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Bekvämt och
ljust i Visby

Gästkrönikör:
Sanna Lundell
Vår på balkongen

i detta nummer

Foto: Kari Kohvakka

några ord om …
Nytänkande i stort och smått
Riksbyggens bomagasin Moderna hem
gavs ut första gången 2007 och har sedan
dess presenterat företagets pågående
och planerade bostadsprojekt runt om i
Sverige, blandat med intressanta artiklar
och inspirerande inredningsreportage. Jag
är från och med det här numret ny redaktör
för Moderna hem och ska göra mitt yttersta
för att tidningen behåller sin särprägel,
samtidigt som jag givetvis vill se till att den
över tid förbättras och förnyas.
I mitt och årets första nummer har vi
hälsat på i nyproducerade lägenheter i Visby
och i Gustavsberg utanför Stockholm. Både
Tina Westberg, som bor i Solberga Park ett
stenkast från ringmuren och Annica Wallin,
som återvänt till sin uppväxtort och hittat
drömlägenheten i snabbt växande Gustavsberg, berättar om hur speciellt det är
att bo i nybyggt. Nytt och fräscht. Mer för
pengarna. Rymligt, ljust och trivsamt. Med
tillval har de satt sin egen prägel och valt
stil för sina nya hem. En som däremot inte
varit ett dugg imponerad av ny och fräsch
inredning är det här numrets gästkrönikör
Sanna Lundell. Men något har hänt den
senaste tiden. Sanna beskriver det som om
en okänd inre estet har bestämt sig för att
ta plats och kräva vackra ting i hennes hem.
Missa inte krönikan om den bohemiska
Sanna med hippiefasoner som hittat sin inre
Ernst Kirschsteiger.

Vi besöker också norra Sverige där bostadsmarknaden tagit ordentlig fart de
senaste åren. Riksbyggen satsar i regionen
och expanderar med bostadsproduktion
i nya norrländska städer. Vi är en framåtblickande organisation och det är något vi
vill lyfta fram när Riksbyggen under 2015
firar 75 år. Efter så många år är det lätt att
börja blicka tillbaka och det gör även vi
ibland, men då bara för att hitta inspiration
till att forma vår framtid. Vi ser 75 år av nytänkande - från första dagen när våra ägare
startade Riksbyggen för att sätta fart på
bostadsbyggandet till i dag när vi utvecklar framtidens hållbara bostäder. Kanske
hittar du din drömbostad bland alla våra
pågående och planerade bostadsprojekt
som presenteras i tidningen?
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nya bostäder

Kristina Hultquist
Redaktör

På omslaget: Tina Westberg har flyttat in
i en ljus och öppen trea i Riksbyggens nya
område Solberga Park i centrala Visby. Läs
mer om Tina och hennes lägenhet på sidan
4 och om bostäderna som är till försäljning
i samma område på sidan 29.
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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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”Personlig
och trevlig
hemmamiljö”

En kompis hittade
träklossen på
stranden. Fåren
har Tinas yngsta
dotter gjort.

Steget från villa till lägenhet blev enkelt.
Öppen planlösning, två klädkammare,
inglasad balkong, plats för hemmakontor
och övernattningsrum för de utflugna
döttrarna … Tina Westberg har gott om
skäl att stortrivas i sin trerummare i
brf Solberga Park i centrala Visby.
Text: Eva Jonson Foto: Roland Hejdström

e färgglada flerbostadshusen ligger bara
ett stenkast från ringmuren och Österport – mitt emellan ett lugnt villaområde
och gamla A7:s ståtliga garnisonsbyggnad, där numera Skattemyndigheten och Gotlandsradion huserar. Garnisonens park gränsar till de nya
husens planteringar och förstärker det gröna och
luftiga intrycket. Här ska rosor och lavendel blomma
i sommar.
– Välkomna! säger Tina Westberg glatt och visar
oss in i sin sprillans nya trea. Från hallen når vi
vardagsrummet och kökets öppna planlösning, som
tillsammans bildar ett luftigt och ljust ”allrum”.
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Badrumskommoden
har inbyggda
smarta hyllor
och fack för olika
småsaker.

”När jag
kommer
hit från
fastlandet
känner
jag bara:
hemma!”
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– Det känns väldigt rymligt. På nyår var 14
personer på middag här, berättar Tina. Det stora
matbordet har jag köpt nytt, i övrigt hade jag med
mig det mesta.
En av de vanligaste anledningarna att flytta från
hus till lägenhet är skilsmässa. Så var det även i Tinas
fall. Hon och exmaken sålde villan, som också låg i
Visby men inte lika centralt. De två döttrarna är i
tjugoårsåldern och redan utflugna – en bor på Gotland,
den andra i Östersund.
– Det extra sovrummet används bland annat som
gästrum, där mina döttrar bor när de hälsar på. Lina,
som bor på Gotland, kom nyligen hit och sov över
”bara för att det är så mysigt”, säger Tina och ler.
Allt på sin plats
Annan tid tjänstgör rummet som hemmakontor. Tina
har många reklamblad och kataloger som hon får plats
med där, alternativt tar upp till vindsförrådet på åtta
kvadratmeter. Utrymme för förvaring finns det gott
om överlag. Både sovrummet och hallen har varsin
klädkammare med skjutdörrar.
– Fast dem har jag redan fyllt. Skulle man bli sambo kan det bli svårt, konstaterar Tina med ett skratt.
I ett av områdets hus finns också en uthyrningslägenhet som som boende i föreningen kan kan nyttja – på
nyår sov tre barn där, berättar Tina. Föreningen har också
en fin gemensamhetslokal högst upp i ett av husen.

I den öppna planlösningen kan Tina hålla koll på
tv-golfen från såväl kök som vardagsrum.

Det märks att Tina stortrivs i sin nya bostad. Men
det tog av förklarliga skäl en tid att hitta hem efter
flytten från villan.
– Först hyrde jag en bostadsrätt i andra hand över
sommaren, i Snäcks höghus, berättar Tina. Solberga
Park hörde jag talas om genom mina föräldrar, som var
nyfikna på projektet.
Till sist blev det ändå Tina själv som ställde sig i
intressekön och sedan slog till. Hon har alltid velat bo
i nybyggt, men aldrig gjort det förrän nu.
Sju meter balkong
– När jag såg ritningarna, i januari/februari 2014, var
det ganska svårt att föreställa sig hur det skulle bli.

Jag försökte klippa in mina möbler så gott det gick,
skrattar hon.
– Först ville jag ha en lägenhet högst upp, men de
var slut. Med facit i hand är jag jättenöjd med att bo
i markplan. Den sju meter långa balkongen kanske
kan kallas altan, eftersom den ligger i markplan. Men
en balkong är det, och en inglasad (fullt öppningsbar)
sådan. Tina har precis köpt stora sköna utemöbler,
som hon planerar att nyttja flitigt i sommar.
– Det har blivit så fint med planteringarna här
utanför. Det är väldigt lugnt, och tyst. Jag hör inte
grannarna alls. Samtidigt har jag centrum bara några
hundra meter bort!

Ett självklart val
Tina har valt till spot-lampor i badrum och kök, kaklet
i kök och badrum, en stor takdusch samt en fondtapet
i vardagsrummet. Hon framhåller även kvaliteten på
standardsortimentet och dess breda valmöjligheter.
– Siemens på tvätt- och köksutrustning känns till
exempel väldigt gediget.
Tina växte upp i Uppsala men flyttade som
15-åring till Gotland, där släkten har sina rötter.
Hon kommer från en lång tradition av bagare – både
hennes farfar och farfarsfar var mjölnare och hade en
kvarn i Roma, som så småningom togs över av Tinas
föräldrar. På 90-talet fick de tag i ett gammalt mejeri,

RUM FÖR HELA LIVET

som Tinas pappa gjorde om till bageri. Där grundades
Gotlandsbrödet i Tingstäde, och på den vägen är det.
– När pappa gick i pension såldes firman till sin
storkund Bonjour, där jag arbetar nu. Och även om jobbet innebär en hel del resor, så är Visby alltid min fasta
punkt, konstaterar Tina. Den här lägenheten inte
minst. När jag kommer hit från fastlandet känner jag
bara: hemma!
Solberga Park i centrala Visby omfattar 56 lägenheter
i storlekar mellan ett och fem rum och kök. Riksbyggen
planerar dessutom för fler bostadsrätter i form av
grannföreningen brf Solberga Änge. Är du nyfiken på vilka
bostäder som är till försäljning i området? Läs mer på
sidan 29.

Till balkongen har Tina
köpt ett ”draperi” av
lodräta lameller, som kan
vinklas. Mycket av ljuset
in i lägenheten behålls,
samtidigt som insyn
hindras.

Var: Solberga Park i Visby.
Här bor: Tina Westberg, 50 år.
Lägenhetens storlek: 3 rum
och kök om 80 kvadratmeter.
Lägenheten har en stor inglasad
balkong i markplan, som nås från
det öppna köket/vardagsrummet.
Det bästa med lägenheten:
Bland annat de stora, vackra
fönstren! Istället för gardiner har
jag köpt jalusier som kan dras
upp nerifrån vid behov.
Fördelen med att köpa
nyproducerat: Gediget byggt.
Intressen: Tina är väldigt
golfintresserad och sneglar då
och då på sin nya storbilds-TV,
som vid vårt besök visar tävlingar
från Qatar. På fritiden spelar hon
själv gärna på Visby Golfklubb,
även vintertid när det går.
Den runda hänglampan är köpt hos Accantus i S:t Hans.
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”Det känns
väldigt
rymligt.”

Bakmaskinen av märke Teddy används ﬂitigt.
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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. Bostadsprojekten som har symbolen ”Seniorboende Bonum”
är Riksbyggens varumärke för seniorbostäder. Bonum erbjuder nya moderna lägenheter
i bostadsrättsform för dig som fyllt 55. Läs gärna mer på bonumseniorboende.se
Mer information om Riksbyggens samtliga projekt hittar du på riksbyggen.se under
rubriken ”Ny Bostad”.

malmö limhamn
Det nya bostadsområdet, Limhamns läge, förlänger Limhamn ner till havet med vidsträckta promenadstråk promenadstråk. Brf Våghuset är 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.

brf våghuset
försäljning: pågår
inflyttning: våren 2015
antal lgh: 46
antal kvm: 60–106

prisexempel
2 rok 60 kvm: 3 180 kr/mån, insats 1 875 000 kr
3 rok 82,5 kvm 4 212 kr/mån, insats 2 875 000 kr
3 rok 106 kvm: 5 097 kr/mån, insats 3 475 000 kr
för mer info kontakta: EmmaJohansson, Svensk Fastighetsförmedling tel: 0768-84 01 24 e-post: emma.johansson@svenskfast.se url: www.bonumseniorboende.se/vaghuset

malmö husie

malmö limhamn

Nu är Bonumprojektet brf Rödeken i Gyllins Trädgård inflyttat, men fortfarande finns ett
antal 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.

Under 2015 planerar vi för säljstart av Kalkugnen 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.

kalkugnen
försäljning: prel. säljstart hösten 2015
antal lgh: ej fastställt

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

prisexempel
Ej fastställt

prisexempel
1,5 rok 39,5 kvm: 2 698 kr/mån, insats 1 192 000 kr
3 rok 90 kvm: 4 736 kr/mån, insats 2 060 000 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/kalkugnen

malmö västra hamnen

malmö ön på limhamn

I hjärtat av Västra hamnen, med service alldeles inpå knuten, planerar vi nu
att bygga Kvarteret Sjöfararen. Den första etappen, Brf Livbojen, kommer
att säljstartas under våren. 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.

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

brf livbojen
försäljning: prel. säljstart våren 2015
antal lgh: ca 35

prisexempel
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/livbojen

10

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

malmö holma

I Håkanstorp i Malmö planerar Bonum för ett elvavåningshus med cirka 40 ljusa,
luftiga lägenheter, gemensamhetslokal i bottenvåningen och övernattningslägenhet.
Alla lägenheter 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.

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 guldspiran

försäljning: säljstart hösten 2015
antal lgh: ca 40

försäljning: pågår
inflyttning: vintern 2015/2016
antal lgh: 21
antal kvm: 52,5–96

prisexempel

prisexempel

Ej fastställt

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

kungsliljan

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

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

burlöv åkarp

staffanstorp hjärup

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 f örbindelserna till Lund och Malmö är utmärkta. Åkarp ligger ett stenkast från ett av Skånes stora köpcentrum och med Alnarp som nära granne.

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.

södervågsskolan

brf nafnes gård

aktuellt: detaljplanen är överklagad
antal lgh: ca 30

försäljning: pågår
inflyttning: beräknad till våren 2016
antal lgh: 48w
antal kvm: 60–98.5

prisexempel
Ej fastställt

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

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

malmö hyllie

lund nya linero

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.

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.

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

prisexempel
Ej fastställt

för mer info kontakta: Maj-Britt Malmquist tel: 040-10 94 49 e-post: maj-britt.malmquist@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/hyllie
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brf musslan
försäljning: pågår
inflyttning: beräknad till januari 2016
antal lgh: 24
antal kvm: 69–129,5

prisexempel
2 rok 69 kvm: 4 661 kr/mån, 1 395 000 kr
3 rok 83 kvm: 5 617 kr/mån, 1 995 000 kr
4 rok 106 kvm: 7 241 kr/mån, 2 995 000 kr
för mer info kontakta: Marie Lundström tel: 040-10 94 47 e-post: marie.lundstrom@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/musslan
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helsingborg råå

lund källby ängar

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.

Här har vi byggt villor, engelskinspirerade gathus
och lägenheter. Vi avslutar nu området genom
att bygga ytterligare 45 lägenheter fördelade på
tre hus.

brf källby dal
försäljning: prel. säljstart sommaren 2015
antal lgh: 45
antal kvm: 54,5–127

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

prisexempel
Ej fastställt

prisexempel
2 rok 64 kvm: 3 410 kr/mån, insats: 2 010 000 kr
3 rok 80 kvm: 4 007 kr/mån, insats: 2 210 000 kr
4 rok 93 kvm: 4 594 kr/mån, insats: 2 710 000 kr

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

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

lund dalby

helsingborg ringstorp

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.

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

brf celsiana

brf anemonen

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

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

prisexempel
3 rok 81,5 kvm: 4 409 kr/mån, insats 1 495 000 kr

prisexempel
2 rok 61,5 kvm: 4 157 kr/mån, 1 390 000 kr
3 rok 78 kvm: 4 825 kr/mån, 1 590 000 kr
3 rok 91,5 kvm: 5 530 kr/mån, 1 890 000 kr
för mer info kontakta: Camilla Lundström tel: 040-10 94 57 e-post: camilla@bonumseniorboende.se url: www.www.bonumseniorboende.se/anemonen

för mer info kontakta: Elin Carlson, MOHV Fastighetsförmedling tel: 073-154 29 46 e-post: elin.carlson@mohv.se url: www.riksbyggen.se/nyakullavagen

helsingborg råå

helsingborg ringstorp

Vi är glada att presentera planeringen av 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 kommer Riksbyggen att bygga ett modernt och
vackert boende. Detta unika läge vid bäcken, nära sundet
och naturen inger ett lugn och en trevlig atmosfär.

kv lussebäcken

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

antal hus: 12
antal kvm: ca 87 kvm

brf alba

prisexempel
Ej fastställt

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

pris: 2 rok 77 kvm: 4 523 kr/mån, insats 1 445 000 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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för mer info kontakta: Camilla Lundblad, Svensk Fastighetsförmedling tel: : 042-38 30 41 e-post: camilla.lundblad@svenskfast.se url: www.bonumseniorboende.se/alba
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båstad trollbäcken

mölndal stensjön

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.

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

försäljning: prel. säljstart hösten 2015
antal lgh: 33

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

prisexempel
Ej fastställt

prisexempel
6 590 000–6 690 000 kr

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

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

kalmar malmen

mölndal stensjön

Etapp 1 är inflyttade och byggnationen av etapp 2 längs Eriks
Dahlbergs väg i Kalmar är i full gång. Ett fåtal trivsamma lägenheter med drömbalkonger finns ännu lediga till försäljning i brf
Norrgård. Från ditt nya hem får du promenadavstånd till allt
som Kalmars stadskärna har att erbjuda, likväl närhet till kommunikation, service, livsmedelsbutiker, träningsanläggningar
och simhall. Citybostäder för dig som vill bo nytt, modernt och
centralt med en vardag fylld av livskvalité.

Snart startar försäljningen av Brf Stensjögården! I natursköna
Stensjöområdet planerar vi bygga 40 radhus i två storlekar;
110 kvm och 120 kvm. Radhusen kommer ligga ett stenkast från
både förskola och grundskola. Ett perfekt område för barnfamiljen
som söker ett lugnt och tryggt boende. För motionären finns vildmarksleden, motionsslingor och sjön i närheten. Men också möjlighet till mysig fika vid Gunnebo slott. Från Stensjögården tar du dig
snabbt med lokaltrafiken till Göteborg eller Mölndal Centrum både
morgon och kväll.

brf norrgård
brf stensjögården

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

försäljning: våren 2015
antal lgh: 40
antal kvm: 110–120

prisexempel
3 rok 66,5 kvm, 3 415 kr/mån, 1 775 000 kr
3 rok 72,5 kvm, 3 638 kr/mån, 2 225 000 kr
3 rok 83 kvm, 3 951 kr/mån, 2 350 000 kr

prisexempel
Ej fastställt

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

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

kalmar malmen

mölndal stensjön

Alla borde ha möjlighet att bo bra till en rimlig kostnad. Brf Nyckeln ingår i Riksbyggens StegEttkoncept 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.

I ett högt och naturnära läge planerar vi för bekvämt boende
med tillgång till obegränsat med vyer, natur, frisk luft och
friluftsliv. Våra smakfullt utformade lägenheter ger tid över
till annat!

brf nyckeln

brf stensjöberget

försäljning: planerad säljstart våren 2015
antal lgh: 55
antal kvm: 33–84

försäljning: sommaren 2015
antal lgh: ca 100
antal kvm: 50–80

prisexempel

prisexempel

Ej fastställt

Ej fastställt

2014.12.18
2014.10.15

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

Riksbyggen
satsar i norr

Bostadsmarknaden i norra Sverige har
tagit ordentlig fart de senaste åren.
Riksbyggen ser potentialen och förstärker
nu satsningen i regionen genom en
dedikerad affärsutvecklare och expansion
på nya orter.
Text: Kristina Hultquist

iksbyggen är för närvarande den ledande
aktören inom nyproduktion av bostadsrätter i Umeå. I och med den förstärkta
satsningen i norr har Riksbyggen
ambitionen att även bygga upp en enhet i Luleå
med potential att producera 50 bostadsrätter per år
från och med 2017.
Roland Askebrand har sedan januari i år uppdraget
att leda utbyggnaden av verksamheten med huvud
fokus i Luleå och satsningar i Gällivare och Kiruna.
– Det är otroligt roligt att Riksbyggen väljer att
vara offensiva i norra Sverige, säger han. Som affärs
utvecklare får jag chans att vara med och utveckla
Riksbyggen i kommuner där vi ännu inte är helt
etablerade. Jag bor själv i Luleå och jag ser den
potential som finns i denna del av landet. Jag känner
mig ödmjuk inför uppgiften och vet att vi producerar
väldigt bra bostäder.
Utveckla verksamheten för nya bostäder
Roland arbetar tätt tillsammans med Lars Lundgren,
sälj- och marknadsansvarig i regionen, för att identi
fiera kommuner där Riksbyggen kan utveckla
verksamheten.
– Vi har förvaltning på en mängd orter i norra
Sverige, men inte verksamhet för nya bostäder.
Förutom Luleå, Malmberget och Kiruna tittar vi till
exempel även åt Skellefteå, Dalarna, Sundsvall och
Östersund, säger Roland.
– Tillsammans letar Roland och jag svar på frågorna
var vi kan bygga, för vem och hur bostäderna ska
utformas, säger Lars.
Som sälj- och marknadsansvarig är han med
i hela försäljningsprocessen, från att leta mark
till framtagning av marknad- och säljmaterial
när bostadsprojekten startar. I Umeå, där han är
Ett vardagsrum från brf Mariestrand 4 i Umeå där lägenheterna sålde slut på en månad
och hela 85 procent av köparna var Bosparare hos Riksbyggen.

stationerad, finns en historik med stabil befolkningstillväxt och bostadsmarknad, men efterfrågan på
nyproducerade bostadsrätter har ökat markant under
de senaste åren.
Mariestrand är ett utvecklingsområde i Umeå där
runt 600 lägenheter har byggts de senaste tio åren.
– Riksbyggen har byggt 250 av lägenheterna, men
det är vi som förvaltar alla nya hus. Vi blir extra starka
av att Riksbyggens förvaltning är så stark i kommunen
och får draghjälp av deras goda renommé, säger Lars.
Även Business Arena satsar på norr
Ett forum som också ser potentialen i norra Sverige
är evenemanget Business Arena, en mötesplats för
fastighets- och samhällsbyggnadssektorn som årligen
arrangeras av tidningen Fastighetsnytt. Tillställningen anordnas i bland annat Almedalen och på ett
antal orter runt om i landet. I mitten av februari i år
arrangerades evenemanget för första gången i Umeå,
en ansats att komma närmare den växande branschen
i regionen.
Som partnerföretag fanns Riksbyggen naturligt
vis med på norrlandspremiären av Business Arena.
Representanter från företaget tog emot och disku
terade med branschkollegor. Dessutom talade
Riksbyggens vice vd och affärsområdeschef Bostad,
Mårten Lilja, om problem och strategier gällande
ändamålsenligt boende för unga och äldre. Även
Riksbyggens hållbarhetschef Charlotta Szczepanowski
föreläste om möjligheterna i en hållbar byggprocess.
Lars var en av Riksbyggens representanter
på plats.
– Att Business Arena arrangerades här känns
väldigt kul och är inte bara ett kvitto på att intresset är stort för bostadsmarknaden i Umeå, utan för
hela Norrland.

Lars Lundgren, sälj- och
marknadsansvarig för
Riksbyggen i norr.

Roland Askebrand,
Riksbyggens affärs
utvecklare i norr.

”Det är
otroligt
roligt att
Riksbyggen
väljer
att vara
offensiva
i norra
Sverige.”
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mölndal innerstad

göteborg v frölunda slottsberget 2

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.

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

brf slottsberget 2

mölndals innerstad etapp 1

försäljning: pågår
antal lgh: 40
antal kvm: 69–95

försäljning: prel. årsskiftet 2015/2016
antal lgh: ca 145

prisexempel

prisexempel

3 rok 86 kvm från 2 715 000 kr
3 rok 95 kvm från 3 445 000 kr
4 rok 95 kvm från 3 445 000 kr

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: Solveig Strand Andrén tel: 031-704 56 09 e-post: solveig.strand.andren@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/slottsberget2

partille centrum

göteborg sannegårdshamnen

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

Sista pusselbiten av Riksbyggens byggnation i attraktiva
Sannegårdshamnen i Göteborg säljstartar sommaren 2015.
Nytt, fräscht med ypperligt läge i Sannegårdshamnen.
Välplanerade lägenheter, alla med balkong eller uteplats mot
vattnet och eftermiddagssolen.

brf kronhöjden

brf kajutan

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

försäljning: sommaren 2015
inflyttning: prel. 2017
antal lgh: 22
antal kvm: 53–90

prisexempel
Ej fastställt

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

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

borås hestra

göteborg munkebäck

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.

försäljning: pågår
antal hus: 31
antal kvm: 60–106

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

prisexempel

brf munkebäckslund

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

försäljning: 2015
antal lgh: 67

brf sjögläntan 2

prisexempel
Ej fastställt

för mer info kontakta: Margareta Josefsson tel: 072-707 84 20 e-post: margareta.josefsson@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/sjoglantan2
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för mer info kontakta: Margareta Josefsson tel: 072-707 48 20 e-post: margareta.josefsson@riksbyggen.se url: www.bonumseniorboende.se/munkebackslund
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göteborg munkebäck

göteborg guldheden

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

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

brf munkebäcksäng

prisexempel

försäljning: 2015
antal lgh: ca 79

Ej faställt

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

prisexempel
Ej fastställt

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

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

göteborg tuve

göteborg björlanda

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

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

brf ljuspunkten

prisexempel

försäljning: sommaren 2015
antal lgh: 60

Ej fastställt

försäljning: ej fastställt
antal lgh: ca 75

prisexempel
Ej faställt
kvarnström arkitektkontor

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

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

brf ljusglimten
försäljning: sommaren 2015
antal lgh: 46

prisexempel

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

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, därtill arbetskök med inspiration
från restaurangvärlden. Här erbjuds du Västra Eriksbergs mest attraktiva hem.

brf salteriet
försäljning: hösten 2015
antal lgh: ca 60
antal kvm: 48–96

prisexempel
Ej fastställt

Ej fastställt

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

INREDNING

I danska trädgårdsproﬁlen Dorthe Kvists
miljövänliga kollektion för Nelson Garden
ingår väggﬁckan Mulberry, gjord av
återvunna PET-ﬂaskor. Cirkapris 400 kr.

En stark trend i år är den klassiska
kombinationen blått och vitt.
Utekruka Hamona, 129 kr hos
Plantagen.

Rejäl odlingsvolym! Krukan
Glaucester ﬁnns i storlekarna
30, 40, 50 och 60 cm. Pris
från 199 kr hos Plantagen.

Mjuk mot handen är getskinnshandsken Tegera Tällberg. Ovandelen
i nylon gör den luftig och skön. Pris
69 kr hos Blomsterlandet.
Knädynan Blackberry är skön att sitta på
och skyddar knäna vid ogräsrensning.
Dorthe Kvist by Nelson Garden, ca 200 kr.

Hasselfors Garden utökar nu sitt
ekologiska sortiment med en
ﬁnsiktad, naturgödslad såjord.
Säck om tio liter, ca 45 kr.

Vår på balkongen
Den blomstertid nu kommer … ja, åtminstone har vintern rasat
ut och våren är här! Balkong- och stadsodling är hetare än
någonsin. Här följer lite tips för alla intresserade.
Normalt behöver balkongväxter bara planteras om vart tredje år. Däremot
är det bra att byta det översta jordlagret varje vår. Täck växterna med en
fiberduk, så att inte vårsolens strålar väcker dem för tidigt från vintervilan.
Duken skyddar även mot frost och uttorkning när jorden är frusen.
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Tänk på att utomhusväxter i kruka påverkas mer av temperaturväxlingar än växter som står direkt i jorden. Välj därför helst växter som
klarar minst två odlingszoner över den du bor i. Om du samplanterar i
stora krukor eller lådor utjämnas temperaturväxlingarna något.
Stora, djupa kärl är överhuvudtaget att föredra. Satsa också på
en riktigt bra odlingsjord som du blandar med långtidsverkande,
granulerad gödning och lite sand.
Källa: Ekobyggportalen.se

Färgglada och hopfällbara utebordet
Strada i metall från Åhléns. Diameter
60 cm, höjd 70 cm. Finns i butik från
vecka 14. Pris 399 kr.

Matcha bordet med tillhörande stol
för 249 kr, även den hopfällbar.
Sitthöjd 47 cm, stolsryggshöjd
82 cm. Hos Åhléns från vecka 14.

För att främja biologisk
mångfald och hållbarhet kan du
välja växter som lockar till sig
fjärilar och humlor, eller satsa
på frukt och grönt. Jordgubbar,
örter, chili och tomater är bara
några av de ätliga växter som är
perfekta på balkongen. Varför
köpa när du kan skörda från
egen köksträdgård? Närodlat
med stort N!
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göteborg gårdsten

uddevalla kapelle

På högt och fritt naturskönt läge planerar vi nu andra etappen av våra
populära friköpta villor. Villorna är på hela 150 kvm och uppförs så
att du har stor möjlighet att påverka planlösning och utformning. Det
innebär med andra ord att du kan påverka priset.

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

kryddhyllan 2

brf kapelle

försäljning: hösten 2015
antal villor: 18
antal kvm: 150

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

prisexempel

prisexempel

Ej fastställt

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

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

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

stenungsund centrum

uddevalla södergården

Brf Stenunge Park är sista etappen av fyra på Stenunge
Strand. Här bor du nära havet, stranden, centrum och
kommunikationer. Lägenheterna med sin öppna planlösning skapar rymd, luft och en skön känsla av frihet.
Oavsett vilken våning du bor på strömmar ljuset och
havsbrisen in i lägenheten. Den inglasade balkongen gör
rummet och sommarsäsongen en bra bit längre.

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.

brf stenunge park
försäljning: planerad säljstart feb-mars 2015
antal lgh: 39
antal kvm: 45–124,5

försäljning: 2016/2018
antal lgh: ca 90

prisexempel
Ej fastställt

prisexempel
Ej faställt

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

borås södervallen

uddevalla södergården

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

Bonum seniorboende vill vara med att sätta
färg på Söder i Uddevalla igen. Om du har
pluggat på Söderskolan, spelat brännboll på
skolgården eller kramats i parken har du med
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. Vi planerar för att börja sälja under
våren 2015, anmäl ditt intresse på hemsidan för
att vara med på säljstarten!

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

prisexempel
2 rok 59–66 kvm, 4 000–4 500 kr/mån, insats 1 100 000–1 300 000 kr
3 rok 71–73 kvm, 4 960 kr/mån, insats 1 400 000–1 600 000 kr
4 rok 94 kvm, 6 500 kr/mån, insats 1 750 000–2 100 000 kr
för mer info kontakta: Margareta Josefsson tel: 072-707 48 20 e-post: margareta.josefsson@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/soderhov
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för mer info kontakta: Karin Ekström tel: 0522-65 44 55 e-post: karin.ekstrom@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/sodergarden

försäljning: våren 2015
antal lgh: 57
antal kvm: 55–130

prisexempel
Ej fastställt

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 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 disponenten

brf solberga änge

försäljning: planerat, säljstart april 2015
antal lgh: 45
antal kvm: 65–110 kvm

försäljning: pågår (säljstart i mars 2015)
antal lgh: 29
antal kvm: 57–116 kvm

prisexempel

prisexempel

Ej fastställt

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

jönköping kålgården

norrköping vilbergen

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.

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

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

försäljning: fåtal lägenheter kvar
inflyttning: 25 juni 2015
antal lgh: 29
antal kvm: 65–91

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 64 kvm 3 765 kr/mån, 1 350 000 kr
(3:orna slutsålda)
4 rok 91 kvm 4 999 kr/mån, 2 150 000 kr

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

brf månstenen

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

västervik skeppsbrokajen

karlstad sommarro 3

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

Vackra arkitektritade enplans- och tvåplansvillor i ett av Karlstads äldsta och
charmigaste villaområden! Varje hus bjuder på härliga och välplanerade ytor,
garage, uteplatser i olika väderstreck. Dessutom färdigställs trädgården med rabatt,
gräsmatta och plattsättning. Så hör av dig till oss om du drömmer om en vacker villa
med plats för njutning.

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

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

egna hem: södra sommarro 3
försäljning: pågår
antal hus: 9
antal kvm: villa iris 157 kvm, villa allum 135 kvm, kedjehus tulipa 120
kvm.

prisexempel
4 rok 120 kvm: 4 295 000 kr
5 rok 135 kvm: slutsåld
6 rok 157 kvm: 4 995 000–5 145 000 kr

för mer info kontakta: Susanne Jonsson tel: 054-29 34 11 e-post: susanne.jonsson@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/sommarro3
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kungälv kongahälla

kalmar monte cavallo

Med 900 nya lägenheter och 16 000 kvm handel kommer Kongahälla bli en ny levande
stad i staden. Riksbyggens etapp ett består av 90 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.

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.

försäljning: planerad till hösten/vintern 2015/2016
antal lgh: totalt 270 (första etappen ca 90 lgh)

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

prisexempel
Ej fastställt

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

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

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

örebro norra ormesta

linköping övre vasastaden

Öster om stadskärnan i det natursköna Norra Ormesta har Riksbyggen förvärvat
mark och planerar för att bygga lägenheter. Vi kommer att förvalta förtroendet på
bästa sätt och erbjuda ett boende som sticker ut, ett boende som är något nytt,
något fräscht och något som örebroarna inte har haft tillgång till tidigare. Låter det
intressant? Anmäl ditt intresse på vår projekthemsida redan idag! Vi räknar med
att säljstarta projektet nu till våren/sommaren!

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

brf vasalunden
försäljning: pågår
inflyttning: september 2016
antal lgh: 44
antal kvm: 56–157 kvm

brf enkelbeckasinen
försäljning: säljstart maj/juni 2015
antal lgh: 29
antal rum: 2–4 rok
antal kvm: 60–85

prisexempel
2 rok 56 kvm: 3 359 kr/mån, 1 795 000 kr
3 rok 79,5 kvm: 4 190 kr/mån, 2 245 000 kr
4 rok 91 kvm: 4 803 kr/mån, 2 650 000 kr
6 rok 157 kvm: 7 681 kr/mån, 7 400 000 kr

prisexempel
Ej fastställt

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

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

norrköping åby

västerås lillåudden

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.

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 december 2015.

brf furuhöjden

brf sjökortet

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

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

prisexempel
Ej fastställt

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: Katarina Tham tel: 011-21 95 07 e-post: katarina.tham@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/furuhojden
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för mer info kontakta: Jeanette Skåhl tel: 021-10 32 55 e-post: jeanette.skahl@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/sjokortet
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Återvände
och hittade
drömlyan
Attraktiva Gustavsberg på Värmdö växer så det knakar. Under
de närmaste åren byggs 2 300 lägenheter, som lockar såväl
innerstadsbor som boende i närområdet. En av de sistnämnda
är Annica Wallin, som efter studier i Kristianstad och några år
i Nacka har återvänt till sin uppväxtort.
Text: Eva Jonson Foto: Kari Kohvakka
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å en höjd precis intill Gustavsbergs stads
kärna ligger Riksbyggens två aktuella projekt
på orten. Dels brf Blå Blom, som ingår i företagets koncept för seniorboende (Bonum), dels
grannföreningen brf Porslinet, där 33-åriga Annica
Wallin har hittat sin drömlägenhet i form av en rymlig
tvåa. Föreningarnas namn är förstås en blinkning till
ortens berömda porslinsfabrik.
– Jag är helt såld! Allt härinne känns lyxigt. Det är
lite som att bo på hotell, ler Annica nöjt när hon visar
oss runt i sitt nya hem.
– Tvättmaskin och tumlare har jag till exempel
aldrig haft. Och balkong! Jag ser fram emot när det
blir varmare och träden blir gröna. Det är morgonsol
härute. Dessutom finns det bygglov för att glasa in om
man vill, så vi får se hur jag gör.
Anledningen till flytten var i första hand att hon
ville ha en större men ändå prisvärd bostad.
– Min lägenhet i Nacka var 39 kvadrat, det är lite
skillnad mot 62,5. Till exempel var mitt gamla sovrum
1,40 meter brett …

Mer lägenhet för pengarna
Även om 50-talsettan i Saltängen var mysig på sitt
sätt, blev beslutet enkelt. I brf Porslinet har Annica fått betydligt mer utrymme och komfort till en
motsvarande kostnad, samtidigt som hon har kunnat
återvända till sin egentliga hemort.
– Jag växte upp i Gustavsberg från tolv års ålder, i
ett radhus i Ösbydalen där mina föräldrar fortfarande
bor kvar. Gustavsberg är helt enkelt hemma för mig.
Min gamla skola ligger faktiskt här ovanför husen, det
är lite kul, säger Annica och pekar genom fönstret.

”Allt härinne
känns lyxigt.”
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”Jag fick broschyrer med
mer information och kände
direkt att det var rätt
för mig!”

Lilla My är en återkommande
favorit i Annicas hem.

Nacka eller Värmdö är platserna hon kan tänka sig
att bo på. Och hon har alltid velat ha något nybyggt,
utan renoveringsbehov. Något där hon får vara med
och bestämma från början, sätta sin prägel på boendet.
– Först skickade jag mina föräldrar att titta, efter
att jag sett en annons på Facebook. Då fanns bara
en skalenlig modell i en lokal nere i hamnen. Sedan
ringde jag mäklaren Maria Hägglund och bokade själv
en tid. Jag fick broschyrer med mer information och
kände direkt att det var rätt för mig, så jag slog till.

Annica Wallin trivs i sin nya tvåa, även om
inte riktigt allt är uppackat än.
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Satte stilen med tillval
– Jag fick också jättebra kontakt med Angelica,
Riksbyggens säljare. Under byggtiden har jag fått
löpande information – ”Nu ska det göras tillval”,

till exempel. Köksluckorna valde jag till, standardluckorna är också vita men de här är mjukare i kanterna.
Fläktkåpan är också ett tillval.
– I badrummet valde jag till handdukstork och en
dekorpelare i turkos; små kakelkvadrater en i rad som
bryter av mot det vita kaklet. Och så mörkgrå klinker
i badrummet och hallen. Jag visste vad jag ville ha,
konstaterar Annica, som ändå är mycket nöjd med
rådgivningen från Riksbyggen.
– När jag gjorde mina val fick jag bra råd från
Riksbyggen; till exempel om den svarta bänkskivan.
Hon berättade att det kan synas fläckar av att man
torkar den på enstaka ställen. Det var jättebra att
få den varningen, även om jag visste att jag ville ha
bänkskivan ändå.
Annica funderade också på att bygga in extra luckor
närmast golvlisten i köket, men det gick bara att få
under vissa av skåpen på grund av vissa eldragningar.
– Jag hade bara kunnat ha det på två enstaka ställen, och då valde jag att inte ha det alls istället. Det
känns bra att Riksbyggen gav råd om detta.
Gott om förvaringsutrymme
Detaljer som Annica uppskattar är den tre meter
långa skjutgarderoben i sovrummet. Dessutom finns
ett ventilerat förråd i anslutning till hallen. Hon
gillar också att det inte är öppet mellan kök och
vardagsrum, eftersom hon tycker att det är lättare att
möblera då.
Inflyttningen skedde i början av december, precis
som för ett antal grannar och Bonum-kunderna i
seniorhusen intill. När vi är på besök är det mitten på
januari. Alla taklampor har inte kommit upp än och
soffan i vardagsrummet ska snart ersättas av en större
modell med schäslong.
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Brf Kummeln på vackra
Lillåudden i Västerås.
Sid. 38

Skönt att ha tvättmaskin i
lägenheten, tycker Annica.

– Jag jobbar i en matbutik i Stockholm och var inte
ledig över jul, det är ju högsäsong då. Så jag fixar sånt
här nu när jag får tid över. Jag börjar jobbet klockan sex
på morgnarna, så jag går upp kvart över fyra. Visserligen är jag morgonmänniska, men det är väldigt skönt
att ha bussen till Slussen precis på andra sidan gatan,
förklarar Annica med ett leende.
På Mariaterrassen i Gustavsberg bygger Riksbyggen just nu
flera lägenheter i olika former. Brf Porslinet omfattar 65
lägenheter mellan två och fyra rum och kök. Vid tidningens
pressläggning fanns enstaka lägenheter kvar i brf Porslinet.
I grannföreningen brf Blå Blom erbjuds bekväma seniorlägenheter. Är du nyfiken på vilka bostäder som är till
försäljning i området? Läs mer på sidan 38.
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Sovrummet har utsikt
mot balkongen, som
nås från köket.

Var: Mariaterrassen i Gustavsberg på
Värmdö.
Här bor: Annica Wallin, 33 år.
Lägenhetens storlek: 2 rum och kök om 62,5
kvadratmeter. Lägenheten har en balkong,
som man ser från sovrumsfönstret och går ut
på från köket intill.
Det bästa med lägenheten: Nytt och fräscht,
mer för pengarna.
Fördelen med att köpa nyproducerat: Att
slippa renovera.
Intressen: Annica springer mycket och
tävlar i bland annat Stockholm Marathon och
Lidingöloppet.
– Här finns gott om gångbanor, natur och
en massa fina stråk, bland annat längs
Gamla Skärgårdsvägen. Även om jag ofta
springer på asfalt, så skulle jag inte vilja bo i
Stockholms innerstad, säger Annica.

NYA BOSTÄDER

NYA BOSTÄDER

västerås lillåudden

stockholm bromma

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

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 trädgården
brf kummeln

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

försäljning: säljstart maj 2015
antal lgh: 36
antal rum: 2–5 rok
antal kvm: 61–133

prisexempel
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

prisexempel
Ej fastställt

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

värmdö gustavsberg mariaterrassen

stockholm bromma

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

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 blå blom

brf granngården

försäljning: pågår
antal lgh: 53
antal kvm: 53,5–135,5

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

prisexempel

prisexempel

2 rok fr 1 790 000 kr, avgift 3 344 kr
3 rok fr 2 395 000 kr, avgift ca 4 172 kr

för mer info kontakta: Maria Hägglund, Svenska Mäklarhuset tel: 073-233 04 37 e-post: maria.hagglund@smh.se url: www.bonumseniorboende.se/blablom

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: Per Sjökvist tel: 072-375 94 02 e-post: per.sjokvist@svensknyproduktion.se url: www.riksbyggen.se/granngarden

haninge haningeterrassen

stockholm bromma

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.

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

brf blicken
försäljning: planerad säljstart maj 2015
antal bostäder: 85
antal kvm: 1-4 rok, 39–106 kvm

prisexempel
Från 1 244 000 kr

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

prisexempel
Ej fastställt

för mer info kontakta: Stefan Nilsson tel: 08-553 635 88 e-post: stefan.nilsson@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/blicken
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för mer info kontakta: Veronica Moberg tel: 08-553 635 33 e-post: veronica.moberg@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/vingarden
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stockholm bromma

nacka kvarnholmen

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.

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.

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

brf silo iii

prisexempel

prisexempel

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

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

försäljning: pågår
antal lgh: 41
antal kvm: 61–167

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

stockholm norra djurgårdsstaden

täby centrum

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.

Försäljningen av brf Downtown har varit en succé. Nu finns endast två inflyttningsklara lägenheter kvar! I brf Downtown bor du mittemot Täby Centrums nya torg och gallerian med 230
butiker. Ett myllrande torgliv, caféer, restauranger, biograf och gym finns precis utanför dörren.
Huset är toppmodernt med arkitektonisk fingertoppskänsla och alla bekvämligheter du kan
tänka dig. Brf Downtown – citykänsla i kvadrat, attityd i kubik.

brf downtown

försäljning: ej fastställt
antal lgh: 45

försäljning: pågår (endast 1 lgh kvar)
inflyttning: inflyttningsklart
antal lägenheter: 47
antal kvm: 38–129

prisexempel

prisexempel

Ej fastställt

1 680 000 – 7 279 000 kr

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

täby centrum

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

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

brf qvarnen i nacka

brf flanören

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

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

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

Foto: Hannes Söderlund

nacka kvarnholmen

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

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: Anneli Strandberg, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling tel: 070-14 29 59 e-post: anneli.strandberg@lansforsakringar.se url: www.bonumseniorboende.se/flanoren
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vallentuna åby ängar

järfälla viksjö centrum

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.

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

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

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

prisexempel
© 3d-house

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

sundbyberg ursvik

sigtuna ragvaldsbo

Välkommen till Jubilaren, ett nytt grönskande kvarter i det växande Ursvik! Här finns
1–5:or med flexibla planlösningar. Jubilaren i Ursviks Parker, Sundbyberg är ett hus
fyllt med guldkorn från 75-årsjubilerande Riksbyggens tidigare bostadsprojekt. De
bästa snilleblixtarna, de smartaste lösningarna och de mest uppskattade detaljerna
från förr blir favoriter i repris. Vår första etapp i området, brf Gläntan, blev en försäljningssuccé. Därifrån lånar vi nu inspiration till bland annat ännu en innergård med
parkkänsla där naturen blommar och fjärilsvingar fladdrar.

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.

försäljning: försäljningsstart: 2015
inflyttning: 2016/2017
antal lgh: 141
antal kvm: 25–111

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

prisexempel

prisexempel
1 rok 1 350 000 kr
2 rok 1 850 000 kr

3 rok 72,5 kvm: fr 2 000 000 kr
4 rok 88 kvm: fr 2 600 000 kr

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

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

kv jubilaren

prisexempel

3 rok 2 550 000 kr
4 rok 3 025 000 kr

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

2 rok från 1 490 000
3 rok från 2 300 000
4 rok från 2 675 000
för mer info kontakta: Sara Jansson, Svensk Nyproduktion tel: 0733-67 64 34 e-post: sara.jansson@svensknyproduktion.se url: www.bonumseniorboende.se/trollbacken

sollentuna väsjön

upplands väsby orangeriet

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.

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: ej fastställt
antal lgh: ca 450

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

prisexempel
prisexempel

Ej fastställt

Ej fastställt

för mer info kontakta: tel: 0771-860 860 url: www.riksbyggen.se/vasjon
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för mer info kontakta: tel: 08-698 42 50 url: bonumseniorboende.se/orangeriet
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upplands väsby östra vilunda

uppsala kapellgärdsallén

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.

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

brf pilgrimsfalken
försäljning: pågår
inflyttning: efter överenskommelse
antal lgh: 53
antal rum: 2–4 rok

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

prisexempel

prisexempel

2 rok 106,5 kvm 3 450 000 kr
3 rok 83 kvm 2 760 000 kr
4 rok 102 kvm 2 850 000 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

för mer info kontakta: Sara Jansson, Svensk Nyproduktion tel: 073-367 64 34 e-post: sara.jansson@svensknyproduktion.se url: www.bonumseniorboende.se/pilgrimsfalken

upplands väsby östra vilunda

uppsala gränby backe

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.

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

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

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

prisexempel
3 rok 75 kvm 2 090 000 kr
4 rok 103 kvm 2 990 000 kr

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

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

uppsala kapellgärdsallén

uppsala gränby backe

Nu har vi endast fyra lägenheter kvar i populära Brf Jaktfalken. Välj utsikt över slott och
domkyrka, penthouseliving med härlig balkong med himlen som tak eller lyxiga generösa
kvadrat med egen ingång till tonårs-/företagsdel. Här erbjuds lägenheter med mycket rymd
och ljus och med en hög grundstandard. Flytta in där ingen annan har bott. Tillträde kan ske
omgående!

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

brf jaktfalken

brf solgläntan

försäljning: pågår, endast ett fåtal lägenheter kvar
inflyttning: efter överenskommelse
antal lgh: 65
antal rum: 4–5 rok

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

prisexempel
pris:
5 rok 119,5 kvm: 5684 kr/mån, 4 300 000 kr
4 rok 103 kvm: 5094 kr/mån, 3 700 000 kr
5 rok 132 kvm: 6734 kr/mån, 4 850 000 kr

för mer info kontakta: Sara Jansson, Svensk Nyproduktion tel: 0733-67 64 34 e-post: sara.jansson@svensknyproduktion.se url: www.riksbyggen.se/jaktfalken
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2 rok från 1 630 000 kr
3 rok från 2 890 000 kr
4 rok från 2 930 000 kr

för mer info kontakta: Sara Jansson, Svensk Nyproduktion tel: 0733-67 64 34 e-post: sara.jansson@svensknyproduktion.se url: www.riksbyggen.se/solglantan
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uppsala åsikten

umeå dragonfältet

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

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

brf åsikten 1
försäljning: pågår
inflyttning: våren 2017
antal lgh: 34 (endast en lgh kvar)

brf dragonen 4

prisexempel

prisexempel

3 rok 84 kvm 3 100 000 kr

för mer info kontakta: Sara Jansson, Svensk Nyproduktion tel: 0733-67 64 34 e-post: sara.jansson@svensknyproduktion.se url: www.bonumseniorboende.se/asikten1

försäljning: prel. säljstart 2016
antal lgh: 39

Ej fastställt

för mer info kontakta: Elin Forsberg tel: 090-15 96 13 e-post: elin.forberg@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/dragonen4

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 planerar vi tre nya hus som ligger inbäddade i grönska med stora Boulognerskogen
ett stenkast bort. I hjärtat av området planerar vi 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: säljstart mars 2015
inflyttning: vår 2017
antal lgh: 82
antal rum: 1–4

försäljning: planerad till sommaren 2015
antal lgh: ca 47
antal kvm: ej fastställt

prisexempel

prisexempel

Ej fastställt

1 rok 1 250 000–1 690 000 kr
2 rok 1 295 000–2 375 000 kr
3 rok 2 395 000–2 975 000 kr
4 rok 3 495 000–3 625 000 kr

för mer info kontakta: Sara Wretling tel: 018-18 97 49 e-post: sara.wretling@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/skogsfalken

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

umeå mariestrand
Efter succén med Mariestrand 3 och 4 jobbar vi vidare med nästa
etapp, brf Mariestrand 5. Brf Mariestrand 5 ger dig möjlighet till ett
flexibelt boende utifrån dina egna behov med närhet till natur och
god service. Här finns även närhet till flera arbetsplatser så som Umeå
universitet och Norrlands universitetssjukhus. Tätt inpå finns också
god tillgång till butiker, samhällsservice och skolor. Tack vare goda
kommunikationer tar du dig enkelt till Umeå centrum.

brf mariestrand 5
försäljning: säljstart sommaren 2015
antal lgh: 35 (1-3 rok)
antal kvm: ej fastställt

prisexempel
Ej fastställt

för mer info kontakta: Elin Forsberg tel: 090-15 96 13 e-post: elin.forsberg@riksbyggen.se url: www.riksbyggen.se/mariestrand5
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Vad tjänar du
på att vara
först i kön?

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.

BoSpar
ger
förtur

GÄSTKRÖNIKA

Sid. 11

I varje nummer av Moderna hem låter vi en gästkrönikör berätta
om något intressant, kul eller spännande som har med boendet
att göra. I det här numret är det Sanna Lundell, journalist och
programledare, som skriver om transformationen från bohem
till sin nyfunna inre Ernst Kirchsteiger.

Jag har blivit
tvungen att göra
upp med mina
gamla asketideal

Sanna Lundell

ag har alltid sett mig själv som en
inte särskilt hemkär person. Har fått
vända på uttrycket borta bra men
hemma bäst för att känna att det
ska kunna angå mig. Min identitet
har legat någonstans mellan den bohemiska
gypset-tjejen och intellektuell pk-nörd
med en ständigt ouppackad resväska i
hallen, Brott och Straff under armen och
flipflopsen, solbrillorna och sarongen redo.
Alltid på väg ut genom dörren från mina
hem som genom åren har varit många och
brokiga och stökiga. Mina ekonomiska
prioriteringar har legat på resor, upplevelser
och äventyr. Inte ens mina tre barns intåg
i den här världen har kunnat stoppa mina
hippiefasoner. De har fått följa med på
mammans äventyr och stå ut med att bo i
hem möblerade med skamfilade loppisfynd
och ärvda ikea-möbler och kastruller från
soprummet. Det här med att pynta, inreda
och designa sitt hem tills plånboken ekar
tom eller ge sig på att renovera fullt fungerande kök och badrum för hundratusentals
kronor har jag sett som ren och skär idioti.
Jag har föraktfullt fnyst åt konsumtions
hetsen och försvarat mitt eget konsumtionsmönster (resa, resa, resa och lite häst) med

Mitt nya kök är ingen två veckors njutning
på Mexicoluffen. Det bjuder på en varjedag-lyx som givit mersmak. Nästa projekt
fick bli mina gamla slitna trägolv. Värden
gick med på att slipa och vitvaxa dem och
med en vacker lindblomsgrön färg på väggarna, en sammetssoffa i turkost, den där
lamino-fåtlöljen som jag i smyg alltid önskat
mig och ett rödfärgat glasbord från 70-talet
blev också vardagsrummet ett njutarrum.
36 år gammal har jag blivit tvungen
att göra upp med mina gamla asketideal.
Jag vill också ha det vackert omkring mig
och glida fram på nyslipade ljusa golv och
arrangera tulpaner i Alvar Alto-vas. Jag
förtjänar estetik! Jag kanske är oerhört sen
på bollen här, men jag tror att jag äntligen
har förstått vitsen med att förvandla mitt
hem till en hemtrevlig borg. Nu var det
snart ett år sedan jag checkade in på Arlanda
(nåja, ett halvår i alla fall), och ouppackade
resväskor är tabu i min numer prydliga hall.
Det är inte bara mitt hem som har fått sig
en makeover, min själ har gått från att vara
rastlös och flyktbenägen till harmonisk och
hemmakär. Det kanske låter ytligt, men jag
tror numera att ett vackert yttre kan skapa
ett vackert inre.

att kultur i alla fall göder vår utarmade själ.
Designlamporna, de italienska sofforna,
marmorbänkarna och mässingljusstakarna
i inredningsmagasinen har liksom aldrig
lyckats förföra mig. De vita stränderna och
vajande palmerna har varit min älskare.
Tills nu. Något har hänt. Det kan vara
en för tidig fyrtioårskris. En för mig hittills
okänd inre estet har bestämt sig för att ta
plats och kräva vackra ting. Plötsligt stod
jag inte ut med mitt hyresrättskök som
osade offentlig miljö och tristess. Stod inte
ut med vita, trista väggar, slitna plastgolv
från åttiotalet med fimpbrännmärken, en
ickefungerande, skabbig, fettosande gammal
fläkt, standardkakel à la statligt fritidshem och praktiska köksskåp med flottiga
fingermärken. Den inre esteten krävde att
få äta frukost, laga mat, baka och vila ögonen
på skåpluckor i mintgrönt med nya skålade
handtag, marmorbänkar och rutiga linoleumgolv. Min inre Ernst Kirsteiger ville ha blommor i fönstren, tavlor på väggarna, fräscht
kylskåp och ett ny fin fläkt som fungerar.
Plötsligt blev jag en av alla de där jag tidigare föraktade som bytte kök. Och jag blev
faktiskt lite lyckligare! Måste erkänna att
det kan vara min bästa investering hittills.

Foto: Jerker Ivarsson/IBL

Brf Våghuset, nära havets
vidsträckta promenadstråk
i Limhamn.
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Kort om Riksbyggen

Möt våren i en
ny bostad

Riksbyggen är en kooperativ ekonomisk förening vars huvuduppgift
är att tjäna medlemmarna. Föreningen ska främja de kooperativa
idéerna i sitt eget arbete och genom samarbete inom landet och internationellt med organisationer som stöder kooperativ utveckling.
Riksbyggens verksamhet grundar sig på demokratiska värderingar, ett tydligt konsumentperspektiv och långsiktigt ansvarstagande. Det finns unika sidor hos Riksbyggen som gör våra
kundrelationer speciella. Dessa är direktrelaterade till företagets
uppbyggnad och organisation: att en stor del av kunderna också är
företagets ägare. Ägare är bostadsrättsföreningar, medlemsorganisationer och kooperativa organisationer.
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 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.
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Graﬁsk form: Done production AB
Repro: Done production AB
Tryck: Exaktaprinting AB

Adresser:

Söndagen 19 april visar vi upp alla våra bostadsprojekt i hela Sverige – befintliga
lägenheter och områden som ska byggas. Kom och låt dig inspireras. Här hittar du
bostäder för alla människor, åldrar och behov.
På riksbyggen.se/visningar finns information om de projekt vi har i ditt område.
Så om du funderar på att flytta eller om du bara är nyfiken på hur vi ser på framtidens
boende, kom förbi och låt oss plantera en tanke på en ny bostad. Vi bjuder på fika.
Välkommen!

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

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

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

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

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

Redaktion:
Kristina Hultquist, redaktör, tel: 08-698 42 13
E-post: kristina.hultquist@riksbyggen.se

Eva Jonson, vik. redaktör 2015, tel: 08-698 41 95
E-post: eva.jonson@riksbyggen.se

Malin Bergman, chef kommunikationsgruppen, tel: 08-698 41 94
E-post: malin.bergman@riksbyggen.se
Adress:
Moderna hem, Riksbyggen, 106 18 Stockholm. Växel: 0771-860 860
Omslagsbild: Roland Hejdström
Upplaga: 54 000 ex. Tidningen trycks på miljövänligt papper.
Innehållet i denna trycksak är sammanställt i ett tidigare skede.
Avvikelser i den slutliga produkten kan därför förekomma. Trycksaken
ska därför inte likställas med eller anses utgöra kontraktshandling.

Det är en dag
i övermorgon också

Med 75 år i branschen har vi på Riksbyggen lärt oss ett och annat om
människor, relationer och långsiktighet. Ja, den långa erfarenheten har
gjort att vi ligger i framkant när det handlar om att utveckla och förvalta
hållbara bostäder. All den samlade erfarenheten kommer våra kunder till
godo i form av välplanerade och härliga boendemiljöer med närhet till
grönområden, kommunikationer och service. Varje nytt bostadsprojekt
ser vi som ett långt och varmt förhållande som ska hålla i många år.
Vi drivs av att hjälpa bostadsrättsföreningar, offentliga fastighetsägare
och företag att skapa ett bra boende i funktionella och effektiva hus.
Vi drivs även av att skapa trivsel, ekonomi, trygghet och hållbarhet.
Kort sagt; vi gillar när saker och ting håller i längden.
Titta in på riksbyggen.se och se vad vi kan göra tillsammans idag,
i morgon eller i övermorgon.

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

