En historisk plats med
enastående läge

Brf Fredriks Udde. Boendet för dig som
drömmer om ett liv intill vatten, natur
och Kalmars vackra stadskärna

Varmt Välkommen till
Brf Fredriks Udde
Fredriksskans är en plats som ligger många Kalmarbor varmt om
hjärtat. I närmare 100 år har den varit ett stadsrum för rörelse i form
av sport och aktiviteter, men även en plats där Kalmars invånare
kunnat känna gemenskap, samhörighet och dela glädje med varandra.
Något som vi vill att den ska få fortsätta vara.
Namnet Fredriksskans lever kvar efter den skans som en gång var belägen på udden
och som uppkallades efter konung Fredrik I. På denna historiska och vackra plats
som har kommit att bli en stor del av Kalmars identitet uppför Riksbyggen inom snar
framtid Brf Fredriks Udde. Bostadsrättsföreningen består av fyra huskroppar och 76
bostadsrätter. Bostäderna kommer att variera i storlek från ett till fem rum och kök.
I Brf Fredriks Udde ges du möjlighet att bosätta dig på ett av Kalmars absolut bästa
lägen. Här omges du av vatten, grönska och omedelbar närhet till stadskärnan. Detta
är en oslagbar kombination som ger dig möjlighet att leva ett stillsamt liv i vackra
omgivningar med bekvämt gångavstånd till allt som vår stad har att erbjuda.
Husen är ritade av ingen mindre än arkitekten Thomas Sandell från arkitektfirman
Sandellsandberg och fasaderna kommer präglas av olika materialval och färger
som kommer ge liv till platsen. På föreningens innergårdar kommer vi låta
grönskan ta vid. Majoriteten av balkongerna och uteplatserna blir placerade i
någon form av söderläge med vacker utsikt mot vatten, Ängös silhuett och det
nya fina bostadsområdet. Bostäderna erbjuder gott om ljusinsläpp och sociala
kök för middagar med släkt och vänner. Om ni blir extra många kan ni duka upp
i föreningens gemensamma lokal. Där kommer finnas kök, en stor uteplats och
övernattningsmöjlighet. För dem som inte ryms för övernattning här kommer det
även finnas en övernattningslägenhet.
För oss på Riksbyggen är trygghet A och O när du köper en bostad. Därför ingår
trygghetsfilosofin som tryggar upp om något oförutsägbart skulle hända dig.
Mer om detta läser du på sida 34.
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Vår förhoppning är att Fredriksskans ska förbli en plats för
människor att känna gemenskap, samhörighet och glädje.
En plats som människor snart kommer kunna kalla sitt hem.
Vi hoppas att du är en av dem.
Varmt välkommen att kontakta mig för mer information.

Josefine Eriksson
Ansvarig säljare
0480-576 92
Josefine.eriksson@riksbyggen.se

RIKSBYGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.

En stad för alla
Kalmar är staden där du inte behöver välja mellan stadsliv och natur.
Här finns allt på bekvämt avstånd; Historiska byggnader såsom
Kalmar Slott, Gamla Vattentornet och Domkyrkan som praktfullt
reser sig mot himlen, mysiga kullerstensgator, badplatser och vackra
parker. Samtidigt finns ett stort utbud av restauranger, caféer, pubar
och butiker. Vi får inte glömma nämna vår kära Ölandsbro som lätt
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tar oss över till solen och vindarnas ö, nämligen Öland. Då Kalmar
är uppbyggd på öar känner du ständigt närvaron av havet. Varje år
arrangeras flertalet konserter, föreställningar och sportevenemang
som lockar till folkfest på stadens gator. I Kalmar finns något för alla,
året runt.
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Från Kalmar Öland Airport, belägen endast 10 minuter från
stadskärnan, tar du dig till destinationer runt om i Europa och
huvudstaden på en timme. Dessutom avgår Öresundståget från
Kalmar till Köpenhamn med flera avgångar per dag.
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Arkitekten Thomas
Sandells ord

”I Brf Fredriks Udde har
du parken och vattnet som
närmsta granne, och stan
precis utanför porten.”

Det unika läget
Vår vision för Brf Fredriks Udde tar sitt avstamp i platsens unika
läge, på gränsen mellan villastaden och stadskärnan, i en parkmiljö
vid vattnet, granne med Stagneliusskolan av den kända arkitekten
Ragnar Östberg.
I gestaltningen har vi försökt ta tillvara och stärka dessa kvaliteter,
samtidigt som vi lägger till nya. Kvarteren öppnar upp sig mot
vattnet i öster och parken i söder. Här skapar vi soliga balkonger
och uteplatser med utsikt mot vatten och grönska. På gatusidan har
byggnaderna mer av en kvartersstruktur som påminner om att man
bor nästan mitt i stan, och fasader och fönstersättning är inspirerat av
Stagneliusskolan. I Brf Fredriks Udde har du parken och vattnet som
närmsta granne, och stan precis utanför porten.
En varierad helhet
Vår målbild för området är att skapa en varierad helhet.
Variation skapas genom att varje byggnad har en unik form och
materialitet. Med ett varierat, modernt uttryck med dekorativa
detaljer som rundade balkonger, fönsterramar och burspråk
säkerställer vi att området inte blir monotont – Tvärtom: varje
byggnad är unik och lätt igenkännbar.
Helhet skapas genom att materialen, skalan och färgerna inte är
spretiga utan skapar en harmoni med varandra och tillsammans
med de befintliga byggnaderna i grannskapet. Det gör vi genom
en skala som ligger mellan stadskärnans och villastadens, och
med väl beprövade kulörer och material, inspirerade av Kalmars
byggnadstradition: sten, puts, tegel och trä. På så sätt skapar vi en
hemtrevlig gestaltning som håller för tidens tand.
Minnet av en plats
Många kalmarbor har minnen från Fredriksskans. I vårt
Fredriksskans skapas en tydlig ny årsring av tjugotalsarkitektur
i staden. Vårt mål är att detta tillägg i framtiden ska kunna bli
bakgrund till många härliga minnen hos såväl boenden som besökare
- i stans bästa läge.

6

|

BRF FREDRIKS UDDE

RIKSBYGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.

BRF FREDRIKS UDDE

|

7

Målningen (av konungen) är gjord av
Martin Mijtens den yngre år 1730

Historia
Kalmar är en mycket gammal stad vilket man ser på flera olika platser
runt om i staden. Första dokumenterade fallet då staden omnämns
är på 1100-talet på en runsten vid Ärja kyrkoruin i Sörmland. På den
kan man läsa om om två män som dräptes under sin färd från Skåne
genom Kalmarsund. Men Kalmar kan vara betydligt äldre än så och
åldern på vår vackra stad är svår att fastställa, men att den är gammal
det vet vi. Vatten har alltid haft stor betydelse för staden, man kan
nästan känna och se vattnet oavsett vart man befinner sig i staden.
På medeltiden hade Kalmar täta kontakter med tyska Hansan som
spelade en stor roll i medeltidens mötesplats, inte bara för nordisk
politik utan Kalmar var också en stor handelsstad. Många från
fjärran land färdades över vattnet hit för att byta och köpa varor.
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På land kring Malmfjärden ligger området Fredriksskans, en av
våra anrika och historiska platser i Kalmar. Fredriksskans var från
början en militär befästning, en försvarsanläggning till Kalmar
stad. Man tror att denna skans revs på 1870-talet och med tiden har
Malmfjärden fyllts ut med landmassor.
År 1919 stod idrottsarenan på plats och satte då ett nytt avtryck för
Fredriksskans historia, nämligen fotbollshistorien. Men det har inte
bara varit fotboll på denna plats. Friidrott, gymnastik, konserter och
mycket mer. Här har det jublats, hejats, skrikits, gråtits, svettats,
sjungts och utgötts en del blod. Ett och annat frieri har säkert
också funnit sitt ömsesidiga ja på denna vackra plats. Det är här vi
på Riksbyggen ska sätta vårt avtryck på denna historiska tidslinje.
Vi ska nämligen ge Fredriksskans nytt liv och skapa ny historia på
platsen där människor kan bo och leva.
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Brf Fredriks Udde
Namnet Brf Fredriks Udde avgjordes genom en tävling på det lokala
Riksbyggen kontoret i Kalmar. Juryn var projektteamet och vi fick in
nästan 150 olika namnförslag. Projektteamet fastnade till slut för Brf
Fredriks Udde. Vi ville finna ett namn som inte bara alla Kalmarbor
kan känna igen sig i utan också ett namn för Kalmarborna att
vara stolta över. Namnet är en gemensam nämnare för den anrika
historien som hägrar på platsen inte bara genom konungar,
fästningar utan även genom fotbollshistorien och idrotten. Fredrik
för att det var Konung Fredrik I som området är uppkallat efter,
nämligen Fredriksskans. Det namnet har följt med hela vägen
från slutet av 1700-talet fram tills idag och kommer säkerligen leva
vidare i många århundrande till. Udde för att det från början var
en udde som Fredriksskans låg på. Fredriksskans i sig präglar även
fotbollshistioren och här bevarar vi den anknytningen med att
döpa föreningen till just Fredriks Udde. På så vis så kan alla känna
igen sig i föreningens namn.
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Framtid
Brf Fredriks Udde planeras att stå klart år 2023. Då ska 76 helt
nya, moderna och fina bostäder ge hem till lyckliga människor som
vill kalla sig Fredriksskansbor. Vi på Riksbyggen hoppas och tror
att all historia ska få leva vidare och även den historia vi tillför till
platsen. Vi vill att det ska fortsättas jublas, hejas, sjungas, svettas
och att ett och annat frieri ska få sitt ömsesidiga ja på denna vackra
plats även i framtiden.

Referens: litteratur, Kalmar skriven av Anders Johansson, Fredriksskansområdet Kulturhistorisk utredning av Lotta Lamke och Veronica Olofsson,
Kalmar Läns museum
Bilder: Kalmar kommuns bildarkiv
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Med omedelbar närhet till Malmfjärden, vackra promenadstråk,
badplatser och citykärnan är detta läge att betrakta som ett av
Kalmars i särklass bästa. Med enbart ett fåtal fotsteg når du
Kvarnholmen, Kalmars vackra och historiska stadskärna. På den
östra delen av Kvarnholmen omges gatorna av gammal och mysig
bebyggelse där rosorna klättrar längs med väggarna. Längst ut mot
vattnet finner du Kattrumpan, en populär och fin badplats, mitt i
centrum. På den västra delen finner du stadens alla restauranger,
caféer och butiker samt en stor lekplats intill vattnet som är mycket
RIKSBYGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.

uppskattad av de små. Bara ett par hundra meter från Brf Fredriks
Udde finns även en välsorterad matbutik.
Vackra promenadstråk
Från Brf Fredriks Udde har du alla möjligheter att bege dig ut på en
vacker promenad längs med vattnet. Följ Systraströmmen som tar dig
förbi ståtliga Stagneliusskolan, fängelset och bort mot Stadsparken
och Kalmar Slott. Tar du andra hållet kan du istället promenera förbi
Ängös fina bebyggelse och fiskebodar samt natursköna Lindö.
RIKSBYGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.

Avstånd
Kvarnholmen/city……………………………………250 m
Hemköp…………………………………………………..350 m
Giraffens köpcentrum……………………………..1,4 km
Centralstationen……………………………………...900 m
Gym…………………………………………………………450 m
Apotek…………………………………………………….400 m
Vårdcentral.................................................250 m
Gymnasieskola............................................50 m
Badplats…………………………………………………..800 m
Källa: Eniro.se
BRF FREDRIKS UDDE
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Sommar

Grön träfasad som
inspirerats av den
grönskande sommaren.
Vår

Ljus fasad i puts med
inslag av trä vilket
påminner om ljuset
som kikar fram mellan
grenarna på våren.

Höst

Vinter

Huset med röd skiffer som
ser ut som röda lönnblad
på hösten.

Fasaden av svart skiffer
som kan förknippas med
vinterns mörker.

På visualiseringen ovan ser du entrén till sommarhuset. Vår tanke är att det ska avspeglas även här att varje byggnad är unik och därför får
varje entré egen karaktär och identitet.

Fyra olika hus – en
gemensam förening
12
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Föreningen består av fyra olika huskroppar och varje hus får en unik
karaktär i form av olika material och färgsättningar. Något som vi
tror kommer ge liv till platsen. Vi har valt att namnge de olika husen
efter deras färgsättning och våra vackra årstider. Huset med vit puts
och inslag av trä döper vi till Vår, Sommar är det med grön träfasad,
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huset med roströd skiffer kommer att heta Höst och sist men inte
minst huset med svart skiffer som får namnet Vinter. Oavsett vilket
hus du väljer att bosätta dig i vill vi att du ska känna stolthet och glädje
varje gång du kommer hem och möts av just ditt hus.
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Interiör bild

Bostäderna – 76 ljusa
och öppna lägenheter
14
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Våra 76 lägenheter på Fredriksskans är som gjorda för dig som vill bo
centralt och njuta av livet. Här finns inga måsten. Välj mellan 1-5 rum
och kök med balkong eller uteplats.
1-5 rum och kök
Föreningens fyra huskroppar består av lägenheter om 1-5 rum och
kök på 40-150 kvadratmeter. Bostädernas utformning varierar och det
finns flera olika planlösningar att välja mellan. Av de 76 lägenheterna
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kommer det att finnas 45 olika typlägenheter vilket innebär det
finns 45 olika sorters planslöningar. Detta gör att du har stor chans
att få en helt unik lägenhet som passar just dig. Lägenheterna på
markplan kommer dessutom att ha tilltagen takhöjd om 2,9 m som
kommer förhöja känslan av rymd. Flera av lägenheterna har dessutom
frånvalsväggar, vilket gör att du själv kan påverka utformningen.
Se planlösningarna i separat broschyr.
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Balkong, uteplats eller bara ljuvlig utsikt
Även balkongerna varierar i storlek, en del av bostäderna har större
balkonger, andra lite mindre och en del har flera stycken. För dig som
hellre föredrar uteplats i markplan finns även detta som alternativ.
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En förening med lite till
Bil-och cykelpool
Som medlem i Brf Fredriks Udde kommer du vara ansluten till en
bilpool. Medlemskapet ingår i din månadsavgift och förbruknings
kostnaden betalas av den som hyr bilen. Bilarna kommer finnas nära
tillhands på gården. Utöver att vi gör något gott för miljön slipper du
tänka på service och förvaring av däck. Dessutom sparar du massor
av pengar på att inte behöva äga en egen bil.
Som en extra bonus kommer det även finnas en cykelpool med
elcyklar, så att du snabbt och enkelt kan ta dig runt i vår vackra stad.
För att göra det extra smidigt så kommer vi även montera en fast
cykelpump så du kan pumpa cykeln.
Givetvis skapar vi även utrymmen för förvaring av era privata cyklar,
både i garaget och på gården.
Parkeringsmöjligheter
Under föreningens hus kommer det byggas ett garage som blir
gemensamt med ytterligare två andra fastigheter. Garaget är
inrättat som gemensamhetsanläggning och kommer förvaltas av
en samfällighetsförening. Brf Fredriks Udde kommer ha totalt
42 parkeringsplatser i garaget och förhyrning av dessa sker via
samfällighetsföreningen. Kostnaden för parkeringsplats i garage
är 1 500 kr/månad.
Levande mötesplatser
Som boende i Brf Fredriks Udde får du tillgång till flera levande
mötesplatser och fina gemensamma utrymmen. Därför blir det
inte bara en vacker förening att bo i utan även en förening som
ger möjlighet till att umgås. På föreningens grönskande gård
uppför vi bland annat en trivsam pergola där ni kan duka upp för
eftermiddagsfikat och en mindre lekplats för de små. Under årets fina
dagar finns givetvis också möjligheten att slå er ner för en picknick
intill vattenbrynet.
Tryggt och bekvämt
Vi är måna om dig och din trygghet. Därför får alla lägenheter
säkerhetsdörrar och föreningens portar kommer givetvis att vara
låsta dygnet runt. Som boende i föreningen kommer du enkelt och
bekvämt in med tagg. Du öppnar enkelt för dina besökare genom din
telefon efter att de har ringt på porttelefonen. Vi har även tänkt lite
extra på belysningen på och kring byggnaden, för att du ska känna
dig trygg även på kvällen.
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Fakta
Vi tycker även att det ska vara bevämt att bo. Därför kommer
det finnas hiss från källarplan/garage och givetvis levereras din
morgontidning till tidningsfacket precis utanför din dörr. Det är
lätt att samla på sig en del saker genom åren och därför får samtliga
lägenheter ett eget förråd i källaren. Har du barnvagn eller rullator
kan du parkera de i förrådet i entréplan.
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Boendeform: Bostadsrätt
Arkitet: SandellSandberg
Antal hus: 4
Antal lägenheter: 76
Antal våningsplan: 4-5
Storlekar: 40-150 kvm
Tillträde: Sker i två etapper preliminärt höst/
vinter 2023
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Parkering: Föreningen har 42 parkeringsplatser
i det gemensamma garaget
Cykelparkering: I garage och på innergården
Förråd: Ett förråd i källare till samtliga lägenheter
Gemensamhetslokal: 1
Övernattningslägenhet: 1
Affärslokaler: 2

BRF FREDRIKS UDDE
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Gemensamhetslokalen
Klart att alla ska ha tillgång till en gemensamhetslokal! Det tycker
iallfall vi. Därför kommer det att finnas en gemensamhetslokal som
alla boende i Brf Fredriks Udde kan nyttja. Vill du inte ha stöket och
böket eller känner du att ni inte får plats i din lägenhet, inga problem,
då hyr du bara lokalen.
Gemensamhetslokalen kommer vara fullt utrustad med kuvert för 30
personer. Ett kök med plats att duka fram, baka och ställa in maten i
kylarna. Det kommer såklart att finnas bord och stolar så alla gäster
18
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får plats. Vi inreder den också i vår stilrena linje från Marbodal som
heter Harmoni, men vi spexar till det lite med arkitektens val av färg
på väggarna för att det ska kännas extra lyxigt när du bjuder in dina
gäster.

Varför bara bjuda in familj och vänner, lokalen kan även användas
som en träffpunkt för er som bor i föreningen. Anordna egna
kräftskivor, bokcirklar och gemensamma bakdagar! Det är bara er
fantasi som sätter gränserna.

Sommartid kan ni även sitta och njuta av solens strålar eller den
ljumna sommarbrisen på lokalens uteplats. Här kommer vi givetvis
också ställa ut lite utemöbler så ni kan flytta kalaset eller festen
utomhus.

Skulle du ha långväga gäster som ska sova över så bäddar du ner
dem i bäddsoffan i gemensamhetslokalen eller hyser in dem i
övernattningslägenheten.
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Övernattningslägenheten
Övernattningslägenheten kommer att ha sovplatser för fyra
personer. Här kommer inredningen vara densamma som i
gemensamhetslokalen men med en ljusare kulör på väggarna och
fortfarande lika lyxigt. Övernattningslägenheten är såklart också till
för alla er som kommer att bo i föreningen.
Så bjud in dina långväga gäster till fest och övernattning, för i
Brf Fredriks Udde finns det plats!

BRF FREDRIKS UDDE
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Kulör på vägg visar tillval från
Arkitektens val.

Kulör på vägg visar tillval från
Arkitektens val

Kulör på vägg visar tillval från Arkitektens val

Din inredning i din
nya lägenhet
Vi vet att de allra flesta önskar öppen planlösning, därför har vi
skapat det även i detta projekt. Vi tror mycket på gemenskap, att
kunna umgås med familj och vänner i kök och vardagsrum medan
maten står på spisen och puttrar.
Den inredning som ingår i grundutförandet är vårt stilpaket
Harmoni. Den utlovar samma sak som namnet, just harmoni.
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Det är en neutral och tidslös stil som passar de flesta och som håller
länge över tid. Det stilrena och moderna köket från Marbodal sätter
pricken över i:et i den ljusa lägenheten och vår förhoppning är att
du kommer att känna att det inte bara är ett hem att bo i, utan ett
hem att trivas i. Vi sätter in grå släta luckor, en mörkare slitstark
bänkskiva i laminat, snygga handtag i krom och kvalitetssäkrade
rostfria vitvaror från Electrolux. Ugn och micro placeras i högskåp
och du får en stilren integrerad diskmaskin. Trestavig mattlackad
ekparkett från Kährs är genomgående i hela lägenheten. Det är en
parkett som vi med erfarenhet vet håller sig fin och matt länge. Som
standard blir väggarna vitmålade men du kan också som på bilderna
ovan välja arkitektfirman SandellSandbergs väl genomtänkta kulör
som matchar utomordentligt till de grå luckorna i köket.

RIKSBYGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.

Ditt hem din själ
För att du ska må så bra som möjligt i ditt hem sätter vi in stora
fönster med mycket ljusinsläpp. Ljuset kommer att landa fint på
de olika materialen genom de stora fönsterpartierna. För att du
samtidigt ska känna sig trygg och privat i din bostad har vi dock valt
att inte ha fönster ner till golvet i lägenheterna. På så vis minskar
insynen och du kan dessutom placera dina växter och lampor på
fönsterbänkarna i vacker natursten.
Ditt hem din stil
Att få flytta in i en ny bostad där ingen annan tidigare har bott är
en helt fantastisk känsla. Ännu mer speciellt blir det när man fått
möjighet att sätta sin personliga prägel på boendet. Inte bara genom
möbler, tavlor och prydnadssaker utan också genom personliga val

RIKSBYGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.

av den fasta inredningen. Vi vet dock att det inte alltid är helt enkelt
att välja och därför har våra inredningsexperter tagit fram ett flertal
olika stilpaket från Marbodal i kök och från Svedbergs i badrum.
Är du med i tidigt skede kan du vara med och välja hur just din
inredning ska se ut. Mer information om de olika stilpaketen och
de olika val du kan göra finns i den separata inredningsbroschyren
som kommer presenteras senare. Vill du ha hjälp? Då finns personal
från Riksbyggen för att stötta och hjälpa dig i processen till att välja
inredning till din nya bostad.
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Arkitetens färgval på
väggarna - annars
vitmålade som standard.
Att damma ovanför skåpen i köket är aldrig kul, ingen fara här, vi
har nämligen byggt ditt kök från golv till tak.

Generös takhöjd om 2,9 meter för
lägenheter i markplan.

Stilrena och släta
köksluckor i en
ljusgrå kulör.
De genomtänkta fönstersättningarna ger ett behagligt ljusinsläpp.

Integrerad fläktkåpa
Stora fönster skapar
gott om ljusinsläpp.

Takhöjd 2,9 m
Inbyggda spotlights över arbetsyta

VR lgh 3

Ugn och micro
i högskåp.

Integrerad
Fösnsterbänkar i vacker och
tålig kalksten som du kan placera dina
diskmaskin
växter på.

FTX ventialtion som gör att du slipper vädra och gradavkännare
så att du inte behöver ratta på elementen heller för att få in rätt
temperatur.

För att göra vardagen smidagare så har vi placerat ugn och micro i
högskåp.

Mattlackad 3-stavs ekparkett
från Kährs.
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Öppen balkong
eller uteplats
Nästan alla lägenheter har öppen balkong eller uteplats. Här kan
du sitta ute och känna sommarens ljumna bris mot kinden, mysa
in dig i filtar och njuta av en kopp kaffe en höstdag och känna
solens första värmande strålar en tidig vårdag. Du kan läsa en bok,
plantera tomater, äta glass eller dricka vin, ja det är upp till dig.
De härliga balkongerna och uteplatserna kommer alla att ha många
variationer på storlek och utformning, vissa mindre vissa större och
vissa väldigt stora. Morgonsol, sol på dagen eller kvällssol och precis
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som solläget varierar även utsikten. Sol och utsikt kan variera men
platsen är densamma för alla, inte vilken plats som helst utan en av
Kalmars absolut bästa, det vill säga Fredriksskans.
En rolig detalj på balkongerna blir att undersidan av balkongen
målas i samma färg som fasaden vilket skapar ett ombonat tak till
balkongen eller uteplatsen under. Givetvis kommer de även vara
utrustade med belysning och eluttag. Vissa balkonger sträcker sig
runt nästan hela lägenheten medan andra är placerade utanför köket,
sovrummet eller vardagsrummet. Uteplatserna kommer att ha
golv i form av betongplattor och lägenhetsavskiljande heltäckande
träväggar till grannarna så man kan sitta ostört om man önskar.
En häck kommer även att rama in de trevliga uteplatserna för
avskiljdhet mot gården.
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Badrum med det
lilla extra
Här har vi tänkt exklusivt. Vi ville skapa en annan känsla än vad
ett ”vanligt” badrum har med raka väggar. Därför får badrummet
en stilren hylla i svart sten som sträcker sig hela vägen från duschen
till väggen mittemot. Här kan du placera fina förvaringskorgar,
vackra doftljus eller dina snyggaste parfymer. Ovanför handfatet
kommer det placeras en snygg större spegel för att få det extra lyxigt.
Förvaring finns dessutom att tillgå i kommoden under handfatet.
Det blir givetvis vägghängd toalett, inte bara för att det är snyggare
utan också för att det är lättare att städa och hålla rent. Vissa badrum
har även ett vädringsfönster.
RIKSBYGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.

Duschdörrarna är raka i klarglas för att det redan rymliga
badrummet ska kännas ännu mer rymligt. Tidlöst vitgrå kakel
på väggarna och grått klinkers på golvet. Dessa diskreta färger i
badrummet gör att du själv kan addera din favoritfärg i form av
texilier. Vi har satt basen, du bestämmer resten. Inredningen ovan
är grundutförandet från vårt stilpaket Harmoni. Givetvis kommer
du som vill kunna göra tillval och välja bland andra stilpaket som
våra inredningsexperter tagit fram.
Inte tycker vi att du ska behöva boka tid till tvättstugan och bråka
med dina grannar om vem som städar efter sig eller inte, nej, livet
ska vara bekvämt och enkelt. Så självkart är det tvättmaskin och
torktumlare eller kombimaskin i varje lägenhet. Förvaring är ofta
en bristvara och därför sätter vi in överskåp över tvättmaskinen och
tortumlaren. Däremellan blir det en tålig bänksskiva i laminat som
gör det enkelt att vika tvätten innan den läggs in i skåpen.
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Arkitektens val
Intervju med Sarah Hasselqvist
på Sandellsandberg

Vi svenskar är ofta lite försiktiga när det kommer till färg, men
intresset har ökat de senaste åren och det är såklart är väldigt roligt.
Man vågar vara mer lekfull och kreativ vilket gör att hemmet känns
mer personligt.
Oavsett hur stort man bor eller vilken stil man har i sitt hem så är
väggfärgen viktig för helheten. Något många gör är att överdosera
vitt på väggar, tak och inredning. Troligtvis för att det känns som ett
”säkert kort” om man känner sig lite osäker på färg, men resultatet
riskerar istället att ge ett platt och sterilt intryck. Detsamma ser vi
när man vill få ett mindre rum att upplevas större. Det vanligaste är
att man direkt tänker vitt, eftersom vi har uppfattningen att mörkare
kulörer kommer få rummet att kännas mindre. Det spännande är
att många mörka färger faktiskt är recessiva, vilket innebär att man
istället upplever mer djup och gör att rummet känns större.
En stor del av mitt arbete går ut på att hitta samspel, intressanta
detaljer och skapa harmoni i ett rum. Jag tror mycket på att försöka
fånga upp karaktäristiska stilelement i exempelvis köket, och
samtidig ställa sig frågor som ”Hur är man som person?” och ”Hur
använder man sitt kök?”. Då kommer resultatet med stor sannolikhet
bli en hållbar design som du inte ser dig mätt på i första taget.
Som alternativ har jag tagit fram ett förslag på kök och badrum som vi
kallar för ”Arkitektens val”.
Genom att tweaka några små detaljer kan man få till en känsla utan
att sväva iväg för mycket. Det är det som är grejen, att lägga tid vidoch anpassa de där små detaljerna för att få det bästa resultatet.

Badrummet är ett rum där vi spenderar en hel del tid. Det är här
vi börjar och slutar dagen och man vill därför ställa höga krav på
funktion men även en viss mysfaktor. Med mattsvarta detaljer skapar
vi spänning, personlighet och en harmonisk, minimalistisk miljö
tillsammans med den lavgröna kakelplattan.

”Släta ytor möter grova och
färgerna är hämtade med
inspiration från naturen.”

Att plocka in naturen i hemmet i både färger och material är något
som vi ser allt mer och som jag personligen inspirerats mycket av i det
här projektet. Vi blandar sobert med lekfullt och ger köket en tydlig
SandellSandberg-känsla.
Ådringen i träluckorna på överskåpen och mönstret i kalkstenen gör
att köket känns mjukt och naturligt och bjuder in till färgsättning
på övriga ytor. För mig är det här, i mötet mellan naturmaterialen,
de eleganta kromhandtagen och den djärva åskblå kulören, som
magin händer.
Bänkskivan i varmgrå kalksten får klättra upp längs väggarna som
ett exklusivt stänkskydd.
Grafiska element plockas upp i detaljer, som exempelvis den
kromade blandaren med grå hals som blir som en skulptur i det
mjuka och lugna rummet. Mittemellan den rofyllda naturen och
det moderna teknologiska skapas något väldigt intressant och
dynamiskt. Det här är ett kök för den som älskar att laga mat, umgås
och som gärna håller i fantastiska middagar.

Det är alltid en utmaning att lyckas få olika material och färgtoner
att lira med varandra. Golv, väggar, skåpsluckor, dimensioner,
materialmöten och placeringar. Allt ska bli ett och skapa balans.
Vi höll på länge, men resultatet blev riktigt bra.
Materialen är äkta, rustika och få, med trä, sten och metall i fokus.
Släta ytor möter grova och färgerna är hämtade med inspiration
från naturen. Vi ville ge rummen en egen karaktär men med tydlig
koppling till varandra. Naturmaterial och speciella, djärva detaljer
ger köket och badrummet sin identitet.
Den fasta inredningen har ett tidlöst uttryck med, medan detaljerna
har fått mer utrymme för annorlunda form och färg.
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Arkitektens val - kök
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Arkitektens val - Bad/tvätt

BILDEN VISAR STILEN - ARKITEKTENS VAL OCH ÄR ETT TILLVAL
RIKSBYGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.

BILDEN VISAR STILEN - ARKITEKTENS VAL OCH ÄR ETT TILLVAL
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Byggnadsbeskrivning

Rumsbeskrivning

Allmänt

Innervägg

Gemensamhetslokal

Hall

Sovrum

WC

Skjutdörrsgarderob

Byggnaderna är mellan fyra till fem våningar och
hissen går hela vägen ner i källaren. Lägenheterna
är mellan 1-5 rum och kök och i storlekarna 40 till
150 kvadratmeter.
Föreningen kommer att ingå i en
samfällighetsförening som förvaltar två
gemensamhetsanläggningar ga:1 (garage) samt
ga:2 (gård). I ga:1 kommer det vara två eller tre
deltagande fastigheter och i ga:2 kommer det vara
två deltagande fastigheter.

Innerväggar uppbyggda av en regelstomme med
isolering alternativt av betong. Förstärkta väggar på
markerade ytor för vägghängd TV.

Gemensamhetslokalen ligger i Vårhuset och
rymmer 30 personer, i denna finns även
övernattningsmöjlighet. Lokalen kommer att vara
fullt möblerad och kuvert för 30 personer.

Golv: 3-stavs mattlackad ekparkett
från Kährs.
Vägg: Vitmålade väggar i kulör
NCS 500-N.
Sockel: Vita NCS 0500-N
fabriksmålade med synlig spik.
Tak: Vitmålat (elementskarvar
spacklas ej).
Övrigt: Lamputtag i tak samt ovan
fönster enligt svensk standard.
Fönsterbänkar i natursten.

Golv: Klinker i grått, 1503150 mm.
Vägg: Vitmålad NCS S 0500-N.
Kakel över tvättställ, 1503150 mm.
Tak: Vitmålat (elementskarvar
spacklas ej).
Inredning: Handfat.
Spegel med belysning.
WC i vitt porslin.
Övrigt: Krokar i krom med
dubbelhäftande tejp

Utförande: Skjutdörrar med vit
fyllning och silverfärgad ram.
Inredning: Hängskenor, hylla
och klädstång.
Städskåp i skjutdörrsgardero,
städskåpsinredning samt låsbart
medicinskåp.

Bad/Tvätt

Golv: 3-stavs mattlackad ekparkett
från Kährs.
Vägg: Vitmålade väggar i kulör
NCS 500-N.
Sockel: Vita NCS 0500-N
fabriksmålade med synlig spik.
Tak: Vitmålat (elementskarvar
spacklas ej).
Inredning: Hylla med stång.
Övrigt: Armatur i tak.
Fönsterbänkar i natursten.

Mark
Markarbeten med tillhörande planteringar och
plattläggningar utförs enligt situationsplan och
markplanteringsritning. Torget mot grannkvarteret
samt parkområdet mot vattnet utförs av kommunen.

Grundläggning

Entrévåning, 2900mm
Vinterhuset våning 4, 2700mm
Övriga våningar, 2500mm

Gemensam gård
Gemensam gård med uteplats, pergola och en
mindre lekplats.

Golv: 3-stavs mattlackad ekparkett
från Kährs.
Vägg: Vitmålade väggar i kulör
NCS 0500-N.
Sockel: Vita NCS 0500-N
fabriksmålade med synlig spik.
Tak: Vitmålat (elementskarvar
spacklas ej).

Tillgänglighet/passagesystem

Avfallshantering/miljörum

Kök

Passagesystem med ”Tag” (passagebricka) till
allmänna utrymmen, nyckel till lägenheten.
Porttelefon med svarsfunktion via egen telefon.

Miljörum för avfallssortering och hushållssopor
ligger i entréplan i Vinter- och Vårhuset med
separata ingångar.

Golv: 3-stavs mattlackad ekparkett
från Kährs.
Vägg: Vitmålade väggar i kulör
NCS 0500-N.
Stänkskydd i vitt kakel, 2503500mm.
Sockel: Vita NCS 0500-N
fabriksmålade med synlig spik.
Tak: Vitmålat (elementskarvar
spacklas ej).
Vitvaror: Rostfria vitvaror, integrerad
diskmaskin.
Övrigt: Lamputtag i tak samt ovan
fönster enligt svensk standard.
Fönsterbänkar i natursten.

Rumshöjd

Rullator, rullstol och barnvagnsförvaring

Värme

I varje entré finns ett separat rum för förvaring av
rullatorer, rullstolar och barnvagnar.

Byggnaderna är anslutna till fjärrvärme och har
radiatorer med vattenburen värme i samtliga
lägenheter.

Källarkonstruktion förstärkt med pålar.

Post och tidningar

Stomme

Tidningshållare för morgontidning finns utanför
varje lägenhetsdörr och postboxar för övrig post är
placerade i grupp i respektive entré.

Ventilation

Förråd

Elinstallation

Lägenhetsförråd i källare till samtliga lägenheter.
Gallerväggar och utrustat med hylla och stång.
Storlek på förråd följer svensk standard och varierar
med storlek på lägenheterna.

Gruppcentral med automatsäkringar och
jordfelsbrytare. Individuell mätning av el för varje
lägenhet sker per automatik. Skåp för multimedia.

Parkering

Förbrukning av varm- och kallvatten mäts med
individuell mätning per automatik för varje lägenhet
och debiteras varje månad.

Bärande betongstomme med lägenhetsavskiljande
väggar och bjälklag i betong.

Fasader/ytterväggar
Vinterhuset: mörkgrå takskifferfasad med
enkeltäckning. Sockel av betong.
Vårhuset: Beige puts samt träpanel, sockel av betong.
Sommarhuset: Liggande träpanel i grönt, sockel i
betong.
Hösthuset: Röd takskifferfasad med enkeltäckning
och sockel i målad betong.

Yttertak
Vinterhuset: mörkgrått papptak
Vårhuset: mörkgrått papptak
Sommarhuset: sedumtak
Hösthuset: sedumtak

Dörrar
Dörrar i allmänna utrymmen är utrustade med
dörrautomatik bortsett från cykelrum som har dörrar
med fördröjning. Entrépartier och lägenhetsdörrar är
säkerhetsklassade.

Fönster
Fönster och fönsterdörrar av trä/aluminium.
Öppningsbara fönster är sidohängda och öppnas
inåt samt vitmålade invändigt.

I källarplanet finns ett garage som ägs
av samfällighetsföreningen och som
bostadsrättsföreningen är del av. Infartsrampen
till detta ligger innanför Fredriksskansportalen till
höger.

Cykelparkering
Cykelparkeringar finns i garage samt runt
byggnaderna på gården.

Mobilitetslösningar

Mekanisk till- och frånluft med återvinning
(FTX-aggregat).

Förbrukning av vatten

Data/TV/Telefon
Mediauttag för data, telefon och tv finns i
kök, sovrum och vardagsrum. Com Hem fiber
är upphandlat kollektivt för föreningen med
bredband, telefoni samt tv. Kostnaden betalas av
bostadsrättsinnehavaren och debiteras som en extra
post på avgiftsavin.

Vardagsrum
Golv: 3-stavs mattlackad ekparkett
från Kährs.
Vägg: Vitmålade väggar i kulör
NCS 500-N.
Sockel: Vita NCS 0500-N
fabriksmålade med synlig spik.
Tak: Vitmålat (elementskarvar
spacklas ej).
Övrigt: Lamputtag i tak samt ovan
fönster enligt svensk standard.
Fönsterbänkar i natursten.

Golv: Klinkers i grått, 1503150 mm.
Vägg: Helkaklade väggar i vitt,
5003250 mm.
Tak: Vitmålat (elementskarvar
spacklas ej).
Inredning: Kommod med utdragbara
lådor, eluttag i låda.
Spegel med belysning.
Raka duschdörrar i klarglas.
WC i vitt porslin samt handdukstork.
Bänkskiva i laminat ovan
tvättutrustning.
Väggskåp med bänkbelysning
och eluttag.
Vitvaror: Golvstående tvättmaskin och
torktumlare alternativt kombimaskin
från Electrolux.
Övrigt: Armatur i tak.
Fönsterbänkar i natursten.
Krokar i krom med dubbelhäftande
tejp.
Hylla ovan kommod.

Klädkammare

Garderob/Linneskåp/Städskåp
Utförande: Vit stomme,
Vita dörrar.
Handtag i rostfritt stål.
Takanslutning.
Inredning: Garderob, hylla
och klädstång.
Linneskåp, tre hyllor och tre
skjutbara korgar.
Städskåp, städskåpsinredning samt
låsbart medicinskåp.

Balkong
Golv: Betong omålad.
Vägg: Likt fasad.
Tak: Målad betong, kulör likt byggnad.
Övrigt: Armatur ovan balkongdörr.
Dubbelt eluttag på vägg.
Skärmar i trä mellan balkonger som
sitter ihop mellan lägenheter.

Uteplats
Markbel.: Plattor av betong.
Vägg: Likt fasad.
Tak: Målad betong, kulör likt byggnad.
Övrigt: Armatur ovan balkongdörr.
Dubbelt eluttag på vägg.
Häck som avgränsar uteplats mot
gård.
Skärmar i trä mellan uteplatser som
sitter ihop mellan lägenheter.

Samfälligheten är ansluten till en bil- och cykelpool
vilket ger alla boende tillgång till dessa fordon.
Månadskostnaden är inkluderad i avgiften och
förbrukningskostnaden betalas av användaren.
Cyklarna är placerade i garaget och bilarna på
gården.

Gästlägenhet
Gästlägenheten ligger i Vinterhuset och det finns
plats för fyra personer att övernatta. Den kommer att
vara fullt möblerad och utrustad vid inflyttning.

30

|

BRF FREDRIKS UDDE

RIKSBYGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.

RIKSBYGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.

BRF FREDRIKS UDDE

|

31

Brf Fredriks Udde
ekosystemtjänster
6

Lyssna på marken
Ekosystemtjänster är de positiva effekter som
ekosystemen bidrar med till oss människor.
Innan vi bygger framtidens bostäder, undersöker vi
alltid platsen som ska bebyggas väldigt noga.
Vi kallar det ekosystemtjänstanalys och innebär
att vi analyserar vilka tjänster som marken,
vattnet och naturen bidrar med (exempelvis renar
vatten, binder koldioxid eller minskar erosion).
Sedan säkrar vi att marken bidrar lika mycket,
eller mer när projektet väl är färdigt. Så med oss
lyssnar du på marken och tar ansvar för framtiden.

1
7

Vilka åtgärder planerar Fredriks Udde
att genomföra?
1
2
3
4
5
6
7
8

Plantering av buskar, träd och vegetation
Varierande växtlighet som blommar hela
säsongen
Lokala arter i största möjliga mån
Öppnar upp tillgänglighet till närliggande
park - grönt stråk
Minimerar mängden tät hårdgjord yta och
skapar gröna ytor
Sedumtak på bostadshusen
Avvattning till omgivande grönska - park i
närheten
Bevarar genomsläppliga områden

8

2
5

3

4

Ekosystemtjänster som
Brf Fredriks Uddes planerade
åtgärder bidrar till

Rekreation och estetiska värden
Ekosystemets förmåga att skapa upplevelser
och bidra till rekreation.
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Pollinering och fröspridning
Överföring av pollen mellan växter så att frukter,
bär och grödor kan bildas. Frön sprids genom vind,
vatten, djur och insekter till andra platser där de gror.
RIKSBYGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.

Habitat för arter
Ett område med naturliga egenskaper som
gör att arter kan leva där.

Förebyggande av jorderosion
Förmågan att binda mark, reglera vatten
och därigenom förebygga erosion.
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Det ska kännas tryggt att
köpa bostadsrätt

Vår trygghetsfilosofi ger dig ekonomisk
trygghet när du köper bostadsrätt. Nedan
beskriver vi kortfattat vad Trygghets
filosofin innebär för dig som köpare. På vår
hemsida riksbyggen.se/trygghetsfilosofin
kan du ta del av Trygghetsfilosofins
fullständiga villkor.

Flytta fram tillträdesdagen
Du kan få din tillträdesdag framflyttad med
upp till tre månader om du inte lyckats sälja din
nuvarande bostad och behöver mer tid för att
avsluta din pågående affär.
Ingen månadsavgift vid dubbelt boende
Om du vid inflyttning i din nya bostadsrätt
fortfarande inte har lyckats sälja din gamla bostad
kan du få rätt till fria månadsavgifter för din nya
bostad. Uppfyller du villkoren står Riksbyggen för
månadsavgiften för den nya bostaden i upp till 12
månader. Har du redan begärt framf lyttning
av tillträdesdag reduceras antal månader med
motsvarande tid. Ersättningen täcker belopp upp
till 10 000 kr per månad.
…även när du blir sjuk eller arbetslös
Du har också rätt till fria månadsavgifter, upp
till 10 000 kr per månad, om du blir sjukskriven
eller arbetslös. Även denna möjlighet gäller under
de 12 första månaderna när du flyttat in i din
nya bostad.

I Riksbyggens Trygghetsfilosofi ingår alltid:
■ Fem års garanti vid nyproduktion och ombyggnation.
■ Vi stannar kvar och förvaltar i minst fem år.
■ Vi kan huset utan och innan, vilket gör att vi har god

kunskap om skötsel, underhåll och utveckling.
■ Föreningarna har god ekonomisk stabilitet och

tydliga underhållsplaner.
■ Kundservice som är öppen dygnet runt.
■ Styrelsen i bostadsrättsföreningen har ett nära

samarbete med Riksbyggen där vi bistår med en
styrelseledamot för att stötta och delge kunskap
i styrelsearbetet.
■ Köparen får personlig vägledning genom

hela köpprocessen
■ Om inte alla lägenheter är sålda 6 månader efter godkänd

slutbesiktning så köper Riksbyggen in lägenheterna och
garanterar föreningens intäkter.

Välkommen till Riksbyggen, byggt på
Trygghetsfilosofin.
Detaljerade villkor hittar du på:

www.riksbyggen.se/trygghetsfilosofin

Rätt att frånträda ditt köp
Om något allvarligt händer dig eller någon i din
familj, tex dödsfall eller svår kritisk sjukdom,
har du möjlighet att frånträda köpet, fram till
inflyttningsdagen.
Förmånligt med Förtur
Förtursmedlemmar har utökad Trygghetsfilosofi
som kan ge fria månadsavgifter i ytterligare
12 månader, totalt upp till 24 månader.
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Välkommen till
ett hem för
hela livet
Här tar vi upp vanliga frågeställningar och guidar
dig på vägen. Vi vill dessutom uppmärksamma dig
på nyttan och värdet av att leva och bo i en bostad
från Riksbyggen samt berätta lite om vad det
innebär att vara medlem i en bostadsrättsförening.
Vi på Riksbyggen bryr oss alltid lite extra. Om dig,
din bostad och om miljön runt omkring. Att ta
långsiktigt ansvar är någonting vi har gjort i över
80 år. Och det är någonting som vi kommer att
fortsätta med långt in i framtiden – en framtid
vi gärna delar med dig.
Så här går köpet till
När du har bestämt dig för att köpa en bostad är
första steget att teckna ett förhandsavtal och andra
steget är ett upplåtelseavtal. Under den här tiden får
du välja inredning och tillval och därmed vara med
och utforma ditt framtida boende. Tiden mellan
beslut om köp och inflyttning är olika lång,
beroende på i vilket skede av utvecklingen av de
nya bostäderna du kommer in som köpare. Du får
information löpande om utvecklingen av ditt nya
hem under tiden mellan avtal och inflyttning.
Förhandsavtal
Förhandsavtal tecknas mellan dig och bostadsrätts
föreningen. Det garanterar dig som köpare rätten
att förvärva en viss lägenhet. Avtalet grundas på
föreningens kostnadskalkyl som är registrerad av
Bolagsverket. Innan du tecknar förhandsavtal görs
en kreditupplysning och avstämning av lånelöfte,
sedan får du per post en faktura på förskottsbeloppet,
som är en del av handpenningen.
Upplåtelseavtal
När föreningens slutliga ekonomiska plan är
registrerad av Bolagsverket, skickar vi upplåtelse
avtalet till dig. Avtalet undertecknas och returneras
därefter till oss. Sedan skickar vi fakturan på
handpenningen för din nya bostad. Det vanliga
är att du betalar 10 procent av insatsen med avdrag
för förskottet som betalades i samband med
tecknandet av förhandsavtalet.
Tillvalsavtal
Du som är med tidigt i utvecklingen av de nya
bostäderna har stor möjlighet att sätta personlig
prägel på ditt framtida hem genom att göra

Tack för att du har intresserat dig för en
bostad från Riksbyggen. På resan fram till
inflyttning vill vi att du ska få bra
vägledning och vara så välinformerad
som möjligt.

inredningsval. Vilka möjligheter att välja inredning
du har, varierar beroende på vilket projekt du är
intresserad av och i vilket skede du kommer in.
Din inredningskoordinator kan berätta vad som
gäller för just ditt nya boende. Tillvalsavtalet är
en separat uppgörelse mellan dig och Riksbyggen.
Det vanligaste är att du betalar 20 procent av
tillvalskostnaden i samband med beställningen
och resterande summa i samband med inflyttning.
Tillträde och inflyttning
På dagen för tillträde ska slutbetalningarna för
lägenheten inklusive dina tillval och betalning
av månadsavgiften vara gjorda. När betalningen
är erlagd får du nycklarna till ditt nya hem.
Vid tillträdet överlämnas en Bopärm som
innehåller instruktioner och skötselanvisningar.
För att förbereda dig på inflyttningen skickar
vi i god tid innan ut information via nyhetsbrev
eller ordnar informationsträffar.
Besiktning och garanti
I samband med att alla byggnadsarbeten är
slutförda sker en slutbesiktning av en sakkunnig
besiktningsman. Därefter gäller en garantitid på
fem år. Efter två år genomförs en besiktning av
alla byggnader och mark. Vid garantitidens slut
görs en avstämning av de fel som anmälts under
garantitiden (vid detta tillfälle genomförs inte en
besiktning). Riksbyggen åtgärdar de eventuella fel
som noterats av besiktningsmannen.
Betalning av årsavgift
Årsavgiften betalas månadsvis i förskott, från och
med tillträdesdagen. Första avin skickas hem till
dig och ska vara betald senast på tillträdesdagen.
Riksbyggen Förtur
Riksbyggen Förtur är en möjlighet att se och
välja lägenhet i vår nyproduktion i bostadsrätt
och äganderätt innan de finns tillgängliga för
allmänheten. Man samlar poäng över tid, ju fler
poäng, desto större chans har man att välja just
den bostad som man vill ha i ett projekt.
När man har anmält intresse för ett projekt får
man löpande information om det eller de projekten
och kommande säljstarter innan de annonseras
ut brett.
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Bostadsrättsföreningen
Att vara med i en bostadsrättsförening
Att äga en bostadsrätt innebär att du förfogar över
och har tillgång till din lägenhet, men också att du är
medlem i bostadsrättsföreningen. Enkelt uttryckt
är det en ekonomisk förening där de boende
tillsammans genom föreningen äger eller förfogar
över mark och byggnader. I föreningen fattas alla
beslut som handlar om förvaltning och utveckling
av de gemensamma delarna – trapphus, gårdar,
förrådsutrymmen och liknande.
Bostadsrättsföreningen
Då bostadsrättsföreningen bildas har den en
styrelse som består av tjänstemän och förtroende
valda inom Riksbyggen. När byggnationen av
föreningens hus är slutförd väljs styrelseledamöter
av de boende vid en stämma. Styrelsen består
därefter av boende i föreningen samt en erfaren
och kunnig representant från Riksbyggen.
Inför stämman kan du anmäla intresse att sitta
i styrelsen och på så sätt delta och engagera
dig djupare. Riksbyggen erbjuder utbildningar
i styrelsearbete och vi har flera kurser som du kan
gå för att lära dig mer om vad det innebär att vara
styrelseledamot i din förening.

Fast pris och inköpsgaranti
Genom att teckna ett s k Riksbyggenavtal med
Riksbyggen får bostadsrättsföreningen ett fast
pris på sitt nybyggnadsprojekt. Det innebär att
föreningens slutliga anskaffningskostnad är
känd när den ekonomiska planen upprättas och
bostadsrätterna upplåts. Riksbyggen svarar för
alla kostnader och intäkter fram till den sista
dagen i den månad som infaller fem månader
efter godkänd slutbesiktning. Om någon
lägenhet inte är såld åtar sig Riksbyggen att
köpa den.
Ett kooperativt företag
Riksbyggen är en ekonomisk förening med
ungefär 1 700 bostadsrättsföreningar som
medlemmar och delägare – du blir med
andra ord inte bara medlem i en bostadsrätts
förening, indirekt blir du också delägare av
hela Riksbyggen.
Återbäring
En klassisk princip för kooperativ är att ge
medlemmarna återbäring. Inom Riksbyggen
bygger återbäringen på de förvaltningstjänster
som bostadsrättsföreningarna köper, ju bättre
det går för vår förvaltning, desto mer pengar
blir det över till bostadsrättsföreningarna.

Lugn du köper
en Riksbyggenbostad

För att säkerställa att vi möter alla moderna
kvalitetskrav på bostäder har vi utvecklat
något vi kallar för Riksbyggenbostaden
– vår modell för en god bostad.
I Riksbyggenbostaden har vi tagit hänsyn
till både boendes önskemål och samhällets
krav på bland annat energieffektivitet,
funktionalitet och trygghet.

Bostäder för unika platser och människor
Husen kan se väldigt olika ut beroende på plats
och vem som ska bo där. Det handlar om att
säkerställa estetik, tillgänglighet, trygghet
i husen och områdena, trädgårdsmiljön,
energieffektivitet m m. Gemensamt för en
Riksbyggenbostad är att den ska uppfylla vissa
grundläggande egenskaper.

Miljöbyggnad
Att välja en bostad från Riksbyggen är att välja
ett miljömässigt bra boende. Sedan 2012 är
alla våra nyproducerade flerbostadshus med tre
våningar eller fler, certifierade enligt Miljö
byggnad. Det är Sweden Green Building Councils
klassningssystem som certifierar områdena energi,
inomhusmiljö och material. Det handlar om allt
från att se till så husen använder lite energi till att
reducera buller och skapa rätt ljusförhållanden
i lägenheterna. Miljöbyggnad kan ses som ett
kvitto på att byggnaden uppfyller dessa viktiga
kvaliteter. En byggnad kan uppnå betyget brons,
silver eller guld. Riksbyggens nyproduktion
projekteras för att uppnå minst nivå silver.

Exempel:
Gemensamhetslokal – Ska finnas i alla

projekt med fler än 25 lägenheter. Den kan
användas till t ex styrelsemöten, barnkalas
eller övernattningsrum.

Trygghet – Trygghetsplanering utförs i varje
projekt. Det handlar om t ex utemiljö, belysning
och låssystem.
Gröntrivselfaktor – Ett arbete för att skapa trivsel,
grönska och mångfald på gårdarna.
Långsiktig förvaltning – Riksbyggenbostaden

är planerad för att vara lättskött ur ett
förvaltningsperspektiv. Det är bra både för
dem som har fastigheten som arbetsplats och
din bostadsrättsförening.

Tillgänglighet – Planlösningarna ska

vara genomtänkta och uppfylla vissa
mått. Att t ex entréer och trapphus
uppfyller gällande tillgänglighetskrav är
självklart i en Riksbyggenbostad.
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Hållbart är stort.
Och litet.
Vi arbetar för hållbarhet genom att bygga för
gemenskap, skapa gröna närmiljöer och bygga och
förvalta på ett ekonomiskt hållbart sätt. Vi gör det
för hela samhället, för planeten och för alla boende
och kunder. För oss är hållbart både stort och litet.
Det stora helhetsperspektivet är en förutsättning
för att kunna göra rätt i det lilla. Det som gör livet
mer hållbart i hemmet, på jobbet och i framtiden.
Hållbara hem är hårda. Och mjuka.
Vi på Riksbyggen bygger hus som ska hålla i minst
hundra år, och vara hållbara även för klimatet
och planeten. Då krävs att vi är med och driver
utvecklingen, till exempel att bygga allt mer med
klimatförbättrad betong och att erbjuda tjänster
som bilpool.
När vi sedan går över i förvaltning av fastigheten
fortsätter hållbarhetsarbetet med ett antal
mål. Ett exempel är att de fordon och arbetsmaskiner vi använder i förvaltningen ska vara

40

|

BRF FREDRIKS UDDE

När Riksbyggen bygger, utvecklar och
förvaltar bostäder och arbetsplatser skapar
vi lösningar för social gemenskap, hållbar
ekonomi och minskad miljöpåverkan.

fossilfria 2025. Ett annat exempel är att minska
vår energianvändning med 30 % till 2030
för värme, varmvatten och fastighetsel i våra
egna fastigheter.
Men det krävs också mjuka värden som inte
går att mäta. Värden som gör bostaden till ett
hem som förenklar vardagen och där det finns
mer rum än den egna bostaden, till exempel
gemensamhetslokaler för hobby, möten och fester,
gröna gårdar med odlingsytor och bra möjligheter
att källsortera.
Tillsammans
Vi strävar efter att göra både stora och små saker
tillsammans med våra kunder och boende. Som
att hjälpa till med lösningar som gör det enkelt för
de som bor i husen att dela på varor och tjänster,
eller att installera laddstolpar för elbilar på
föreningens parkeringsplatser.
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Hållbarhet i allt
vi gör
Hållbarhet ligger i vår företagsidé: ”Riksbyggen
skapar attraktiva och hållbara boenden för alla”.
Men som bostadsföretag är det omöjligt att verka
idag utan att göra avtryck på klimatet. Det är inte
hållbart i längden. Därför är vår övergripande
ambition för vårt hållbarhetsarbete att allt vi gör
ska vara klimatneutralt och hållbart för hela livet,
där ordet hållbarhet omfattar både miljö, sociala
och ekonomiska aspekter.
Det är lika självklart att vi är drivande i stora
nationella initiativ som att vi är inspiratör och
möjliggörare för våra boende i deras strävan att leva
hållbart. Som ledande kooperativt bostadsföretag
kan vi göra skillnad både i det stora och det lilla.
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Vi själva

Bygga

Vi ska verka för hållbarhet
i det stora och det lilla.

Vi ska bygga klimatneutralt
och hållbart för hela livet.

Förvalta
Boende

Återutveckla
Vi ska utveckla befintliga
boendemiljöer till att
bli klimatneutrala och
hållbara.

Förvalta
Företag

Vi ska skapa ett klimatneutralt och hållbart liv tillsammans med styrelsen
och de boende.

Vi ska skapa värde för våra kunder
med en klimatneutral och hållbar
förvaltning.
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När andra säger
hej då, säger vi
hej hej

Riksbyggen utvecklar inte bara nya
bostäder, vi är också en av landets
ledande förvaltare av fastigheter och
bostadsrättsföreningar. Faktum är att
förvaltningsdelen av Riksbyggen
omfattar långt fler människor än
vad byggandet av nya bostäder gör.

Många av våra uppdrag får vi från alla de
bostadsrättsföreningar som vi har utvecklat och
byggt och alltid tar hand om minst fem år efter att
de står färdiga för inflyttning – men oftast mycket
längre. Det här förhållandet – att vi jobbar vidare
med huset och föreningen under många år – gör att
vi tänker långsiktigt och uthålligt. Vi bygger rejält
och stabilt redan från början, vilket både du och vi
tjänar på.

Teknisk förvaltning
Med en genomtänkt teknisk förvaltning ser du till
att fastighetens värde säkras på lång sikt. Vi hjälper
dig med underhållsplanering och tar hand om
den löpande driften. Dessutom kan vi se till
att er förening är energioptimerad.

Vi är med er de första fem åren. Minst.
Under de första fem åren som du bor i din nya
bostad, anlitas Riksbyggen för såväl ekonomisk
och teknisk förvaltning som den dagliga
fastighetsservicen. Efter de fem första åren är
förhoppningen att ni ska fortsätta att anlita oss
som förvaltare även i framtiden.
Värdefulla tjänster
Vi vet att det krävs ett helhetstänkande för att en
bostadsrättsförening ska fungera väl. Det är lika
viktigt med välskötta trapphus och gårdar som
att ekonomin hanteras på ett bra sätt – allt för att
bevara fastighetens värde. Vi har specialister inom
varje område och vår erfarenhet och vårt stöd ökar
både trivseln och husets värde. Här kan du läsa om
våra tjänster mer i detalj.

Teknisk förvaltning
Driftövervakning
Installationsservice
Underhållsplanering
Underhållsadministration
Energibesiktning
Energioptimering
Försäkringsadministration
Myndighetsbesiktningar
Statuskontroll lägenheter
Systematiskt brandskyddsarbete
Obligatorisk ventilationskontroll, OVK
Lekplatsbesiktning
Boendekontakter
Individuell mätning

Fastighetsservice
Nyckeln till långsiktigt bra skötsel handlar om
att vara omsorgsfull och närvarande. Vi ger din
fastighet tillsyn, sköter om byggnader och alla
typer av tekniska installationer.
Ekonomisk förvaltning
Det finns en hel del ekonomiska frågor som ska
hanteras i en bostadsrättsförening. Vi hjälper er
med redovisnings- och finansieringstjänster som
säkerställer korrekt och effektiv hantering av
föreningens ekonomi.
Vår kundservice håller öppet dygnet runt
Riksbyggen erbjuder en unik kundservice med vårt
kommunikationscentrum som håller öppet dygnet
runt sju dagar i veckan. Du ringer 0771-860 860
oavsett ärende och var du befinner dig i landet.

Ekonomisk förvaltning
Bokföring och bokslut
Uppföljning och planering
Lånehantering
Överlåtelsehantering och uthyrning
Föreningsservice
Kundwebb
Bostadsrättsjuridisk rådgivning
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Fastighetsservice
Fastighetsservice Huset
Fastighetsservice Trädgård
Fastighetsservice Tekniska installationer
Jour
Trädgårdsutveckling
Mindre byggarbeten
Lokalvård

Ombyggnad
Exempel på genomförda projekt:
Tak- och fasadrenovering
Stambyte
Byte av fönster och dörrar
Renovering av p-däck
Inglasning av balkonger
Tillbyggnader
Anpassning av lokaler
Upprustning av gårdar och lekplatser
Installation av hissar
Energisparande åtgärder
Renovering av trapphus
Tillgänglighetsanpassning
Påbyggnad och förtätning
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Nyfiken på
Riksbyggen?

Att köpa en bostadsrätt av Riksbyggen är
som att starta en relation. Det är spännande,
utmanande, lite läskigt men också väldigt
givande. Och som med alla nya relationer är
det viktigt att titta närmare på den som man
ska vara tillsammans med. Låt oss berätta
vad som gör oss på Riksbyggen speciella.

Vi har långsiktigheten och helheten
I det läget då våra konkurrenter säljer och lämnar
över sina lägenheter, börjar vårt viktigaste
engagemang – den dagliga skötseln och lång
siktiga utvecklingen av fastigheten. Vi är med på
resan under många år, vilket gör att vi tar ett helt
annat ansvar redan från början. Eftersom vi tar
hand om bostäderna under många år, planerar vi
på ett mer långsiktigt sätt redan från början.

Vi har en tydlig värdegrund
Som det kooperativa företag vi är, tror vi på
samverkan och att lyssna på varandra. Vi tror på
trygghet, vi vet att boendet är centralt för alla
människor och att det ska kännas säkert. Vi tror
också på långsiktighet, vi lever i våra bostäder
i många år och för den dag då du kanske funderar
på att flytta vill vi att värdet på din bostad ska
vara beständigt.

Vi har erfarenheten
Riksbyggen har funnits i 80 år och vi har utvecklat
bostäder i hela Sverige under hela den tiden. Vi har
lärt oss massor under de här åren om hur man ska
bygga och sköta om. Men också att lyssna på hur
människor vill ha det – för sådant ändras över tiden.
Vi lyssnar hela tiden med alla våra medlemmar om
hur de vill bo – idag och i framtiden. Lyhördheten
gör vår erfarenhet ännu mer värdefull.

Vi är hållbara
När vi tar fram nya bostäder utgår vi från vad
du behöver och vill ha. Men vi ser också till hela
samhällets krav på energieffektivitet, funktionalitet
och hållbarhet. Idag är vi miljöcertifierade
enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade
enligt ISO 9001. Ofta ligger vi långt före vad
normerna föreskriver, men vi nöjer oss inte med det
– Riksbyggens ambition är att leda utvecklingen.

Vi är medlemsägda
Riksbyggen är medlemsägt. Vi är ett kooperativt
företag som jobbar för medlemmarnas bästa.
Uppstår överskott som inte behövs för utveckling
i verksamheten går det åter som utdelning
till medlemmarna.

Vi tar vårt samhällsansvar
Under alla år har Riksbyggen sett på bostäder
utifrån ett brett perspektiv. Vi sätter dig
i centrum, men inte bara din bostad, vi vill att
hela sammanhanget som du flyttar till ska
fungera. Det betyder att vi engagerar oss i allt
från hur gator och gångvägar planeras till hur
kommunal service fungerar.
Vi har mer än bara bostäder
Förutom utveckling och förvaltning av bostäder
i form av hyresrätter, bostadsrätter och egna hem
är Riksbyggen en ledande aktör på marknaden för
offentlig och kommersiell fastighetsförvaltning.

FÖR MER INFORMATION OM
BRF FREDRIKS UDDE KONTAKTA:
Josefine Eriksson 0480-576 92
josefine.eriksson@riksbyggen.se
www.riksbyggen.se/fredriksudde

RIKSBYGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.

