och skivad
3 st kryddnejlikor
1 stor kanelstång
1 liten röd birds'-eye chili
10 kardemummafrön
1 vaniljstång, delad på mitten, skrapade
på frön med hjälp av en kniv

sällskapets ordförande Christer Sandberg.
Jag och flera kollegor har bland annat
deltagit i olika stadsträdgårdsmästares
initiativ för att utreda vilka fruktträd som
står planterade på allmän mark. Personligen
har jag haft mycket kontakt med Kumla
kommun och stadsträdgårdsmästaren där.
Naturliga mötesplatser
De två fruktförmedlingar som är enklast
att googla fram är Fruktförmedlingen,
som drivs av den ideella medlems och
konsumentföreningen Äkta Vara, samt
den fristående Fruktkartan.se (som Äkta
Vara också samarbetar med). Facebook är
också en naturlig plats för många lokala
fruktförmedlingar, där odlare och ”hämtare”
enkelt kan komma i kontakt med varandra.
– Vissa ställer också helt enkelt ut sin
överblivna frukt vid tomtgränsen och låter
folk ta, påpekar Christer Sandberg. Alla sätt
fungerar!

Päron pocherade i kardemumma, kanel
och chilisirap med saltad kolasås

Fler fruktsamma länkar:
Artikel DN, 2011: http://www.dn.se/sthlm/applen-far-nya-agare-pa-facebook/
Sveriges Pomologiska Sällskap: http://svepom.se/

4 st skalade päron, men behåll stjälkarna
intakta. Välj gärna de svenska sorterna
Clara Frijs eller Carola, om du inte hittar
dem kan du använda Williams eller
Comice.
För den saltade kolasåsen
300 ml vispgrädde
1 tsk havssaltskristaller

Tillagning
För att tillaga päronen, hitta en kastrull stor nog att den passa de fyra päronen så de
står tätt intill varandra. Tillsätt cider, socker, ingefära, kryddnejlika, kanelstång, chili
och kardemumma i grytan och koka upp, ta sedan bort kastrullen från värmen.
Lägg vaniljstången, vanilj frön och päron i kastrullen, och se till att vätskan täcker
päronen helt.
Klipp ut en cirkel av smörpapper lite större än diametern av pannan. Placera cirkeln
över päronen, trycka ner den så att den passar in i pannan. Låt blandningen sjuda i
35–45 minuter, eller tills päronen är lätt mjuka. Ta kastrullen från värmen och ställ åt
sidan för att svalna, kyl sedan päronen i sockerlagen i kylen gärna över natten om det
är möjligt (de kommer att hålla i 1–2 dagar).
När du är redo att servera päronen, använd 200 ml av den kylda sirapen i en
kastrull (Ta bort vaniljstång, kardemumma, ingefära och kanelstång).
Koka upp, minska värmen tills det sjuder och fortsätter att sjuda tills vätskan har
tjocknat till en trög sirap och minskat i volym med hälften.
Vispa ner vispgrädden och koka i 1–2 minuter. Precis innan servering, strö över
saltet. Vid serveringen, lyft försiktigt bort päronen ur återstående sirapen. Skär av
botten av varje päron så att de enkelt kan stå upprätt på en plåt. Sked över sirapen
som päronen legat i och ringla till sist över den saltade kolasåsen.

Recept: Klara Jutterström
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göteborg guldheden

göteborg gårdsten

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 resultat av många års forskning kring hur vi kan bygga, bo och
leva så hållbart som möjligt. Som boende här har du alla ingredienser du behöver för att
förgylla livet – utan att tumma på resurserna. Upplev utsikten, grönskan, centrum och
alla plus med att bo på Dr Allards gata i Guldheden.

I vårt natursköna område på bergskammen i Gårdsten planerar vi just
nu för fullt vår andra etapp som består av 18 friköpta 1,5-plansvillor.
Här får ni otroligt mycket grönska, utsikt, frihet och hus för pengarna
– möjligheternas hem!

kryddhyllan 2
försäljning: hösten 2015
antal villor: 18
antal kvm: 90–150

brf viva
försäljning: början av 2016
antal lgh: 122
antal kvm: 22–94

prisexempel
Från 2 990 000 kr (90 kvm)

prisexempel
Ej fastställt

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

för mer info kontakta: Anders Radne tel: 031-704 68 66 e-post: anders.radne@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/kryddhyllan2

göteborg björlanda

uddevalla södergården

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.

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. Dessutom har du flera olika dagis och skolor i närheten samt
Uddevallas kanske största pärla Strandpromenaden. Detaljplanen har
vunnit laga kraft och vi säljstartar etapp 1, som är Bonum seniorboende, våren 2015. Etapp 2 planerar vi att börja sälja under 2016.

försäljning: ej fastställt
antal lgh: ca 75

försäljning: 2016/2018
antal lgh: ca 90

prisexempel
Ej fastställt

prisexempel
Ej fastställt

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

för mer info kontakta: Karin Ekström tel: 0522-65 44 55 e-post: karin.ekstrom@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/sodergarden

kvarnström arkitektkontor

göteborg västra eriksberg
Brf Salteriet kommer att ligga i en rogivande och lugn miljö längst in i området,
med utsikten, havet, kajpromenaden och Färjenäsparken alldeles intill. Utefter
kajpromenaden når du mysiga butiker och uteserveringar. Lägenheterna kommer att ha en standard utöver det vanliga. Här erbjuds du Västra Eriksbergs
mest attraktiva hem.

halmstad nissastrand

StegEtt

Brf Salmo Salar ingår i Riksbyggens nya boendekoncept, StegEtt, som handlar om
att utveckla yteffektiva bostäder för dig som är på väg att köpa din första bostadsrätt. Riksbyggen ger dig nu en unik möjlighet att, till en rimlig kostnad, köpa din
första bostadsrätt på bästa läge i centrala Halmstad. I brf Salmo Salar på Nissastrand planerar vi att bygga ca 45 attraktiva lägenheter. Inflyttning beräknas till
sommaren 2017.

brf salteriet
försäljning: början av 2016
antal lgh: 61
antal kvm: 48–96

brf salmo salar
försäljning: pågår
antal lgh: 20
antal kvm: 75–89

prisexempel
Ej fastställt

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/salteriet
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för mer info kontakta: Pontus Gustafsson tel: 036-10 84 33 e-post: pontus.gustafsson@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/salmosalar
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jönköping munksjöstaden

visby solberga

Brf Disponenten kommer att ligga i södra delen av den nya, centrala stadsdelen
Munksjöstaden. Fastigheten får ett unikt sjönära läge med öppen utsikt över
Munksjön, Spira, staden och den park som anläggs i direkt anslutning till fastigheten. Boendet passar dig som vill bo lugnt men kunna uppleva ett omväxlande
folkliv både på dag- och kvällstid. Det centrala läget med närheten till service
och kommunikation bidrar till känslan av innerstadsliv. Byggstarten blir under
inledningen av 2015 och beräknad inflyttning i början 2017.

Några minuters promenad utanför ringmuren ligger Brf Solberga Änge. Det här är den andra etappen av Riksbyggens satsning
på bostadsrätter i centrala Visby och som namnet antyder blir
också Solberga Änge ett grönskande område. Lägenheterna har
genomgående hög, modern standard och har stora inglasade
balkonger. Vi har en möblerad visningslägenhet i Solberga Park.

brf solberga änge
brf disponenten

försäljning: pågår, mer än hälften av
lägenheterna är sålda
inflyttning: preliminärt augusti 2016
antal lgh: 29
antal kvm: 57–116 kvm

försäljning: säljstart sept 2015
antal lgh: 45
antal kvm: 65–110 kvm

prisexempel

prisexempel

2 rok 55 kvm: Insats fr 1 395 000 kr, avgift 2 985 kr/mån
3 rok 96,5 kvm: Insats fr 2 150 000 kr, avgift 4 268 kr/mån
4 rok 105 kvm: Insats fr 2 540 000 kr, avgift 4 787 kr/mån

Från 1 350 000–3 950 000 kr

för mer info kontakta: Mia Kjellgren tel: 036-10 84 59 e-post: maria.kjellgren@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/disponenten

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

jönköping munksjöstaden

norrköping ljurafältet

Brf Werkstan ger dig en unik möjlighet att köpa din första, nya bostadsrätt till
en rimlig kostnad. Du bor dessutom centralt i Jönköpings nya stadsdel – Munksjöstaden. Här kan du leva i en modern bostad med nöjen, arbete och kultur
i alla riktningar. Du är samtidigt omsluten av rik brukshistoria med häftiga
byggnader från det gamla pappersbruket. Brf Werkstan ingår i Riksbyggens
nya boendekoncept, StegEtt, som handlar om att utveckla yteffektiva bostäder
för dig som är på väg att köpa din första bostadsrätt.

Nu startar vi etapp 2 på Ljurafältet. Brf Karlavagnen erbjuder
51 lägenheter med 2–4 rum och kök, i storlekarna 55–111
kvadratmeter, fördelat på tre hus i 5–6 våningar. Som standard
får du ekparkett i alla rum, helkaklade badrum med tvättmaskin
och torktumlare, inglasad balkong och givetvis bredband via
fiber. Alla fyror har dessutom ytterligare en balkong och en
separat toalett. För dig som vill ha mer än så har vi skapat två
takvåningar med terrass.

brf werkstan

brf karlavagnen

försäljning:planerad till 2016
antal lgh: ca 50
antal kvm: 34–55 kvm

StegEtt

försäljning: september 2016
antal lgh: 51
antal kvm: 55–111 kvm

prisexempel

prisexempel

Ej fastställt

för mer info kontakta: Mia Kjellgren tel: 036-10 84 59 e-post: maria.kjellgren@riksbyggen.se url: www.bonumseniorboende.se/aspholmen

Från 1 020 000 – 3 670 000 kr

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

västervik hamnmagasinet

karlstad sommarro 4

Brf Hamnmagasinet 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.

Nu planerar vi för ca 30 par- och kedjehus i fyra olika utföranden med äganderätt
i ett av Karlstads äldsta och charmigaste villaområden. Här bor du bekvämt med
lättskött trädgård.

brf hamnmagasinet
försäljning: pågår, ett fåtal lgh kvar
antal lgh: 26
antal kvm: 64–118

egna hem: södra sommarro 4
försäljning: planerad säljstart för de första nio husen
under hösten/vintern 2015/2016
antal hus: ca 30
antal kvm: 100–135

prisexempel
Ej fastställt

prisexempel
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: Susanne Jonsson tel: 054-29 34 11 e-post: susanne.jonsson@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/sommarro4
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kungälv kongahälla
Med 900 nya lägenheter och 16 000 kvm handel kommer Kongahälla bli en
ny levande stad i staden. Riksbyggens etapp ett består av 80 energieffektiva
bostäder med 1–5 rok, mellan 30–115 kvm. Det som sticker ut lite extra är
takterrasslägenheterna som ligger som ett litet hus på taket. Här har du nära
till allt, nytt resecentrum, Mimers hus, sim- och ishall, mataffärer, köpcentra,
Västra gatan och Kungälvs centrum för att nämna några saker.

försäljning: planerad till vintern 2015/2016
antal lgh: totalt 270 (första etappen ca 80 lgh)

för mer info kontakta: Karin Ekström tel: 0522-65 44 55

e-post: karin.ekstrom@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/kongahalla

örebro norra ormesta
Öster om stadskärnan i det natursköna Norra Ormesta har Riksbyggen förvärvat
mark och planerar för att bygga totalt 59 lägenheter – granne med naturen! I första
etappen – Brf Enkelbeckasinen – kommer vi att bygga 29 yteffektiva lägenheter,
2-4 rok i hög standard med generösa balkonger.

brf enkelbeckasinen
försäljning: pågår
antal lgh: 29
antal rum: 2–4 rok
antal kvm: 59–85

prisexempel
2 rok 59 kvm: 3 732 kr/mån, 1 500 000 kr
3 rok 75 kvm: 4 409 kr/mån, 1 800 000 kr
4 rok 84,5 kvm: 4 969 kr/mån, 2 050 000 kr

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

Hitta nytt
hem i höst!

Välkommen in i värmen på visningsdagen
den 20 september. Mer information om våra
projekt hittar du på riksbyggen.se/visningar
Välkommen!

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

Visningsdag
20 september
Välkommen!

Brf Blinkfyren i Västra
Hamnen, Malmö.
Sid. 8

RUM FÖR HELA LIVET

Ingegerd Jonasson och sonhustrun Sara njuter i solen på
takterrassen.

RUM FÖR HELA LIVET

Etage
med hiss
i Kalmar
Mitt i Kalmar har Ingegerd och Håkan Jonasson hittat sin drömlägenhet
i två etage. Centralt men ändå lugnt beläget, med balkong på våning 5,
en stor takterrass på våning 6 och hiss till bägge våningsplanen är den
unika lägenheten ett hem de vill stanna länge i.
Text: Eva Jonson
Foto: Mattias Johansson, Maddoc Photography

”En avgörande faktor
var de två entréerna.”

Kalmar slott vilar som en hägring mot horisonten och
solen strålar från klarblå himmel när vi besöker paret
Jonasson en varm dag i början av juli. Sonhustrun Sara
Jonasson är också där med barnbarnen Axel, 6, och
Ture, 3 år. Axel är sommarförkyld och har lagt sig
med surfplattan i ett rum på övervåningen, medan
Ture leker med farfar och farmor i vardagsrummet.
På den rymliga balkongen utanför växer limeträd,
tomater och fikon.
Trots att sju personer befinner sig i lägenheten,
märker vi knappt av varandra. Ljuset flödar in i den
spatiösa våningen som är sparsmakat inredd i blond
skandinavisk stil. De vita väggarna pryds av målning
ar med ölandsmotiv.
– Jag är från södra Öland från början, men både
Håkan och jag har bott och arbetat i stan länge,
säger Ingegerd och slår sig ner i soffan. Vi flyttade
in i slutet av mars och är väldigt nöjda. Lägen
heten har både utrymmena och ”huskänslan” som
vi letade efter.
Brf Aspelyckan är den första etappen bostäder
som Riksbyggen har uppfört längs Erik Dahlbergs
väg och sålde slut åtta månader innan inflyttning.
Ingegerd och Håkan
trivs i sitt nya hem.
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Skåpet på terrassen
ingick i köpet.

”Lägenheten har både
utrymmena och ’huskänslan’
som vi letade efter.”

Var: Brf Aspelyckan i Kalmar.
Här bor: Ingegerd och Håkan Jonasson.
Lägenhetens storlek: 4 rum och kök om ca 115 kvm. Till lägenheten hör en inglasad balkong om 10 kvm som nås från det öppna köket/
vardagsrummet på första våningen, och en takterrass om 27 kvm med utgång från övervåningens tv-rum.
Det bästa med lägenheten: Att vi har två entréer, och kan ta trapphusets hiss till bägge. Det är en trygghet när vi blir till åren och kanske får svårt
att gå i innertrappan.
Fördelen med att köpa nyproducerat: Modernt, fräscht, allt på plats.
Intressen: Barnbarnen, familjen, jobbet, trädgård.

Nu byggs ytterligare två etapper intill; Brf Norrgård
som liknar Aspelyckan, samt StegEtt-boendet Brf
Nyckeln med mindre lägenheter.
Lyckat generationsskifte
Ingegerds och Håkans tidigare bostad låg på Getingen
(också centrala Kalmar); en stor villa på 130 kvadrat
meter plus källare, som vid flytten togs över av sonen
Petter, Sara och deras barn. De bodde innan dess i Färje
staden och ville flytta in till Kalmar – helst till Getingen.
– Då sa Håkan ’Vi kan väl flytta, vi är ju snart pen
sionärer’, fortsätter Ingegerd och sneglar på sin make.
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Och det blev faktiskt bra för alla! Men vi fick leta lite.
Vi funderade på Varvsholmen, men det kändes inte helt
rätt. När vi såg annonserna för Aspelyckan kontaktade
vi Riksbyggen om vad vi var ute efter. En avgörande
faktor var de två entréerna, så att vi kan bo kvar även
när vi inte kan gå i trappan längre.
Ingegerd erkänner att hon kan sakna villans
källare. Det mesta av bohaget har de dock med
sig – och så är det ju inte långt till villan. Ingegerd
och Håkan sitter gärna barnvakt i såväl sin nya som
gamla bostad, och ingen av generationerna har ångrat
husbytet.

– Det är så lugnt och skönt häruppe! säger Ingegerd.
För att inte tala om nytt och fräscht. Villan var också
nyrenoverad, men det är speciellt att flytta in i nybyggt.
Vi köpte två år före inflyttning, och då kan man
påverka mycket. Vi valde bort en vägg till ett litet
sovrum, så att vardagsrummet blev större. Spisen,
inglasningen av balkongen och markisen är andra
tillval. Riksbyggens personal var bra och tillgänglig
och ett par mindre garantifrågor åtgärdades snabbt,
tillägger Ingegerd.
– Det är nära till allt: Tre minuter till träningshal
len, fem minuters cykelväg till jobbet … men vi har

kunnat behålla våra två bilar också. En har garageplats
och en kan vi parkera i närområdet.
Sara Jonasson, som nu bor i villan, håller med svär
mor om fördelarna.
– Jag känner mig mycket lugnare sedan vi flyt
tade. Bland annat tjänar jag 45 minuter på morgnarna.
Dessutom har vi fått en trädgård, och farfar hjälper
gärna till! Nu har Ture börjat säga ”mitt hus” också,
det är skönt.
Skylift och grillkväll
Köpeprocessen var positiv, tycker Ingegerd och
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Brf Nyckeln,
Malmen i Kalmar.
Sid. 11

Håkan. Köparna fick till exempel åka upp i skylift för
att i tidigt skede se hur utsikten skulle bli från sina
blivande lägenheter. I byggkranen vid bygget fanns en
kamera monterad, så att man kunde följa hur projek
tet fortskred.
– Efter inflyttningen ordnade Riksbyggen en grill
kväll i början av juni. Då gick vi runt och presenterade
oss och träffade grannar, vilket var väldigt trevligt.
Riksbyggen har också gett föreningen ett trädgårds
möblemang samt en grill, som alla får nyttja.
En rolig detalj i sammanhanget är att Ingegerd och
Håkan nu bor mittemot sin första gemensamma lägen
het; en etta som tillhörde Håkans mormor.

26

– Den fick vi överta som nyblivet par i ungdomen,
säger Ingegerd leende och pekar mot de äldre flerbo
stadshusen på andra sidan gatan.
Tillbaka till rötterna, alltså. Och samtidigt början
på ett nytt kapitel i livet – för alla tre generationer
Jonasson.

Brf Aspelyckan i centrala Kalmar omfattar 43 lägenheter om
2–5 rok, samt en lokal som idag är Bostudio/visningslägenhet.
Nu bygger vi etapp 2 och 3, Brf Norrgård och Brf Nyckeln.
Är du nyfiken på vilka bostäder som är till försäljning i
Kalmar? Läs mer på sidorna 11 och 42.

NYA BOSTÄDER
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västerås lillåudden

haninge haningeterrassen

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. Inflyttning i november 2015.

På nya Haningeterrassen kommer en ny stadsdel med 660 bostäder, kommersiella lokaler,
bio, förskola och ett specialistsjukhus att växa fram, bara två minuter från pendeltåg och buss.
Den första etappen består av ett 18 våningar högt bostadshus med en stor solig terrass på
plan 11, många lägenheter får utsikt över Rudans friluftsområde och Rudasjön.

brf sjökortet

försäljning: startad juni 2015
antal bostäder: 85
antal kvm: 1–4 rok, 39–110 kvm

försäljning: pågår
inflyttning: november 2015
antal lgh: 28
antal rum: 2–4 rok
antal kvm: 62–107

brf blicken

prisexempel
Från 1 244 000 kr

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

för mer info kontakta: Lena Sjöstedt tel: 08-553 635 95 e-post: lena.sjostedt@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/blicken

västerås lillåudden

stockholm bromma

På vackra Lillåudden planerar Riksbyggen att uppföra ett
hus utöver det vanliga – i vinkel med sex våningar. De 36
lägenheterna kommer att bli fördelade på 2–4 (5) rum och kök.
Gemensamhetslokal och separat övernattningslägenhet samt
bastu i ett gårdshus. I bottenvåningen planeras en restaurang.
I huset kommer det även finnas garage med 21 platser.

Charmig retro blandas med avskalad industri – och en touch av fransk
bistro. Så vill vi beskriva ditt nya hem i brf Trädgården. Det är ett hus
med historia som sträcker sig till 30-talet som vi omvandlar till 106
nya hem med bevarade detaljer från förr. Lägenheterna har karaktär av
innerstadsvåningar med generösa ytor, högt i tak och stora spröjsade
fönster med djupa nischer. Till det har vi adderat en tuff och stilren
inredning.

brf kummeln
försäljning: pågår
inflyttning: preliminärt vår/sommar 2017
antal rum: 2–4 (5) rok
antal kvm: 61–135,5

brf trädgården

prisexempel

prisexempel

2 rok 73,5 kvm: 3 723 kr/mån, 2 500 000 kr
3 rok 113,5 kvm: 5 192 kr/mån, 2 700 000 kr
4 rok 130,5 kvm: 5 765 kr/mån, 3 000 000 kr

2 rok 43 kvm: 2 555 kr/mån, 2 320 000 kr
3 rok 69 kvm: 3 252 kr/mån, 3 110 000 kr
4 rok 89 kvm: 3 939 kr/mån, 3 580 000 kr

försäljning: pågår
antal lgh: 106
antal kvm: 36–117

för mer info kontakta: Per Sjökvist tel: 072-375 94 02 e-post: per.sjokvist@svensknyproduktion.se url: www.riksbyggen.se/tradgarden

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

huddinge flemingsberg

stockholm bromma

Riksbyggen planerar att bygga ca 200 bostadsrätter på Hälsovägen i
Flemingsberg, ca 300 m från pendeltågstationen. I projektet planeras
allt från StegEtt-lägenheter för det första boendet, till seniorbostäder
enligt vårt Bonumkoncept. Försäljning beräknas starta under 2016.
Flemingsberg är ett av Huddinges viktigaste utvecklingsområden och
är utpekat som en framtida regional stadskärna i utvecklingsplanen för
Stockholms län.

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
försäljning: planeras till 2016
antal lgh: 200
antal kvm: 27–90

försäljning: pågår
inflyttning: kvartal 3–4 2015
antal lgh: 89
antal kvm: 46–136

prisexempel
Ej fastställt

prisexempel
2 rok 73,5 kvm: 3583 kr/mån, 3 100 000 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: Stefan Nilsson tel: 08-553 63 88 e-post: stefan.nilsson@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/flemingsberg
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för mer info kontakta: Per Sjökvist tel: 072-375 94 02 e-post: per.sjokvist@svensknyproduktion.se url: www.riksbyggen.se/granngarden
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stockholm bromma

nacka kvarnholmen

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

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.

brf vingården

brf qvarnen i nacka

försäljning: sommar 2015
lgh stl: 1–5 rok
antal kvm: 27,5–138

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

prisexempel

prisexempel

Ej fastställt

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

för mer info kontakta: Veronica Moberg tel: 08-553 635 33 e-post: veronica.moberg@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/vingarden

för mer info kontakta: Maria Hägglund, Svensk Nyproduktion tel: 08-120 165 49 e-post: maria.hagglund@svensknyproduktion.se url: www.riksbyggen.se/kvarnholmen

tyresö centrum

nacka kvarnholmen

Strax intill centrum planeras första etappen för Norra Tyresö Centrum. Riksbyggens del av
utvecklingen innehåller 60 lägenheter, gemensamma takterrasser, gröna tak, lekfull inner
gård samt kommersiella lokaler. Här planerar Riksbyggen för boendekonceptet StegEtt; för
människor på jakt efter sitt första egna boende. Konceptet erbjuder generösa 1–2:or med
imponerande hög standard som enkelt kan omvandlas till yteffektiva 2–4:or.

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.

StegEtt

försäljning: planeras till 2016
antal lgh: 60
antal rum: 1–2 rok som kan bli 2–4 rok

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

prisexempel
Från 1 244 000 kr

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: 08-120 165 49 e-post: maria.hagglund@svensknyproduktion.se url: www.riksbyggen.se/siloIII

för mer info kontakta: Stefan Nilsson tel: 08-553 63 88 e-post: stefan.nilsson@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/tyresö

stockholm norra djurgårdsstaden

järfälla jakobsberg

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. 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. Gör din intresseanmälan redan nu till
ett projekt som är värt att vänta på.

Brf Brandstationen är ett nytt kvarter med ca 120 lägenheter strax intill Jakobsbergs
centrum. Här bor du bekvämt nära skolor, caféer, restauranger, butiker och pendeltåg men
också nära storslagen natur med badsjöar och svampskogar.

försäljning: ej fastställt
antal lgh: 45

Ej fastställt

brf brandstationen
försäljning: planerad till höst 2015
antal lgh: ca 120

prisexempel

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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för mer info kontakta: Angelica Ringström tel: 08-553 635 16 e-post: angelica.ringstrom@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/brandstationen
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vallentuna åby ängar

upplands väsby dragonvägen

I närheten av Vallentuna centrum planerar vi ett kvarter med flertalet 1–2:or för unga på jakt efter ett
eget boende, men även familjevänliga 3–4:or. Utanför dörren finns en lummig innergård med växthus.
I brf Ängsnyckeln får du mer för mindre: Kvadratsmarta lägenheter med hög standard. Egen balkong.
Växthus på gården. Och allt detta till plånboksvänliga priser. Som samhällsutvecklare sedan 1940 är
vi stolta över att ta det allra första spadtaget till Vallentunas nya stadsdel Åby Ängar. I framtiden ska
området erbjuda ca 500 bostäder i en stadsmässig och varierad bebyggelse.

Många unga i Upplands Väsby drömmer om ett eget boende. Därför är vi stolta över
att planera ett hus inom StegEtt, vårt boendekoncept som erbjuder kvadratsmarta
1–2:or med egen balkong eller uteplats och imponerande hög grundstandard. Vill du
sätta din egen touch på inredningen finns en rad olika tillval av bland annat luckor,
handtag och kakel.
Att ljus får oss att må bra är knappast någon hemlighet. Det gör oss piggare, gladare, friskare. Det ger oss mer energi. Det hjälper oss att tänka positivt – och positiva
människor växer. Så tänker vi när vi utvecklar ett ljust kvarter i växande stadsdelen
Fyrklövern, Upplands Väsby.

brf ängsnyckeln
försäljning: försäljningsstart 2015
inflyttning: 2016/2017
antal lägenheter: 91
antal kvm: 29–91

brf ljuspunkten

prisexempel

försäljning: planerad säljstart 2016
inflyttning: planerad till 2017-2018
antal lgh: 81

1 rok 895 000 kr, 2 rok 1 125 000 kr
3 rok 1 445 000 kr, 4 rok 2 525 000 kr

prisexempel
Ej fastställt

för mer info kontakta: Lena Sjöstedt tel: 08-553 635 95 e-post: lena.sjostedt@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/angsnyckeln

för mer info kontakta: Karin Ahde tel:08-553 635 93 e-post: karin.ahde@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/ljuspunkten-vasby

sollentuna väsjön

uppsala gränby backe

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.

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.

försäljning: ej fastställt
antal lgh: ca 450

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

brf solskenet

prisexempel
Ej fastställt

prisexempel
4 rok 103 kvm 2 890 000 kr – 3 590 000 kr

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

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

upplands väsby östra vilunda

uppsala gränby backe

Livet och vardagen är i en ständig förändring och rörelse för barnfamiljer. Det kommer ett
syskon. Det kommer ett syskon till. En tonåring flyttar ut … Vi är stolta över att presentera
brf Bikupan i Upplands Väsby. Det är två hus med flexibla lägenheter där små och stora
familjer kan växa.
Att ljus får oss att må bra är knappast någon hemlighet. Det gör oss piggare, gladare,
friskare. Det ger oss mer energi. Det hjälper oss att tänka positivt – och positiva människor växer. Så tänker vi när vi utvecklar ett ljust kvarter i växande stadsdelen Fyrklövern,
Upplands Väsby.

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 bikupan
försäljning: planerad säljstart 2016
inflyttning: planerad till 2017–2018
antal lgh: 40

prisexempel

brf solgläntan
försäljning: pågår (endast 1 lägenhet kvar)
inflyttning: beräknad till hösten 2016
antal lgh: 92
antal rum: 2–4

prisexempel
3 rok 2 800 000 kr
4 rok 4 100 000 kr

Ej fastställt

för mer info kontakta: Karin Ahde tel:08-553 635 93 e-post: karin.ahde@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/bikupan
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för mer info kontakta: Christina Hellström, Svensk Nyproduktion tel: 0734-29 13 96 e-post: christina.hellstrom@svensknyproduktion.se url: www.riksbyggen.se/solglantan
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uppsala kapellgärdsallén

gävle villastan

Nu är det dags igen – vi planerar att bygga vidare på omtyckta Kapellgärdsallén. I nästa etapp har vi tänkt om
möjligt ännu lite längre än tidigare. Huset kommer att ha en kaxig identitet med oregelbunden arkitektur som
förstärks av en lustfylld färgsättning. Strax intill grönskar nya Kapellgärdsparken med skateramp, lekvänliga
ytor och ett stort klätternät, för alla barn som inte bara tänker lite längre utan också lite högre.

I Gävle villastad utvecklar Riksbyggen tre nya hus som ligger inbäddade i grönska med stora Boulognerskogen ett stenkast bort. I hjärtat av området har vi anlagt en trädgård för alla stora och små
grannar där det finns lekytor, grillplats och generösa gräsytor. Känner du mer för bio och sushi har du
stadskärnan inom promenadavstånd.

brf skogsfalken

brf liljan

försäljning: pågår
inflyttning: vår/sommar 2017
antal lgh: 82
antal rum: 1–4

försäljning: pågår
antal lgh: 47

prisexempel
1 rok, 42 kvm: 1 035 000 kr
2 rok, 55 kvm: 1 310 000 kr
3 rok, 73 kvm: 1 685 000 kr
4 rok, 88 kvm: 1 965 000 kr

prisexempel
1 rok 1 250 000–1 690 000 kr
2 rok 1 550 000 – 2 375 000 kr
3 rok 2 395 000–2 975 000 kr
4 rok 3 495 000–3 625 000 kr

för mer info kontakta: Christina Hellström, Svensk Nyproduktion tel: 0734-29 13 96 e-post: christina.hellstrom@svensknyproduktion.se url: www.riksbyggen.se/skogsfalken

för mer info kontakta: Elin Forsberg tel: 090-15 96 13 e-post: elin.forberg@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/liljan

umeå mariestrand
Brf Mariestrand 5 består av två fyravåningshus med 40 välplanerade
och genomtänkta lägenheter. De ljusa och öppna lägenheterna är
utformade så att varje kvadratmeter tas tillvara på bästa sätt. Med
det menar vi att de större ytorna finns där du vill vara, i sovrum, vardagsrum och kök. Till exempel har även de fina ettorna ett väl avskilt
utrymme att placera sängen i. Välplanerat och genomtänkt, eller hur?

brf mariestrand 5
försäljning: pågår
antal lgh: 40
antal rum: 1–3

prisexempel
1 rok, 39,5 kvm: 960 000 kr
2 rok, 44 kvm: 1 190 000 kr

för mer info kontakta: Elin Forsberg tel: 090-15 96 13 e-post: elin.forsberg@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/mariestrand5

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.

Vad tjänar du
på att vara
först i kön?

brf dragonen 4
försäljning: prel. säljstart 2016
antal lgh: 39

prisexempel
Ej fastställt

för mer info kontakta: Elin Forsberg tel: 090-15 96 13 e-post: elin.forberg@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/dragonen4
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Genom att bospara hos Riksbyggen får du förtur
till nybyggda bostäder över hela landet. Dessutom
får du löpande information om spännande projekt
via våra bostadsmagasin flera gånger om året. Det
är inget krav att bospara för att få köpa en bostad
av Riksbyggen, men det är ett klokt sätt att börja
förverkliga drömmen om en ny bostad. Läs mer om
hur BoSpar fungerar på riksbyggen.se/bospar eller ring
oss på 020-45 45 45.
Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen
som du bor och arbetar i.

RUM FÖR HELA LIVET

RUM FÖR HELA LIVET

Öppet natt som dag

– Välkommen till Riksbyggen, hur kan jag hjälpa till?
Riksbyggens kundtjänst är sedan 2009 öppen dygnet runt. På
telefonnummer 0771-860 860 svarar omkring 45 medarbetare
årligen på ungefär 300 000 samtal, som de antingen hanterar
själva eller slussar vidare till någon specialist inom Riksbyggen.
Helena Hallams, en av kundtjänsthandläggarna i Kalmar,
navigerar vant mellan de olika fönstren på skärmen och tar in
ärende efter ärende i headsetet. Ibland är samtalet avklarat på
mindre än en minut, ibland krävs lite mer efterforskning.
Just idag kommer det bland annat in frågor om hur man ställer
sig i kö för en garageplats, och hur man övertar en från någon
som säljer sin lägenhet. Någon annat ringer angående ersättning
för mat när en frys har gått sönder, och en tredje undrar vilket
nummer de har på sitt källarförråd.
– Det är ett omväxlande jobb, säger Helena. Frågorna handlar
om allt ifrån att någon har tappat bort senaste månadsavin och
behöver OCR-numret, till boende som vill felanmäla något i sin
bostad. En hel del frågor kan man som boende ta direkt med sin
förenings styrelse. I en bostadsrättsförening finns det ju ingen
”hyresvärd”, utan föreningen fattar själva sina beslut tillsammans.
– Jag vill gärna också tipsa om Riksbyggens kundwebb, där man
enkelt och snabbt kan göra sin felanmälan och där många svar
finns att hitta.

Bo i bostadsrätt
– hur funkar det?
På många sätt är livet i villa och hyresrätt ganska likt det i bostadsrätt. Men vad
är egentligen skillnaderna? Och hur kommer Riksbyggen in i bilden? Det får du
veta om du går in på www.riksbyggen.se (fliken Ny bostad) där du kan läsa
mer, se korta filmer och göra ”granntestet”. Här sammanfattar vi några av de
vanligaste frågorna och svaren.
Det finns en del saker att tänka på, både
när man ska köpa en bostadsrätt och när
man har flyttat in. Här listar vi några av de
vanligaste frågorna och annat som kan vara
bra att veta.
Varför betalar jag hyra om jag köpt min
bostadsrätt?

Det som ibland slarvigt kallas ”hyra”
är en avgift som ska täcka bostadsrätts
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föreningens kostnader för bland annat
lån och underhåll av fastigheten. Som
bostadsrättshavare är du medlem i en
ekonomisk förening, som äger fastigheten
och därmed också bostäderna i den. Det
du själv äger är rätten att nyttja din bostad
på obestämd tid.
Vad har jag själv, respektive föreningen,
ansvar för i bostaden?

Bostadsrättsföreningen och medlem
men har delat ansvar för fastigheten. Vem
som ansvarar för vad regleras i föreningens
stadgar. En sammanfattning av under
hållsansvaret enligt Riksbyggens normal
stadgar finns i broschyren ”Vem svarar för
underhållet”. Bostadsrättshavaren ansva
rar i normalfallet för underhållet av sin
bostad, det så kallade inre underhållet,
och ska vidta och bekosta de reparationer
som behövs. Bostadsrättshavaren ska även
åtgärda skador som uppstår i lägenheten
(undantag finns). Genom månadsavgiften
finansieras det yttre underhållet, samt
vissa åtgärder i lägenheterna.
Vad är egentligen en bostadsrättsförening?

En bostadsrättsförening är en ekono

Helena Hallams

misk förening. Den är registrerad hos
Bolagsverket och förändringar ifråga om
bl.a. styrelse och firmateckning ska an
mälas dit. På föreningens årsstämma väljs
en styrelse. Huvudregeln är att man ska
vara medlem i föreningen för att väljas
in i styrelsen men även t.ex. make och
sambo till medlem kan väljas in såvida
inte annat anges i stadgarna. Förening
ens verksamhet styrs av föreningens
stadgar. Bostadsrättslagen innehåller mi
nimikrav på vad stadgarna ska innehålla.
Därutöver bör föreningen komplettera
med egna tillägg som är anpassade för
den egna verksamheten. Riksbyggens
normalstadgar är utarbetade under lång
tid för att passa så många föreningar som
möjligt.

Jag vill renovera badrummet och byta till
vägghängd WC. Går det bra?

Vad har Riksbyggen med min förening att
göra?

I en bostadsrättslägenhet får du göra
många förändringar utan att be om lov,
till exempel byta ytskikt såsom tapeter,
parkett/golvmatta och kakel. Det till och
med åligger dig att tapetsera, måla och
reparera så att lägenheten hålls i gott
skick. För att göra ingrepp i en bärande
konstruktion eller ändring av befintlig
ledning för avlopp, värme, gas, eller
vatten, krävs styrelsens godkännande.
Om bytet av toalettstolen påverkar
befintliga ledningar för avlopp och vatten
krävs därmed styrelsens godkännande.
Styrelsens godkännande krävs också
för andra väsentliga förändringar av
lägenheten.

Riksbyggen är en ekonomisk förening
(kooperativ) med ungefär 1 500 bostads
rättsföreningar som medlemmar och
delägare. När du köper bostad av oss, blir
du inte bara medlem i en bostadsrätts
förening – indirekt blir du också delägare
i Riksbyggen. All vinst går tillbaka till
medlemmarna i form av utdelning på
andelskapital och återbäring på köpta
tjänster. Medlemskapet ger även tillgång
till utbildningar och stöd i styrelsearbe
tet. Sist men inte minst är Riksbyggen
en långsiktig förvaltningspartner som tar
hand om den dagliga driften.

37

NYA SENIORBOSTÄDER

NYA SENIORBOSTÄDER

malmö limhamn
Till hösten planerar vi för säljstart av Brf Vågmästaren som är etapp två på
Limhamnsläge. Med närhet till Limhamns centrum som är en oas med små butiker
och all service man behöver. Havet är också alltid närvarande och möjlighet finns
förstås till sköna promenader med havsbrisen i ansiktet.

Nya Bonumbostäder

brf vågmästaren
försäljning: prel. säljstart hösten 2015
antal lgh: ca 50

På följande sidor har vi samlat våra Bonumprojekt, det vill säga Riksbyggens varumärke för
seniorbostäder. Bonum erbjuder nya moderna lägenheter i bostadsrättsform för dig som fyllt
55. Läs gärna mer på bonumseniorboende.se.

prisexempel
Ej fastställt

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

malmö husie
Nu är Bonumprojektet brf Rödeken i Gyllins Trädgård inflyttat, men fortfarande finns
ett fåtal lägenheter kvar. 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. Med Riksbyggens nya koncept har du ett tryggt, bekvämt och
trivsamt boende. Dessutom erbjuder vi ett tjänsteutbud genom vår Bonumvärd.

brf rödeken
försäljning: pågår
antal lgh: 24 (endast 2 lgh kvar)
antal kvm: 39–96,5

prisexempel

malmö håkanstorp
I Håkanstorp planerar Bonum för ett elvavåningshus med cirka 40 ljusa, luftiga lägenheter, gemensamhetslokal i bottenvåningen och övernattningslägenhet. Alla lägen
heter har balkong eller uteplats i söderläge. 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.

kungsliljan
försäljning: säljstart hösten 2015
antal lgh: ca 40

prisexempel
Ej fastställt

1,5 rok 39,5 kvm: 2 698 kr/mån, insats 1 192 000 kr
4 rok 96,5 kvm: 5 109 kr/mån, insats 2 255 000 kr

för mer info kontakta: Emma Svensson, Svensk Fastighetsförmedling tel:0768-84 01 43 e-post: emma.svensson@svenskfast.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 limhamn

burlöv åkarp

Det nya bostadsområdet, Limhamns läge, förlänger Limhamn ner till havet med
vidsträckta promenadstråk promenadstråk. Brf Våghuset stod inflyttningsklart våren
2015. Ta chansen att flytta in i en helt ny lägenhet där ingen tidigare bott. Alla lägenheter har 2–3 balkonger eller uteplatser. Med Riksbyggens nya koncept har du ett
tryggt, bekvämt och trivsamt boende. Dessutom erbjuder vi ett tjänsteutbud genom
vår Bonumvärd.

Vi planerar för att bygga ett Bonumhus på en vackert belägen tomt i Åkarps
centrum. Huset med cirka 30 lägenheter kommer att ha gemensamhetslokal
och övernattningslägenhet. Service och kommunikationer finns i närheten
och förbindelserna till Lund och Malmö är utmärkta. Åkarp ligger ett stenkast från ett av Skånes stora köpcentrum och med Alnarp som nära granne.

brf våghuset

aktuellt: detaljplanen är överklagad
antal lgh: ca 30

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

södervågsskolan

prisexempel
Ej fastställt

prisexempel
3 rok 82,5 kvm 4 212 kr/mån, insats 2 875 000 kr
3 rok 92,5 kvm: 4 212 kr/mån, insats 2 875 000 kr

för mer info kontakta: EmmaJohansson, Svensk Fastighetsförmedling tel: 0768-84 01 24 e-post: emma.johansson@svenskfast.se url: www.bonumseniorboende.se/vaghuset
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för mer info kontakta: Alexandra Gedda tel: 040-10 94 64 e-post: alexandra@bonumseniorboende.se url: www.bonumseniorboende.se
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staffanstorp hjärup

göteborg munkebäck

Mitt i Hjärups centrum bygger Bonum 48 fina seniorbostäder, alla med öppna ytor och högklassiga
materialval. Alla lägenheter har gavelläge och stor uteplats eller rymlig balkong på 18–30 kvm. 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. Inflyttning våren 2016.

Alldeles intill det lugna och populära Munkebäckstorg
kommer vi att bygga 67 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.

brf nafnes gård
försäljning: pågår
inflyttning: beräknad till våren 2016
antal lgh: 48
antal kvm: 60–98.5

brf munkebäckslund
försäljning: 2016
antal lgh: 67

prisexempel
prisexempel

Ej fastställt

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: Margareta Josefsson tel: 072-707 48 20 e-post: margareta.josefsson@riksbyggen.se url: www.bonumseniorboende.se/munkebackslund

för mer info kontakta: Camilla Lundström tel: 040-10 94 41 e-post: camilla@bonumseniorboende.se url: www.bonumseniorboende.se/hjarup

lund dalby

göteborg tuve

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.

Vid Tuve Centrum planerar vi för nya seniorlägenheter i idyllisk
gårdsmiljö. Här bygger vi energieffektiva brf Ljusglimten med 47
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 anemonen

brf ljusglimten

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

försäljning: pågår
antal lgh: 47

prisexempel
2 rok 61,5 kvm: 3 644 kr/mån, insats 1 740 000–2 320 000 kr
3 rok 75 kvm: 4 150 kr/mån, insats 2 100 000–2 660 000 kr
4 rok 93,5 kvm: 4 914 kr/mån, insats 2 630 000–3 120 000 kr

prisexempel
2 rok 61,5 kvm: 4 157 kr/mån, 1 390 000 kr
3 rok 88 kvm: 5 420 kr/mån, 1 890 000 kr
3 rok 102,5 kvm: 5 990 kr/mån, 1 990 000 kr
för mer info kontakta: Camilla Lundström tel: 040-10 94 57 e-post: camilla@bonumseniorboende.se url: www.bonumseniorboende.se/anemonen

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

båstad trollbäcken

uddevalla södergården

I Båstad med närhet till både centrum och hav planerar Bonum för 33
lägenheter fördelade på två hus. Här finns möjlighet att leva ett aktivt
liv med tennis, golf och gym i närheten, men också avkoppling med
sköna strandpromenader och massage på de närliggande friskvårds
anläggningarna.

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 all 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. Planlösningarna är extra genomtänkta för att underlätta ett enkelt och
bekvämt liv. Garage och förråd nås via hissen i trapphuset.

brf apelgården
försäljning: prel. säljstart hösten 2015
antal lgh: 33

prisexempel

försäljning: pågår
antal lgh: 57
antal kvm: 55–130

Ej fastställt

prisexempel
2 rok 52,5–75,5 kvm: 2 849–3 467 kr/mån, insats 1 275 000–2 175 000 kr
3 rok 76,5–83,5 kvm: 3 467–4 027 kr/mån, insats 1 375 000–2 675 000 kr
4 rok 97–129 kvm: 4 452–5 587 kr/mån, insats 2 275 000–3 925 000 kr

för mer info kontakta: Djavad Kristensen, Nadjafi Kristensen fastighetsförmedling tel: 0431-37 10 39 e-post: info@nkfast.se url: www.bonumseniorboende.se/bastad
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för mer info kontakta: Karin Ekström tel: 0522-65 44 55 e-post: karin@bonumseniorboende.se url: www.bonumseniorboende.se/guldstjarnan
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jönköping kålgården

stockholm bromma

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 mars 2016.

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
brf aspholmen
försäljning: pågår
aktuellt: inflyttning feb/mars 2016
antal lgh: 45

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

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

2 rok 50 kvm: 2 368 kr/mån, 2 575 000 kr
3 rok 87 kvm: 3 574 kr/mån, 3 890 000 kr

för mer info kontakta: Mia Kjellgren tel: 036-10 84 59 e-post: maria.kjellgren@riksbyggen.se url: www.bonumseniorboende.se/aspholmen

för mer info kontakta: Per Sjökvist, Svenska Mäklarhuset tel: 070-410 65 42 e-post: per.sjokvist@smh.se url: www.bonumseniorboende.se/borggarden

norrköping åby

täby centrum

Området kring Bonums Brf Furuhöjden kan verkligen kallas
lummigt. På en skogstomt i Åby, en mil utanför Norrköping,
planerar vi nu för toppmoderna lägenheter med 2–4 rum
och kök, balkong eller uteplats, och egen parkeringsplats
intill huset.

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 furuhöjden
försäljning: planerad säljstart i början av 2016
aktuellt: projektet är i planeringsstadiet.
antal lgh: ca 35

brf flanören
försäljning: pågår
inflyttning: planerad till hösten 2016
antal lägenheter: 43

prisexempel
Ej fastställt

prisexempel
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: Katarina Tham tel: 011-21 95 07 e-post: katarina.tham@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/furuhojden

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

kalmar monte cavallo

järfälla viksjö centrum

Mitt i centrala Kalmar planerar vi nu för ett 30-tal Bonumbostäder
i unik miljö, vid vackra Monte Cavallo-huset och dess gröna park.
Med gångavstånd till både Kalmars stadskärna och shoppinggata samt
stora handelsområdet Giraffen, med all tänkbar service, blir läget
oslagbart när man vill ha det mesta runt knuten, men ändå bo i en
lugn omgivning. Planerad säljstart under vinter 2015/2016.

I Viksjö centrum uppför Bonum 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.

aktuellt: projektet är i planeringsstadiet.
antal lgh: ca 30
prisexempel: ej fastställt

prisexempel
Ej fastställt

brf ängshöjden
försäljning: pågår
antal lgh: 51
antal kvm: 54–101

3 rok 72,5 kvm: fr 2 000 000 kr
4 rok 88 kvm: fr 2 600 000 kr
för mer info kontakta: Katarina Tham tel: 011-21 95 07 e-post: katarina.tham@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/vasterbotten
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prisexempel

för mer info kontakta: Omid Khani, Svensk Nyproduktion tel: 070-410 61 42 e-post: omid.khani@svensknyproduktion.se url: www.bonumseniorboende.se/angshojden

43

NYA SENIORBOSTÄDER

sigtuna ragvaldsbo
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.

bonum trollbacken
försäljning: slutsålt
antal lgh: 38
antal rum: 2–4 rok

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

upplands väsby orangeriet
Att ljus får oss att må bra är knappast någon hemlighet. Det gör oss piggare,
gladare, friskare. Det ger oss mer energi. Det hjälper oss att tänka positivt –
och positiva människor växer. Så tänker vi när vi utvecklar ett ljust kvarter i
växande stadsdelen Fyrklövern, Upplands Väsby.

försäljning: planerad säljstart 2016
inflyttning: planerad till 2017-2018
aktuellt: projektet är i planeringsstadiet
antal lgh: 40

prisexempel
Ej fastställt

för mer info kontakta: tel: 08-698 42 50 url: bonumseniorboende.se/orangeriet

uppsala kapellgärdsallén
Välkommen till denna seniorlägenhet för dig som fyllt 55 år. Extraordinär bostad högst upp i huset
med terrassbalkong i nordväst. Utsikt över grönområdet och takåsarna. Fyra rum och kök om 96
kvm med hög standard. Här bor du med ett centrumnära läge med busshållplats bekvämt utanför
porten. Med stora fönsterpartier och utgång till terrassbalkong får detta vardagsrum ett underbart
ljus. Terrassbalkongen ligger i nordväst och sol ges från tidig eftermiddag till sen kväll. Utsikten
bjuder på grönområden och takåsar. Parkettgolv och vitmålade väggar.

brf pilgrimsfalken
försäljning: pågår, endast ett fåtal lägenheter kvar
inflyttning: efter överenskommelse
antal lgh: 53
antal rum: 2–4 rok

prisexempel
2 rok 106,5 kvm 3 450 000 kr
4 rok 96 kvm 3 460 000 kr

Bonums Brf Borggården
i Bromma, Stockholm.
Sid. 43

för mer info kontakta: Christina Hellström, Svensk Nyproduktion tel: 0734-29 13 96 e-post: christina.hellstrom@svensknyproduktion.se url: www.bonumseniorboende.se/pilgrimsfalken
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Hitta nytt
hem i höst!
Nu är hösten här. Träden är vackert rödgula och det är lite mörkare på
kvällarna. Det är en perfekt årstid att låta sig inspireras och hitta ett
nytt, ombonat och skönt hem. Den 20 september har vi visningsdag
på alla våra bostadsprojekt i hela Sverige. Då kan du titta på befintliga
lägenheter eller besöka nya områden som är på väg att växa fram.
Oavsett hur dina bostadsbehov ser ut idag eller i framtiden, så lovar vi
att du ska kunna hitta ett hem som passar dig i höst. Självklart bjuder vi
på fika.
Mer information om våra projekt hittar du på riksbyggen.se/visningar
Välkommen!

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

Visningsdag
20 september
Välkommen!

Hur bor
vi år 2090?

Hur bor och lever vi om 75 år? Har alla vägar försvunnit för att vi transporterar oss i luften? Äter vi
myror? Odlar vi mat på taket? Har vi robotar som städar? Många spännande frågor dök upp när barn och
pensionärer diskuterade framtidens boende.
Text: Anna-Maria Engqvist Foto: Claes Helander
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Elever från Igelsta grundskola och pensionärer från PRO grupparbetar om framtidens boende.

trax före sommaren bjöd Riksbyggen in en
klass från grundskolan Igelsta i Södertälje
och ett gäng pensionärer från PRO för att
prata om framtidens boende. I fem te
magrupper diskuterades husens framtida
utformning, hur det kommer att se ut i hemmen, hur
gårdarna mellan husen kommer att användas, hur vi
förflyttar oss, hur vi lever och vad vi äter.
Pedagoger från Arkitektur- och designcenter ledde
workshopen och bidrog med inspiration. Kreativitet,
fantasier och erfarenhet blandades när grupperna
skapade modeller av sina framtida samhällen.
Höga hus med gångbroar
– Vi måste ha många hus, säger ett av barnen i grup
pen som funderar på husens utformning, för vi blir ju
fler och fler människor.
– Det tar mycket plats att bygga på bredden, vi
kanske ska tänka höjd istället, föreslår en av damerna
från PRO.
– Det kan vara två hus med 24 våningar och en bro
emellan, så att man slipper åka hela vägen ner och se
dan upp igen, om man ska hälsa på någon i det andra
huset, föreslår en av eleverna.
– Och en rutschkana så att det går fort att komma ner
när man ska ut! ropar en annan.
Diskussionerna tar snabbt fart om hur vi bor om 75
år. Att barnen som sitter här i dag kommer att vara en
bit över 80 år då är inget som hindrar lekfullheten. Mo
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dellhuset som växer fram består av två huskroppar med
en gångbro. I det ena huset ska det finnas en pool och
på taken anläggs en fotbollsplan och lite odlingar. Plats
för dans på taket står också på önskelistan. De yngre bor
högst upp och de lite äldre längst ner av praktiska skäl.
Utrymme för lek och kultur
Med framtida transportmedel, som till exempel linba
nor, så behövs inga parkeringsplatser. Det blir istället
mycket plats för sociala aktiviter, lek, idrott och kultur
på gårdarna. Gruppen som jobbar med hur det ser ut
mellan husen om 75 år presenterar ett förslag där man

kan njuta av ett dopp i den konstgjorda sjön, eller i häl
sopoolen som gör att man blir frisk. Det finns utrymme
för att spela fotboll eller leka och en teaterscen möjlig
gör kulturaktiviteter. Odlingslotter och växthus gör de
boende självförsörjande på mat och gräsklippningen i
området sköts av får och lamadjur. I närområdet finns
ett servicecenter med dagis, skola, affärer och läkarmot
tagning.
– Vi vill kunna göra så mycket som möjligt där
vi bor så vi inte behöver transportera oss i onödan.
Då blir det också ett levande och trevligt område,
förklarar en av deltagarna.

Myror på menyn
Tanken på miljön finns som en röd tråd under
dagen, inte minst hos barnen, som tror att vi kommer
att äta nyttigare mat och att vi odlar vår mat i närhe
ten av bostaden, antingen på gårdarna eller på taken.
– Vi kommer att äta annorlunda i framtiden.
Jag tror att vi kommer att äta mer grönsaker, men
också insekter och myror, för det finns det mycket av.
Därför har vi en myrstack på vår modell, säger en av
killarna i gruppen som funderar på hur vi lever och
vad vi äter.
– Vi har också slutat slänga mat, inflikar en annan.

75 år av framåtblickande
Efter 75 år är det lätt att börja blicka
tillbaka. Det gör även vi på Riksbyggen
ibland, men då för att hitta inspiration till
att forma vår framtid. En framåtblickande
organisation som vår, ser med stolthet
tillbaka på 75 år av nytänkande. Vår
historia handlar om samhällsutveckling.
Från första dagen, när våra ägare
startade Riksbyggen för att sätta fart på
bostadsbyggandet, till idag när vi utvecklar
framtidens hållbara bostäder. I vår historia
hittar vi inspiration till kommande 75 år.
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Kort om Riksbyggen

Madeléne Beckman från
ArkDes leder och inspirerar
workshopen.

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 in
ternationellt med organisationer som stöder kooperativ utveckling.
Riksbyggens verksamhet grundar sig på demokratiska värder
ingar, ett tydligt konsumentperspektiv och långsiktigt ansvars
tagande. 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, medlemsorgani
sationer och kooperativa organisationer.
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.
Under 2015 firar Riksbyggen 75 år. En framåtblickande organi
sation som vår, ser med stolthet tillbaka på 75 år av nytänkande.
Vår historia handlar om samhällsutveckling. Från första dagen, när
våra ägare startade Riksbyggen för att sätta fart på bostadsbyggan
det, till idag när vi utvecklar framtidens hållbara bostäder.

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

I hemmet gör vi färre sysslor själva. Vi har robotar
som städar, tvättar, lagar mat och diskar.
Underhållningen sker till stor del genom glasögon
där allt finns. Vi tittar på tvprogram, film och surfar
på nätet i våra glasögon. Om de mer traditionella da
torerna och tvapparaterna finns kvar så pratar vi med
dem och talar om vad vi vill se.
– Det passar många äldre bra, som har svårt att
hitta rätt knapp på fjärrkontrollen, påpekade en av
herrarna i gruppen.
Förarlösa bilar och teleportering
I framtiden kommer mycket att ske i luften. Det är
där vi förflyttar oss. Linbanor går mellan olika stadsde
lar. Vi har också bilar och tåg som rör sig ovanför mar
ken. Därför finns det inga vägar utan marken används
istället för att bygga hus, odla eller leka. Bilarna och
tågen drivs med hjälp av magneter och de kan ta sig
fram både i luften och i vattnet. Ingen behöver äga sin
egen bil längre.
– I framtiden kan man, via en app i telefonen, be
ställa en förarlös, flygande, bil fram till dörren. Genom
tanken styr man sedan bilen dit man vill åka, berättar

50

en av tjejerna som jobbar med frågan om framtidens
transporter.
Eller så kan man sätta på sig en sele med propeller
och flyga iväg, om man föredrar det. En av grupperna
går ännu länge och installerar en teleporteringshytt på
gården.
Förhoppning om hållbar framtid
Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef hos Riks
byggen, har tagit del av idéerna som kom fram under
dagen.
– När jag tittar på dessa spännande idéer får jag en
förhoppning om att vi kan ta oss till det hållbara samhäl
let. Jag ser många tankar kring hur vi ska planera för att
få ytan att räcka till. Jag ser också idéer för social sam
manhållning och hur vi kan minska vår miljöbelastning
genom smartare mathållning och effektivare transpor
ter. Det finns till och med tankar om hur vi ska minska
vår konsumtion. Det jag saknar är något om framtiders
energiförsörjning, men med dessa visioner förstår jag att
förnyelsebar energi är en självklarhet 2090! Vi tar med
oss alla dessa framtidstankar i vårt fortsatta arbete inom
Riksbyggen, säger Charlotta Szczepanowski.
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Planeten ska
med

Att arbeta hållbart handlar om att tänka större. Och mindre. Stort för att
förstå att vi inte systematiskt kan sätta ekosystemen ur spel. Och mindre
eftersom vi i detalj ska förstå vad vi verkligen kan göra för att förändra vårt
sätt att leva och ställa om till ett mer hållbart liv. Det kan handla om allt
ifrån att ta hänsyn till ekosystemtjänster till utveckling av kooperativtrafik
och innovativa parkeringslösningar som bidrar till en större hållbarhet.
Ja, för oss handlar hållbarhet om att förstå en större helhet. Att förstå
att på vår planet finns människor som måste må bra tillsammans. Här
finns företag och ekonomier som måste fungera över tid. Och här finns
ekosystem som är helt avgörande för vår framtid. Det är det vi tänker på
när vi säger – Planeten ska med!
Läs mer på riksbyggen.se/hallbarhet om du vill veta mer om vårt
hållbarhetsarbete.
Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen som du bor och arbetar i.

