
Välkommen till 
 sjönära Svärtinge

Brf Glanstigen. Här blir friheten att 
få bo i en lantlig miljö nära sjön Glan 
verklighet. Med närhet till både natur 
och stadspuls.

FÖR MER INFORMATION OM  
BRF GLANSTIGEN KONTAKTA:
Maria Drott 013-24 93 15
maria.drott@riksbyggen.se
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natur och stadsliv. Något annat som ofta  kommer 
högt upp på önskelistor är trygghet och att var
dagen ska fungera. Att det finns skola, mataffär 
och idrottanläggning. Allt det där finns redan.

Vi på Riksbyggen är oerhört stolta över att kunna 
erbjuda ett boende i den här fantastiska miljön. 
Förhoppningsvis är du en av dem som kommer att 
trivas här, och väldigt snart kalla det för ditt hem.

Maria Drott
Säljare, Riksbyggen
013-24 93 15
maria.drott@riksbyggen.se
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Nytt naturnära bostadsområde
Precis vid sjön Glan, i Kolmårdsskogen, ligger 
 Svärtinge som en liten pärla. Nära både Norrköping och 

Svärtinge, en pärla 
vid sjön Glan

I den första etappen, Brf Glanstigen, bygger vi 
28 bostadsrättsradhus med hög standard. Alla 
med ett fantastiskt läge, många med sjöutsikt.

Finspång. Här skapar vi ett nytt och modernt bo
stadsområde i en lantlig miljö med närhet till stads
puls. I den andra etappen, Brf Glanbacken, blir det 
25 bostäder. Och i en tredje etapp, Brf Glanskogen, 
planerar vi att bygga mindre flerbostadshus.

För en mer hållbar stad
Vi på Riksbyggen tänker alltid helhet och långt 

Fakta Brf Glanstigen 
Boendeform: Bostadsrätt
Antal bostäder: 28
Antal våningsplan: 2
Storlek: 4–6 rum (flexibelt) 
och kök, totalt 116 kvm
Parkering: Plats för två 
bilar vid varje bostad, 
varav en i carport

bortom de hus och lägenheter vi bygger. Våra 75 år 
i branschen har gett oss ovärderlig kunskap längs 
vägen och också gjort oss till ledare inom hållbar 
samhällsutveckling. Något vi såklart tänker leva 
upp till när vi bygger Brf Glanstigen.

Vi är stolta över att få vara med på Norrköpings 
resa in i framtiden och vara en del av kommunens 
satsning för en mer hållbar stad.
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Med lugnet i centrum
Det är svårt att hitta en annan plats med så många 
geografiska pluspoäng som Svärtinge – här står 
lugnet i centrum. En dröm för alla som inte vill 

Lev i naturen, 
nära stadslivet

välja mellan natur och stadsliv. Du bor i Kolmårds
skogen, samtidigt är det bara 15 minuter till Norr
köping. Befintlig bebyggelse i området är blandad, 
i huvudsak är det äldre hus men det har också de 
senaste åren byggts nya, friliggande hus.

Allt du kan önska dig
Vare sig du söker lugn och ro eller ett aktivt frilufts
liv har du allt du kan önska dig här. Det är något av 
en familjeidyll. Njut av att göra ingenting i skuggan 

Du kanske får nypa dig i armen när du 
vaknar, öppnar dörren till uteplatsen och 
ser sjön. Det är du som bor här. Vad ska du 
hitta på idag? Bada, gå en skogspromenad 
eller åka in till stan?

på uteplatsen, eller umgås med familjen, vännerna 
och grannarna. Ta med en picknick till sjön och 
njut av ett svalkande dopp, meta från en brygga 
 eller ta en avkopplande promenad i skogen.

Känslan av inga måsten
En stor fördel med Brf Glanstigen och att vara 
bostadsrättsinnehavare är känslan av inga måsten. 
Det här är inte bara ett bekvämt boende, det frigör 
tid för det som verkligen är viktigt i livet.
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Upplev naturen
Som boende i Brf Glanstigen har du alla möjligheter 
till en aktiv och hälsosam fritid. Även om det bara är 

Nära är en lyx Även om det känns som att du bor på 
landet har du nära till såväl centrum som 
natur, bad, aktiviteter och kommunika-
tionsförbindelser. I Svärtinge har du allt 
som förgyller livet och samtidigt 
 förenklar vardagen.

att öppna fönstret för att andas in den friska luften. Snöra 
på dig skorna och ge dig ut i Kolmårdsskogen och upplev 
naturen och djurlivet på nära håll. Här finns också ett 
 joggingvänligt elljusspår och många vandringsleder.

Långgrunda bad
Den gnistrande sjön Glan erbjuder allt från bad, 
fiske och olika vattensporter. Närmaste badplats är 
Skarsätter som är barnvänlig och långgrund. Om du 
tar dig till Billbäcks Arena, en helt ny idrottsanlägg
ning i Svärtinge, hittar du ett gym utrustat med fria 

vikter, maskiner och konditionsutrustning, öppet 
nästan jämt.

Djur och fotboll
Det är också en lyx att ha Sveriges största djurpark 
inom bekvämt avstånd. På Kolmården finns allt från 
lejon och giraffer till flera nordiska djur samlade på en 
och samma plats. Vill du uppleva livesport är det nära 
till Norrköping och Östgötaporten, hemmaarenan för 
det klassiska, allsvenska fotbollslaget IFK Norrköping. 
Matcherna brukar locka tusentals supportrar.
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I Svärtinge, bara några kilometer från boendet, finns 
en matbutik med det mesta du behöver. Nöjer du dig 
inte med det är det bara tio minuter till Ingelsta Shop
ping, ett köpcentrum som dessutom erbjuder nöjen 
och en rad olika restauranger. Och till Norrköping 
är det bara en kort bilresa för ett ännu större utbud av 
kultur, nöjen, restauranger, kaféer och shopping.

Bra kommunikationer
Du som har bil tar dig snabbt och enkelt till Norr
köping via riksväg 51. Åker du kollektivt väljer 
du buss 410 eller 412. Busshållplatser finns utmed 
hela Finspång vägen. Kommunikationsläget och 

Shopping och service
möjligheterna är bra även för dig som föredrar att gå 
eller cykla. En helt ny gång och cykelväg har byggts 
utmed Finspångvägen. I framtiden har dessutom 
kommunen planer på att erbjuda de boende i Svär
tinge båtplats och badmöjligheter i ett nytt hamn 
och rekreationsområde vid Ryssnäs udde.

Nybyggd skola
Närheten till bra skolor är viktigt och ibland 
 avgörande för var människor väljer att bosätta sig. 
Därför är det glädjande att det i Svärtinge finns för
skolor, en nybyggd låg och mellanstadieskola och 
dessutom fritidsgård.

Pengar över till annat
Som ledare inom hållbar samhällsutveckling vill 
vi minska användandet av ändliga resurser. Ett 
sunt inneklimat innebär låg energianvändningen 
som ger dig pengar över till annat. Riksbyggens 
ambition är att driva utvecklingen framåt och hela 
tiden höja ribban för vårt miljömässiga, sociala och 
ekonomiska hållbarhetsarbete.

Långsiktig ekonomi
Ekonomisk hållbarhet handlar om att hushålla 
med mänskliga och materiella resurser på lång 
sikt. Att bygga för att säkerställa bostadsrättsför
eningens värde över tid. Material och konstruk
tion ska vara valda utifrån livslängd och behov av 
underhåll. Men det handlar också om att bygga så 
att avgiften blir rimlig och att värdet på insatsen 
kan tryggas.

Vi skapar hållbarhet tillsammans
Energisnåla hem
Genom Brf Glanstigens energisnåla hus kommer 
förbrukningen för uppvärmning att ligga en bra 
bit under rådande normer. Det beror bland annat 
på att uppvärmningen sköts av en frånluftsvärme
pump. Allt för att spara energi, pengar och miljö 
åt våra boende och vår planet. De energisnåla 
vitvarorna förstärker bilden av energisnåla hem. 
Det är även förberett för egen laddbox som går att 
välja som tillval.

Möjlighet att odla
En rad olika saker, som ligger i linje med vårt 
 miljö och hållbarhetstänk, kommer att genom
föras i området. Egna trädgårdar innebär till 
exempel bra odlingsmöjligheter. Många träd 
 kommer att bevaras, några av dem kommer till och 
med att få fågelholkar.

Vi driver utvecklingen framåt och höjer hela tiden 
ribban för vårt miljö  mässiga, sociala och ekonomiska 
hållbarhetsarbete. 
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Ett tryggt och bekvämt 
boende nära naturen  
och stadspulsen
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Varje kvadratmeter har utnyttjats maximalt. Den öppna planlösningen mellan 
kök och vardagsrum vet vi att många önskar, det skapar dessutom rymd och ljus.
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Utifrån naturens villkor
När husens placering skulle ritas in på området 
var det självklart att göra det utifrån naturens 
villkor. Så många som möjligt skulle ha sjöutsikt, 
alla närheten och kontakten med vattnet. Det var 
också viktigt att stråken, grönskan och vattnet 
även i fortsättningen skulle vara tillgängligt för 
allmänheten. Exteriört har husen målats i mörka 
kulörer som passar bra in i skogsmiljön.

Soliga uteplatser
Det är smarta och yteffektiva radhus som nu byggs 
i ett nytt område i populära Svärtinge. Husen 
 ligger mitt i naturen med dramatisk topografi 
vilket innebär strålande sjöutsikt för många av 
bostäderna. Alla har sin egen lilla trädgård, fast 
egentligen två, en på framsidan och en på baksi
dan. Därför är det alltid enkelt att hitta en solig 
plats för frukosten, kalaset, fredagsmyset eller 
träningen. Ändå är trädgården tillräckligt stor för 
möjligheten att odla sina egna grönsaker, bär och 
kryddor. Plantera det där fruktträdet. Och hitta 
platsen för gungan som barnen vill ha.

Första våningsplanet
Interiört har arkitekten också tänkt till ordentligt. 
Det är välplanerat och varje kvadratmeter har 
utnyttjats maximalt. Den öppna planlösningen 

Så skulle många 
vilja bo

Det är fantastiska boenden som byggs 
här. Men frågan är om det inte är läget 
som gör det så speciellt. Den ständiga 
kontakten med vattnet, närheten till 
naturen och staden.

mellan kök och vardagsrum vet vi att många 
önskar, det skapar dessutom rymd och ljus. Och 
perfekta ytor för kurragömma, lek och skratt. 
Det härliga köket från Vedum har en grå nyans, 
rostfria vitvaror från Bosch, ugn och mikro i ett 
högskåp och integrerad diskmaskin. Ekparkett 
är det genomgående golvmaterialet i hela huset, 
på första våning är det dessutom golvvärme. Här 
finns också ett rymligt och helkaklat badrum, 
komplett med tvättavdelning.
 
Andra våningsplanet
På andra våning är flexibiliteten stor för att 
passa familjens olika skeenden. Här kan tre 
sovrum enkelt förvandlas till fyra om behovet 
finns (dessutom kan ett sovrum trollas fram på 
första våningsplanet om vardagsrummet delas 
av).  Förvaringsutrymmena är goda. Här finns en 
rymlig klädkammare och vuxensovrummet har 
praktiska skjutdörrsgarderober.
 
Plats för förvaring
Det går aldrig att få för mycket plats för förva
ring. Därför är det något vi har prioriterat både 
inom och utomhus. På entrésidan finns ett varm
förråd och i anslutning till det en carport, perfekt 
för bilen, kajaken, familjens cyklar, trampbilar 
och barnvagnar.

Flexibiliteten är stor. 
Beroende på familjens 
storlek kan antalet sovrum 
variera från tre till fem. 

De välplanerade bostäderna är 
yteffektiva för att varje kvadratmeter 
ska komma till användning. 
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Rumsbeskrivning
Plan 1
Entré
Golv: Klinker, 3003600 mm.
Socklar: Trä, vit.
Väggar: Målning, vit.
Tak: Målning, vit.
Övrigt: Skjutdörrar med speglar. Inredning i form av 
bärskena, väggskenor, hyllbärare, 1 st hyllplan och 1 st 
klädstång.

Passage
Golv: Mattlackad trestavs ekparkett.
Socklar: Trä, vit.
Väggar: Målning, vit.
Tak: Målning, vit.

WC/dusch/tvätt
Golv: Klinker, 97397 mm.
Väggar: Kakel, 2003400 mm.
Tak: Målning. Takarmatur LED.
Övrigt: Golvmonterad WC-stol. 
Kommodskåp Free 615 soft vit från Vedum.
Lucka Maja vit från Vedum.
Tvättställ från Vedum.
Spegelskåp Bas 600 med belysning från Vedum. 
Eluttag i anslutning till tvättställ. 
Dusch- och tvättställsblandare från Mora.
Toalettpappershållare, handdukshängare och klädkrokar. 
Duschväggar, raka klarglas 9003900 mm.
Tvättmaskin och torktumlare från Bosch. 
Laminatbänkskiva med diskho och köksblandare 
i  tvättavdelningen. 

Kök/matplats
Golv: Mattlackad trestavs ekparkett.
Socklar: Trä, vit.
Väggar: Målning. Stänkskydd kakel 1003300 mm, mellan 
överskåp och bänkskåp.
Tak: Målning, vit.
Övrigt: Vitvaror från Bosch: induktionshäll, inbyggnads-
ugn, inbyggd mikrovågsugn, integrerad diskmaskin, kyl, 
frys, köksfläkt. 
Kökssnickerier från Vedum. 
Bänkskiva av laminat med underlimmad diskbänk. 
Källsorteringsinredning.
Mora köksblandare med diskmaskinsavstängning.
Belysningsbotten inkl LED-spotlights.
Fönsterbänk av natursten.

Vardagsrum
Golv: Mattlackad trestavs ekparkett.
Socklar: Trä, vit.
Väggar: Målning, vit.
Tak: Målning, vit.
Övrigt: Fönsterbänk av natursten.

Trappa
Golv: Vitlaserad furu.
Väggar: Målning, vit.
Övrigt: Rund handledare. Trappa avdelas på  
vån 2 med halvvägg.

Städ
Golv: Mattlackad trestavs ekparkett.
Socklar: Trä, vit.
Väggar: Målning, vit.
Tak: Målning, vit.
Övrigt: Inredning, låsbart medicinskåp.

Varmförråd ute
Golv: Dammbunden.
Väggar: Målning.
Tak: Målning.
Övrigt: 4 st garderober.

Plan 2
Hall
Golv: Mattlackad trestavs ekparkett.
Socklar: Trä, vit.
Väggar: Målning, vit.
Tak: Målning, vit.

Allrum
Golv: Mattlackad trestavs ekparkett.
Socklar: Trä, vit.
Väggar: Målning, vit.
Tak: Målning, vit.

Sovrum 1–3
Golv: Mattlackad trestavs ekparkett.
Socklar: Trä, vit.
Väggar: Målning, vit.
Tak: Målning, vit.
Övrigt: skjutdörrsvägg med 4 st skjutdörrar varav 2 st med 
spegelglas och 2 st dörrar i vitt utförande.
Övriga sovrum har 1 st garderob.    

WC/bad
Golv: Klinker, 97397 mm.
Väggar: Kakel, 2003400 mm.
Tak: Målning. Takarmatur LED.
Övrigt: Golvmonterad WC-stol. 
Kommodskåp Free 615 soft vit från Vedum.
Lucka Maja vit från Vedum.
Tvättställ från Vedum.
Spegelskåp Bas 600 med belysning från Vedum. 
Eluttag i anslutning till tvättställ.
Dusch- och tvättställsblandare från Mora.
Toalettpappershållare, handdukshängare och klädkrokar.
Duschväggar, raka klarglas 8003900 mm alt badkar.
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Byggnadsbeskrivning
Husen
Brf Glanstigen består av 28 radhus. 

Radhusen
Moderna radhus med en bostadsarea 
på 116 kvadratmeter fördelat på två 
våningsplan. 
Radhusen har noga utvalda  
material och en väl genomtänkt 
planlösning. 
Varje enhet har dessutom 2 st 
 parkerings platser, varav den  ena har 
carport och uttag för   motorvärmare.  

Grundläggning
Gjuten armerad platta på mark.  

Stomme
Trästomme.

Fasader/Ytterväggar
Träpanel.

Yttertak
Yttertaksbeklädnad utförs av 
 betongpannor i grå nyans. 
Tak till förråd och carport utförs  
med papp. 

Dörrar och fönster
Entredörrar typ Bordörren CYD 838G, 
klarglas.
Fönster med aluminiumbeklädd 
utsida, vita.

Uteplatser
Samtliga radhus har en egen uteplats 
vid entré och på trädgårdssida. 

Förråd
Varmförråd i anslutning till carport. 

Avfallshantering
Avfallskärl med källsortering 
närmast huvudgata.  

Parkering
Samtliga radhus har 1 st carportsplats 
och 1 st parkeringsplats.
Bostadsrättsföreningen har 4 st 
besöksparkeringar. 

Värme och ventilation
Uppvärmningssystem och ventilation 
via frånluftsvärmepump.
Uppvärmningen sker med vattenburet 
värmesystem med golvvärme på plan 
1 och med radiatorer på plan 2.  

Vatten och avlopp
Fastigheten är ansluten till kom-
munens vatten- och avloppssystem.  

El
Eget elabonnemang för varje lägenhet. 
Radhusets elcentral är utrustat med 
jordfelsbrytare och automatsäkringar. 

TV, telefoni och data
Levereras digitalt via bredband till 
varje radhus. I alla radhus finns en 
distributionscentral i kombination 
med elcentralen.    

Brandsäkerhet
Alla radhus utförs som en egen 
brandcell. 

Njut av både och
I Svärtinge står lugnet i centrum. Du behöver inte 
välja mellan natur och stadsliv, du får både och. 
Du bor i Kolmårdsskogen, samtidigt är det nära 
till Norrköping. Njut av ett svalkande dopp i sjön 
Glan, den fantastiska naturen eller umgås bara 
med familj och vänner på någon av ute platserna. 
Och tänk på friheten det innebär att äga sin 
egen bostad.

Låg energiförbrukning
Husen är energisnåla därför kommer förbruk
ningen för uppvärmning att ligga en bra bit under 
rådande normer. Det beror bland annat på att 
uppvärmningen sköts av en frånluftsvärmepump. 
Det är även förberett för egen laddbox som går att 
välja som tillval.

Smart, energisnålt och sjöutsikt
Smarta kvadratmeter
Många har sjöutsikt, alla närheten och kontakten 
med vattnet. Här bygger vi nu 28 bostäder i for
men bostadsrättsradhus. De yteffektiva radhusen 
tar tillvara på varje kvadratmeter på ett smart 
sätt. Det är flexibelt och praktiskt, tre sovrum 
kan enkelt förvandlas till fem. Alla har sin egen 
lilla trädgård med möjligheten att odla sina egna 
grönsaker. Köket är från Vedum, vitvarorna från 
Bosch, ekparkett genomgående och helkaklat 
badrum. Förvaringsutrymmena är många. Vid 
varje bostad finns det plats för två bilar, varav en 
i carport.

Välj i vårt inredningsprogram
Eftersom radhusen är helt nya har vi som ambi
tion att du ska kunna vara med och påverka hur 
din nya bostad ska inredas.  Innan det är dags att 
lämna in dina val träffas vi för att gå igenom alla 
valmöjligheter, vad som är bra att tänka på och 
hur processen går till.

Det är svårt att sammanfatta  
Brf Glanstigen med några få ord. 
Det är sällan ett boende med de 
här kvaliteterna dyker upp  
– till de här  kostnaderna. Det är 
ett boende för hela livet och allt 
du vill fylla det med. RIKSBYGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR. BRF GLANSTIGEN  | 23|  BRF GLANSTIGEN22



ÖSTRA ENEBY 1:205
WINELL & JERN arkitekter AB, Hamngatan 13, 582 26 LINKÖPING TEL: 013-24 40 40, MAIL: info@winelljern.se
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Välkommen till 
ett hem för 
hela livet

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.

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 
75 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 bostädern a 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 

inredningsval. Vilka möjlighete r 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 månadsavgifte n vara gjorda. När betalningen 
är erlagd får du nycklarna till ditt nya hem. 
Vid tillträdet överlämnas en Bopärm som 
innehålle r instruktioner och skötsel anvisningar. 
För att förbereda dig på inflyttninge n skickar 
vi i god tid innan ut information via nyhetsbrev 
eller ordnar informationsträffar. 

Besiktning och garanti
I samband med att alla byggnadsarbeten är 
slutförd a sker en slutbesiktning av en sakkunnig 
besiktnings man. Därefter gäller en garantitid på 
fem år. Efter två år genomförs en besiktning av 
alla byggnader och mark. Vid garantitidens slut 
görs en avstämnin g av de fel som anmälts under 
garantitiden (vid detta tillfälle genomförs inte en 
besiktning). Riksbyggen åtgärdar de eventuella fel 
som noterats av besiktningsmanne n.

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.  

Det här är Trygghetsfilosofin

Vi vill göra ditt bostadsköp och  boende så 
tryggt som möjligt. Förutom det du 
 vanli gen finner i trygghetspaket hos andra 
bo  stadsutvecklare får du hos  Riksbyggen 
hela Trygghetsfilosofin. Vi stannar kvar och 
finns tills hands både dag och natt. Och vi 
lämnar aldrig dig och din förening i sticket. 
Vi har även flera trygga nyheter. Du har 
nu möjlighet att skjuta upp tillträdesdagen 
och du får även skydd mot dubbelboende-
kostnad samt avbokningsskydd. 

Skydd mot dubbel boendekostnad
Om du vid inflyttning fortfarande behöver betala 
för din tidigare bostad kan du få ersättning för 
dubbel boendekostnad. Under 12 månader kan 
du få upp till 10 000 kr per månad, och summan 
avser månadsavgiften i den nya bostaden. Det är 
dock förutsatt att inflyttning inte är framflyttad 
på din begäran. Då reduceras antal månader med 
motsvarande tid.

Framflyttning av tillträdesdag
Vill du flytta in lite senare i din nya lägenhet? 
Det går självklart bra! Du kan få din tillträdesdag 
framflyttad med upp till tre månader, så att du 
i lugn och ro kan avsluta din pågående försäljning 
och planera din inflyttning.

Avbokningsskydd
För extra trygghet har vi även ett avbokningsskydd. 
Om olyckan är framme och något allvarligt händer 
i livet så finns det möjlighet att avboka lägenheten. 
Vid dödsfall eller svår kritisk sjukdom kan du, 
fram till inflyttningsdagen, häva köpet utan med
följande kostnad. Detta förutsätter att du inte gjort 
tillval som överstiger 25 000 kr. Om du beställt 
tillval över detta belopp kommer överskjutande del 
att reduceras i förskott eller handpenning.

Vi lämnar 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.

■    Dygnet-runt-service som vi kallar Dag&Natt.

■    �Styrelsen i bostadsrättsföreningen har ett nära 
 samarbete med Riksbyggen där vi bistår med en 
styrelseledamot för att stötta och delge kunskap 
i  styrelsearbetet.

■    Riksbyggen är kooperativt och ägs av våra medlemmar.

■    Om inte alla lägenheter är sålda när en ny förening 
startar, så köper Riksbyggen dessa lägenheter och 
garanterar föreningens intäkter.

Välkommen till Riksbyggen. 
Byggt på Trygghetsfilosofin. 
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Bostadsrätts-
föreningen

Lugn du köper 
en Riksbyggen-
bostad

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, 
förråds utrymmen 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 styrelse ledamöter 
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 1 500 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.

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 Riksbyggen bostaden 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, 
energi effektivitet m m. Gemensamt för en 
Riksbyggen bostad är att den ska uppfylla vissa 
grundläggande egenskaper.  

Exempel:

Gemensamhetslokal – 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 – Riksbyggenbostade n 
är  planerad för att vara lättskött ur ett 
förvaltnings perspekti v. Det är bra både för 
dem som har fastighete n som arbetsplats och 
din bostadsrättsförenin g.

Tillgänglighet – Planlösningarna ska 
vara genomtänkta och uppfylla vissa 
mått. Att t ex entréer, trapphus och  
balkonger/uteplatser uppfyller 
gällande tillgänglighetskrav är 
självklart i en Riksbyggenbostad.

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 
klassnings  system 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. 
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Planeten ska med! Vi har ett brett program som stödjer håll-
bar utveckling, både när vi utvecklar nya 
bostäder och när vi förvaltar fastigheter 
– Planeten ska med!

Vi tar ansvar för ekosystemen
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 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.  

15 ekosystemtjänster som analyseras

1. Odlingsbar mark
Mark som varit uppodlad någon gång de senaste 
100 åren.

2. Naturtillgångar
Timmer, virke, vilda växter, bär eller svamp samt  viltdjur.  

3. Färskvatten
Grundvatten, regnvatten, sjöar och vattendrag.

4. Vattenreglering
Vattenflödet regleras vilket gör att vi skyddas mot 
t ex översvämningar.

5. Vattenrening
Filtrering och nedbrytning av t ex organiskt avfall och 
föroreningar i vattnet.

6. Mikroklimat
Ekosystemets förmåga att påverka lokalt klimat som 
t ex solstrålning och vind.

7. Bindning av koldioxid
Förmågan att ta upp koldioxid från atmosfären och 
minska den globala uppvärmningen.

8. Upprätthålande av luftkvalitet
Ekosystemets förmåga att förbättra luftkvaliteten 
t ex trädens förmåga att binda utsläpp och partiklar 
från biltrafik. 

9. 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.

10. Biologisk kontroll
 Ekosystemets förmåga att kontrollera sjukdomar och 
skadedjur hos grödor och boskap.

11. Rekreation och estetiska värden
Ekosystemets förmåga att skapa upplevelser och bidra 
till rekreation.

12. Turism
Naturliga platser och miljöer i ekosystemet som kan 
locka turister.

13. Kulturmiljövärden
Ekosystemets förmåga att bidra till estetiska, andliga 
eller religiösa värden som får människor att må bra.

14. Förebyggande av jorderosion
Förmågan att binda mark, reglera vatten och  därigenom 
förebygga erosion. 

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

Miljöskolan 
Vi jobbar med att inspirera och engagera alla våra 
medlemmar. En del i det arbetet är att vi erbjuder 
alla boende att gå i Riksbyggens Miljöskola som 
är en interaktiv webbplats med råd och tips om hur 
du kan leva mer hållbart och minska din energi
användning och miljöpåverka n. Besök gärna 
Miljöskolan via www.riksbyggen.se

Miljö- och energitjänster
Vi erbjuder din förening flera tjänster inom 
energioptimering som stöttar er i miljöarbetet 
och hjälper er nå det resultat ni önskar. Vi har 
tagit fram vad vi kallar ”Riksbyggens enkla 
miljöidéer” med förslag på åtgärder för att 
hjälpa er att minska miljö belastningen från 
byggnader och boende.

Årets hållbarhetsförening
Årets Hållbarhetsförening är en tävling som 
är öppen för alla föreningar som är medlemmar 
i Riksbyggen. Den vinnande föreningen blir en  
inspirationskälla för andra bostadsrättsföreningar 
och vinner ett bidrag att användas till förbättrande 
åtgärder och köp av tjänster. 

Social hållbarhet
Riksbyggen har med hjälp av forskare tagit fram 
en modell som fokuserar på social hållbarhet. 
Med hjälp av den kan vi arbeta för ett mer socialt 
hållbart boende. Det handlar i korthet om:

Medlemmarnas och boendes möjlighet att påverka. 
Våra medlemmar ska veta hur de kan påverka sitt 
boende. Våra föreningar ska ledas på ett aktivt, 
tydligt och demokratiskt sätt.

Att tillsammans skapa en gemensam nytta. 
Vi har fungerade mötesplatser där de  boende 
kan träffas och umgås. Vi stöttar också 
 föreningarna så att de kan dela både saker 
och tjänste r med varandr a.

Samverka med omgivningen. 
Miljön runt föreningarna ska vara inbjudande 
och trygg.

Att vara med och utveckla samhället. 
Vi planerar nya bostäder utifrån att de ska bidra 
till att skapa en mer social hållbar stad.

Hållbarare resor
På Riksbyggen tycker vi att det ska vara enkelt och 
bekvämt att leva hållbarare. Därför satsar vi aktivt 
på att föra in hållbarhetstanken i det vardagliga livet 
även när det gäller transporter. Om vi exempelvis 
väljer bort bilen till förmån för bilpool så minskas 
ofta antalet resor och därmed CO2utsläppen. 
Och med färre bilar behövs färre parkeringsplatser, 
vilket i sin tur gör att vi kan frigöra ytor till fler 
kvadratsmarta boenden, lekparker eller gröna ytor.

Alternativa transportmedel kan vara  fordonspooler, 
lätta elfordon, elcyklar, extra cykelparkeringar 
och cykelrum. 
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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 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 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 miljö certifierade enligt 
ISO 14001 och ofta ligger vi långt före vad 
normerna föreskriver, men vi nöjer oss inte med det  
– Riksbyggens ambition är att leda utvecklingen.

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 
offentli g och kommersiell fastighetsförvaltning.

Vi har långsiktigheten och helheten
I det läget då våra konkurrenter säljer och lämnar 
över sina lägenheter, börjar vårt viktigaste 
engageman g – 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 erfarenheten
Riksbyggen har funnits i över 75 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 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. 

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.

Ekonomisk förvaltning
Bokföring och bokslut
Uppföljning och planering
Lånehantering
Överlåtelsehantering och uthyrning
Föreningsservice
Kundwebb
Bostadsrättsjuridisk rådgivning

Fastighetsservice
Fastighetsservice Huset
Fastighetsservice Trädgård
Fastighetsservice Tekniska installationer
Jour
Trädgårdsutveckling
Mindre byggarbeten
Lokalvård

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

RiksbyggenDag&Natt0771-860 860www.riksbyggen.se

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

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.

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.

Riksbyggen håller öppet Dag&Natt
Riksbyggen erbjuder en unik kundservice med vårt 
kommunikationscentrum som håller öppet dygnet 
runt sju dagar i veckan. Du ringer 0771860 860 
oavsett ärende och var du befinner dig i landet.

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.

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.
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