
ATON i Vallastaden
Tre arkitektritade townhouse i tre plan, 
totalt 151 + 19 unika och välplanerade 
kvadratmeter. Ett boende de flesta 
bara drömmer om. Välkommen in.

Välkommen till  
en arkitektritad 
verklighet



ATON, Vallastaden

Det här är ett spännande och annorlunda projekt. 
En pusselbit med karaktär i en relativt ny stadsdel. 
De 1000 bostäder som skapats hittills har byggts av 
40 olika aktörer. Resultatet har blivit internationellt 
omskrivet med byggnader som tillåtits ta ut svängarna, 
allt med ett hållbarhetsfokus i grunden. Likadant är det 
med ATON, vårt projekt som ger dig möjlighet att bli 
en del av framtiden. Följ med på en guidad tur genom 
området, townhousen och möjligheterna. Bläddra vidare 
och bli inspirerad. Tveka inte att höra av dig om du har 
några funderingar eller vill anmäla ditt intresse.

Innehåll

Mycket mer än ett boende .................................................................4

Linköping – en liten storstad .............................................................6

Uppdrag: Skapa ett unikt townhouseprojekt .................................10

Tre unika äganderätter .................................................................... 12

Ett boende med extra allt ................................................................16

Så ser vi på hållbarhet .....................................................................18

Varför ATON i Vallastaden .............................................................. 20

Det trygga och bekväma köpet .......................................................22

Rumsbeskrivning .............................................................................24

Byggnadsbeskrivning ......................................................................26

Situationsplan .................................................................................27 

Typ planritning ................................................................................28

Välkommen till ett hem för hela livet. ............................................ 30 

Trygghet för dig som köper äganderätt ..........................................32

Dina egna noteringar .......................................................................33

Nyfiken på Riksbyggen? ................................................................. 34

RIKSBYGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR. ATON I VALLASTADEN   | 3RIKSBYGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.|   ATON I VALLASTADEN2



Redan 2011 presenterades den något udda 
idén om en ny stadsdel i Linköping. 
Platsen var Vallastaden, några kilometer 
sydväst om innerstaden, granne med 
universitetet. I september 2017 invigdes 
den första etappen i samband med bo och 
samhällsexpot Vallastaden 2017.

Mångfald för byggande och boende 
Grundfilosofin var att skapa mångfald, såväl för 
byggande som boende. Resultatet har blivit bostäder 
där inget projekt är det andra likt. Här finns allt från 
villor till omsorgsboende, bostadsrätter och hyres-
rätter. Idén var att omfamna områdets brokighet, 
med den gemensamma nämnaren hållbarhet.

 
Ett extraordinärt boende 
Nu planerar vi att bygga tre townhouse som är något 
utöver de vanliga. Stort fokus har varit på att skapa 
ett nytt tankesätt vad gäller boende, miljö och teknik. 
Kort sagt, tre attraktiva townhouse i ett område som 
sjuder av liv, rörelse och innovationer. Ett mycket 
speciellt boende få förunnat att få uppleva som 
sitt eget.

Mycket mer än  
ett boende

Fakta ATON, Vallastaden
Boendeform: Äganderätt
Antal bostäder: 3
Storlek: 151 kvm + 19 kvm gårdshus
Parkering:  Parkeringshus med laddstolpar
Beräknad inflyttning: 2023
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Linköping, Sveriges åttonde största stad med 
drygt 163 000 invånare, brukar kallas 
Sveriges fl yghuvudstad. Det är också en 
universitetsstad med 32 000 studenter, 
lärosätet anses vara bland de främsta i Sverige.

Mycket att göra 
Påståendet att Linköping är en stad som är stor nog att ha 
det mesta, men liten nog att ha nära till allt, sammanfattar 
fördelarna på ett bra sätt. Här fi nns ett pulserande stadsliv 
men också vackra natur upplevelser på bekvämt avstånd. 
Förutom alla butiker och gallerian Gränden i centrum 
fi nns shopping centret i-HUSET utmed E4:an. 

Spännande upplevelser
I centrum möts du av en härligt spännande blandning av 
konst, teater, historia, konserter, marknader, festivaler och 
idrottsupplevelser, dessutom fi nns det ett intressant utbud 
av slott och kanaler. Staden erbjuder också matupplevelser 
från världens alla hörn, men också den lokala Östgötama-
ten tillagad av råvaror från bygden.

Linköping, lokalt och internationellt
Att ta sig fram med kollektivtrafi ken i Linköping är enkelt. 
Pendeltåg går regelbundet mellan Norrköping – Linkö-
ping – Mjölby – Tranås – Motala. Linköping ligger också 
perfekt längs den Södra stambanan mellan Stockholm och 
Malmö. Ska resan gå ännu längre trafi kerar KLM Linkö-
ping City Airport med fl era turer varje dag till Amsterdam 
för vidare färd ut i världen.

En ny stadsdel det pratas om
Bara 4 km sydväst om Linköpings inner stad, granne 
med universitet, ligger Vallastaden. En stadsdel som 
väckt uppmärksamhet både i Sverige och internationellt. 
Förbered dig på något helt nytt, ett område som sticker ut 
både med sin arkitektur, socialt och hållbarhets mässigt.

Färgrikt och överraskande 
Här har mångfalden satts i centrum som på få andra 
platser. Inget hus är det andra likt, arkitekterna har 
tillåtits ta ut svängarna rejält, det är färgrikt, lekfullt och 
överraskande. Här samsas villor, radhus, omsorgsboende, 
generationsboenden, bostadsrätter och hyresrätter. Och det 

är inte för inte vi är i en universitetsstad, i var femte bostad 
bor en student.

På de gåendes villkor 
I området fi nns många passiv- och plusenergihus vilket 
gör stadsdelen energieff ektiv. Trä är det dominerande 
byggnadsmaterialet, men många ovanliga material och 
nya sätt att tänka sätter en tydlig karaktär på området. 
Bilar är tillåtna, men allt sker på de gåendes villkor. 
Gatorna är uppdelade i boulevarder, kvartersgator och 
gårdsgator. Boulevarderna kantas av gång- och cykelbanor, 
kvartersgatorna är oftast enkelriktade och gårdsgatorna är 
precis lika mycket en mötesplats som en väg.

Möten mellan människor 
Hela stadsdelen är skapad för att bejaka möten mellan 
människor. Ett så kallat felleshus kommer att byggas 
strax intill ATON, en inglasad gemensam lokal som fylls 
med passande innehåll. En samlingsplats tillgänglig för 
alla boende i kvarteret. Här fi nns också möjlighet att 
hyra övernattningsrum och samlingslokal. Nobeltorget 
binder på ett fi nt sätt ihop den nya stadsdelen med 

universitetscampus. Torget är samtidigt en knutpunkt för 
kollektivtrafi ken. I Vallastaden fi nns fl era torg och gator 
uppkallade efter svenska Nobelpristagare, till exempel 
Hugo Th eorell, Alva Myrdal och Selma Lagerlöf.

Dina nya innovativa grannar
Linköping Science Park ligger på promenad avstånd från 
Vallastaden. Deras devis säger det mesta, supporting the 
brilliant minds of the future. Vetenskaps parken rymmer 
cirka 400 företag och ungefär 7 000 personer har sin ar-
betsplats här.

En innovationshotspot 
En av de närmaste grannarna till townhousen ATON i 
Vallastaden kan beskrivas som en innovationshotspot i 
världsklass. Linköping Science Park inspirerar Linköping 
och hela världen med teknik, tjänster och ett utforskande 
tankesätt. Några exempel på företag som fi nns här är allt 
från välkända Sectra, IFS och Autoliv till banbrytande 
startups som Amra, XM Reality och Senion. Allt samlat 
på en plats som möjliggör banbrytande lösningar för det 
moderna samhället.

Linköping – en 
liten storstad
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Arkitektens egna tankar:
”Vallastadens koncept med små kvarter, gränder och torg, en rik blandning av 
hushöjder och stilar samt välutvecklade gemensamma ytor inbjuder till umgänge 
och skapar dynamik och spänning. Miljön är avgjort urban. Detta betyder bland 
annat att gränsen mellan privata och offentliga ytor är tydlig. Samtidigt utgör 
just de glimtar in mot en innergård eller en gränd en viktig del av den urbana 
karaktären. Vårt projekt leker med just den dualiteten. Vi bestämde oss tidigt för 
att husen skulle få en muromgärdad innergård och en uthyrningsdel som skulle 
kunna nås direkt och vara tillgängligt från torget i söder.” 
Marcus Hahn, arkitekt ATON

Spännande samarbeten 
Många av företagen har startats tack vare innovationer 
som skapats på Linköpings universitet. Det som 
kännetecknar företagen är att de är högteknologiska och 
framgångsrika, flera med ett världsrykte. Några av landets 
skickligaste IT-personer finns här. Kanske är det den öppna 
miljön och närheten mellan internationella storföretag, 
nystartade småföretag och världsledande forskning som är 
förklaringen till alla spännande samarbeten och projekt.

Här finns det mycket att göra
Det finns mycket spännande att se, upptäcka och hitta på i 
området. Det är bara att ta på sig vandringskängorna eller 
svampstövlarna och ge sig ut i naturen. Eller varför inte 
snöra på dig jogging skorna, spikskorna eller golfskorna 
beroende på intresse. 

Naturupplevelser 
Vallaskogen är ett av stadens mest välbesökta natur-
områden, ett omfattande nät av gångvägar och stigar gör 
det enkelt att komma nära naturen. Kinda Kanal är ett 
annat populärt utflyktsmål för alla som vill varva ned, ett 
smultronställe som turisterna ännu inte har upptäckt. Tin-
nerö eklandskap, på bekvämt cykel avstånd från Vallasta-

den, domineras av gamla ekar i ett böljande beteslandskap, 
här finns också åkermarker, blomrika slåttervallar och 
forn lämningar. Och vid friluftsmuseet Gamla Linköping 
går det att uppleva hur Linköping såg ut förr i tiden.

Odlingslotter och fruktodlingar 
För de som söker spontanaktiviteter i det fria, kanske dans 
(ja, det finns en dansbana) eller parkour finns Paradiset, en 
fyra hektar stor park med stora gröna ytor och fruktlundar. 
Inspiration till parken har hämtats från jordbrukslandska-
pet. I stora delar av parken finns bördig jord som används 
till odlingslotter och fruktodlingar. Vid anläggandet av 
parken planterades hundratals lövträd som redan vid plan-
teringen var 3–4 meter höga. 

Aktiviteter och motion
För dig som vill hålla dig nära hemmet rinner Smed-
stadbäcken genom området. Sittplatser på båda sidor om 
bäcken och charmiga broar gör att du kan röra dig mellan 
de båda sidorna. I området finns några mindre lekplatser 
och inom gångavstånd finns Linköpings största lekpark 
Lill-Valla. Valla Friluftsområde är ett välbesökt ströv-
område i närheten med vackert bevarad natur som gjort 
för svettiga joggingturer. Friidrottsarenan Campus Valla 

erbjuder bland annat flera löparbanor och en separat kast-
plan för träning. För den inbitne golfaren finns Linköpings 
golfklubb i närheten liksom en välbesökt tennishall.

Ett enkelt och bekvämt liv
Även om du har Linköpings breda utbud av varor och 
tjänster i närheten finns det mesta du behöver runt knuten. 
Stads delens lokala butiker och skola tillsammans med 
en fungerande kollektivtrafik gör det enkelt att skapa ett 
bekvämt liv. 

Från det småskaliga till kedjorna
I närområdet finns flera butiker, caféer och restauranger 
med olika inriktningar. Verksamheterna andas kreativitet 
och framåtanda. Den nyöppnade restaurangen Spicy 
WoknRoll, på Nobeltorget, med tyngdpunkt på asiatisk 
mat, är bara ett exempel. Här finns också närlivs, pizzeria, 
frisör, kemtvätt med mera. I närheten finns dessutom ett 
stort och välsorterat City Gross, apotek och Systembolaget. 
Vill du ha ett ännu större utbud är Linköpings centrum inte 
långt bort.

Nybyggd skola 
Vallastadens nybyggda skola erbjuder förskoleklass, 
fritidshem och årskurserna 1–6, både grundskola och 

grundsärskola. En modern och stimulerande lärmiljö 
som bland annat har ett nära samarbete med Linköpings 
universitet. För högstadiet finns det ett 20-tal skolor i 
Linköping att välja mellan. 

Till och från Vallastaden
Från Linköpings centrum går det utmärkt att ta sig med 
kollektivtrafik eller cykel till Vallastaden. Med cykel i 
lugn takt tar det bara cirka tio minuter. Från Resecentrum 
i Linköping tar du buss nr 4, via Trädgårdstorget och 
Universitetssjukhuset. Resan tar bara cirka 15 minuter.

Parken Paradiset i Vallastaden och arkitekten Ulrika Gunnman på 02 Landskap tilldelades i mars 2021 
utmärkelsen ”Årets Landskapsarkitekturpris”. Av 60 föreslagna parker granskades 20 stycken och fyra 
nominerades till finalen. Priset delas ut av branschförbundet Sveriges Arkitekter och det ska tilldelas ”en 
park, ett torg eller annan utemiljö av hög arkitektonisk kvalitet vad gäller utformning, förverkligande och 
utförande”. 
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Tre townhouse som har det mesta. Och dessutom det 
där lilla extra som gör boendet unikt, trivsamt och 
eftertraktat. Ren livskvalitet på 151 kvm. Det 
handlar om allt från arkitektens idéer till 
materialval, teknik, hållbarhetstänk och 
möjligheten att få leva och bo i Vallastaden.

Uppdrag: Skapa ett  
unikt townhouseprojekt

Egen hemsida
Är du nyfiken på vad som händer i Vallastaden har stadsdelen en egen 
hemsida. Kolla in nyheter, evenemang, restauranger och fritidsaktiviteter. 
Och lär dig mer om området, de olika kvarteren, sophantering, 
kommunikationer och parkering. Du hittar all information på 
vallastaden.nu
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ATON består av tre townhouse i form av äganderätter. 
Arkitektens tankar har inte bara skapat ett boende utöver det 
vanliga, här är det ”extra allt” som gäller. Dessutom kommer 
köpare att ha stora möjligheter att sätta sin personliga prägel 
på sitt framtida boende. Stilen är modern med en väl 
genomtänkt planlösning med stora ljusa och luftiga ytor. Allt 
fördelat på tre välplanerade våningar.

Tre unika äganderätter 
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Arkitektens egna tankar:
”Riksbyggen var tydliga från början, vårt uppdrag var att skapa ett 
attraktivt och unikt townhouseprojekt med stark miljö- och teknikprägel. 
Som en del i det arbetet har vi involverat presumtiva kunder och 
techmänniskor i olika workshops. Husen kommer att vara i trä, ha solceller 
på taket och olika typer av smart teknik. Uppkopplade vitvaror i form 
av ugn, häll och tvättmaskin, lås och annan teknik på marknaden är 
också sådant vi har lyft upp. Exakt vad som blir verklighet beror på om vi 
bedömer att det förhöjer och förbättrar boendet på riktigt. 

I och med att hus blir mer och mer energieffektiva i drift fokuserar många 
idag på material, transporter och CO2-avtrycket under byggtiden. Där 
är trä ett utmärkt byggmaterial då det binder koldioxid i byggnaden 
och produceras lokalt i Sverige. Huskonstruktionen ger ett mycket 
lågt energibehov för uppvärmning och vi har, som sagt, solceller som 
minskar behovet av köpt el. Andra viktiga aspekter är kvalitet, karaktär 
och flexibilitet. Det finns flera lite ovanliga kvaliteter i husen men för 
att nämna några; den trappande byggnadsvolymen, det dubbelhöga 
vardagsrummet, den muromgärdade atriumgården och det egna 
gårdshuset. Husen är ritade för att kunna följa en familj genom olika 
stadier i livet. Jag tycker att vi har lyckats ge husen en speciell karaktär 
som jag tror och hoppas att de boende kommer att uppskatta. Ett hus som 
är omtyckt och tas väl om hand kan få ett långt liv. Det är hållbart.”

RIKSBYGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR. ATON I VALLASTADEN   | 15RIKSBYGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.|   ATON I VALLASTADEN14



Det finns många aha-faktorer med 
ATON. Mycket landar i arkitekturen och 
hållbarheten. Husets stomme är av trä, 
ytterväggarna har en luftad putsfasad. 
Det finns solceller på taket, atriumgård 
och ett alldeles eget gårdshus.

Välkomnande entréplan 
Nytänkandet av planlösningen märks direkt vid 
entrén. Via gränden och den privata atriumgården 
välkomnas de boende in i en hall. Här finns gott 
om förvaring. Direkt till vänster öppnas bostadens 
sociala ytor upp sig med ett generöst vardagsrum. Här 
är det dubbel takhöjd med stort ljusinsläpp genom 
ett fönster som sträcker sig genom två våningsplan. 
Takhöjden skapar en speciell atmosfär som inbjuder 
till trevliga och mysiga stunder tillsammans med 
familj, släkt och vänner. Ekparkett är genomgående i 
alla rum.

Kök med köksö
I direkt anslutning till vardagsrummet ligger det 
påkostade köket. Den öppna planlösningen mellan 
vardagsrum och kök delas av med en trevlig köksö. 
Köksinredningen kommer från Vedum och exklusiva 
vitvaror från Miele. Vid fönstret finns en sittbar 
fönsterbänk, en viktig detalj som understryker 
detaljrikedomen i bostaden. På detta våningsplan 
finns också wc/dusch och tvättstuga med tvättmaskin 
och torktumlare. Alla badrum och entréhallen har 
klinker.

Barnens våning 
En trappa upp väntar ett allrum med plats både för 
kompisar, tv-spel och fredagsmys. I allrummet finns 
en arbetsyta med plats för två arbetsplatser, perfekt 
för skolarbete eller hemmakontor. De två sovrummen 
rymmer både säng, skrivbord och förvaring. Här 
finns också ett badrum med badkar. Ett våningsplan 
med såväl gemensamhetsyta som möjlighet till 
avskildhet för barn eller ungdomar i olika åldrar. 

Burspråket i de båda sovrummen öppnar upp och 
skapar ljus och rymd.

Lyxig walk in closet 
Nästa våning är en vuxenavdelning med det mesta 
som går att önska. Ett rymligt master bedroom med 
egen terrass i söderläge. I anslutning till sovrummet 
ligger det många bara drömmer om, en väl tilltagen 
walk in closet. Strax intill är badrummet placerat 
med bland annat dubbelkommod och pardusch. Både 
badrummet och walk in closet-delen har fönster som 
gör rummen ljusa och välkomnande. I hallen finns ett 
praktiskt förråd, med plats för allt som behövs men 
kanske inte alltid behöver vara synligt. 

En egen atriumgård 
Innanför gränden och gårdshuset ligger en 
atriumgård. En spektakulär uteplats helt skyddad 
från insyn, med himlen som tak. En oas som gjord 
för sköna utemöbler, stämningsfull belysning, gröna 
växter och långa helgfrukostar. På gården finns 
en platsbyggd sittbänk med glastak, ett spaljerat 
fruktträd och ett cykelförråd.

Ett boende  
med extra allt 

19 extra kvm 
Med ingång från gränden kommer du in i det trivsamma 
gårdshuset. Eller tonårslägenheten? Eller hemmakontoret? 
Eller möjligheten att hyra ut, kanske via Airbnb, och skapa 
en inkomst på upp till 40 000 kronor skattefritt per år! Här 
finns ett rum och kök med egen wc/dusch och kombimaskin 
för tvätten, allt samlat på 19 smarta kvm. Som en rolig 
detalj planeras en del av gårdshusens södra fasader att 
smyckas av karakteristiska illusioner skapade av Liljeqvist 
Design & Konst.
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Vår övergripande ambition för 
hållbarhets arbete är att allt vi gör ska vara 
klimatneutralt och hållbart för hela livet, 
där ordet hållbarhet omfattar både miljö 
och sociala samt ekonomiska aspekter. 

Tuffa mål 
Våra hus ska hålla i hundra år och vara hållbara även 
för klimatet och planeten. Då krävs tuffa mål, som 
att sätta solpaneler på alla tak i vår nyproduktion, 
eller bygga med klimatförbättrad betong. Men det 
krävs också mjuka värden som är svårare att mäta. 
Värden som gör bostaden till ett hem som förenklar 
vardagen och där det finns mer rum än de egna 
kvadratmeterna. Till exempel gemensamhetslokaler 
för hobby, möten och fester, gröna gårdar med 
odlingsytor och bra möjligheter att källsortera.

Minska klimat- och miljöpåverkan 
Bygg- och fastighetssektorn står för en stor del av 
klimat- och miljöpåverkan i Sverige och effekterna 
av våra aktiviteter bidrar även till påverkan i 
andra sektorer. För oss på Riksbyggen är det en 
självklarhet att arbeta med att minska vår klimat- 
och miljöpåverkan. Vi arbetar med detta på flera 
olika sätt: 
•   I alla Riksbyggens nyproduktionsprojekt 

genomför vi en hållbarhetsanalys genom vårt eget 
hållbarhetsverktyg.

•   Vi genomför en ekosystemtjänsteanalys inför 
samtliga markförvärv.

•   Vi har flest certifierade byggnader enligt Sweden 
Green Building Counsils certifieringssystem 
Miljöbyggnad. 

Så ser vi på  
hållbarhet 
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•   Unika townhouse med äganderätt.

•   Nytänkande boende.

•   Byggt med träbyggnadsteknik.

•   Energieffektivt boende som ger låga driftkostnader.

•   Solceller på taket.

•   Exklusiva material och vitvaror.

•   Larm och smarta hem-funktioner från Verisure.

•   Luftkonditionering.

•   Nyckelfärdigt till fast pris.

•   Terrass och atriumgård.

•   En spännande och innovativ stadsdel.

•   Närheten till Linköpings universitet.

•   Linköping Science Park på promenadavstånd.

•   Andel i felleshus, perfekt för fest eller barnkalas.

•   Nära förskola och skola.

•   Nytt boende, bo bekvämt med lågt underhåll och 

gör det du tycker om!

•   Uthyrningsbart gårdshus och möjlighet till en inkomst. 

Varför ATON  
i Vallastaden?
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Det finns många fördelar med att köpa nyckelfärdigt från Riksbyggen. 
Du kan glömma allt krångel med bygglov och tidskrävande kontakter med 
entreprenörer. Speciellt skönt om du är mitt i livet, med småbarn, karriär och 
egna intressen. Med ATON är dessutom möjligheterna till egna tillval stort, 
vilket inte alltid är fallet när det gäller nyckelfärdigt. Och sist men inte minst, 
kanske det viktigaste av allt – det är ett fast pris. Du vet vad det kostar från 
början, inga överraskningar kommer att dyka upp. Kort sagt, nyckelfärdigt 
från oss på Riksbyggen är ett enkelt och bekymmerslöst sätt att köpa sin 
nya bostad. 

Det trygga och bekväma köpet
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Rumsbeskrivning
Hall
Golv: Klinker 1: Saime Artica Nube 60x60 halv-

förband. Fog mellangrå. 

Väggar: Målade. Kulör NCS 0500-N (vit)

Tak: Vitmålat.

Övrigt: Vitmålad sockel, trappa med eksteg 

och glasräcke. Skjutdörrsgarderob med dörrar 

av ekfanér, inredning från ELFA och invändig 

belysning.

WC/Dusch 
Golv: Klinker 2: Saime Artica Nube 30x30 

halvförband. Fog mellangrå.

Golvbrunn Purus corner.

Väggar: Kakel vit blank 20x30 liggande i halv-

förband. Fog mellangrå. Bröstning utanför zon 

1. Kulör ovan bröstning väggar  

NCS S 3005-G20Y (grön).

Tak: Vitmålat. Belysning: plafond typ: Hide-a-lite 

Moon Pro LED.

Övrigt: Toalettstol IDO Glow RSK: 7789370 , 

Vedum Mezzo tvättställspaket 530mm låda 

Maja kulör F84 skogsgrön med eluttag i låda, 

tvättställ, tvättställsblandare MORA INXX II 

sharp, small, krom. Spegel Anten rund 600 

3000 K, duschblandare Mora INXX II med 

takdusch, duschväggar RAKA IFÖ SPACE 

80x90. Raka dörrar med aluminiumprofiler 

klarglas med handtagsprofiler,  handduksstång 

Hold krom, toalettpappershållare Hold krom, 

klädkrok 2-krok Hold krom. 

Tvättstuga
Golv: Klinker 2.

Väggar: Målas i våtrumsfärg . 

kulör NCS S 3005-G20Y (grön).

Tak: Vitmålat.

Övrigt: Tvättmaskin, torktumlare, Skåp för fjärr-

värmeväxlare, teknikskåp med el och media, 

städskåp, bänkskiva Vedum laminat, väggskåp 

ovan TM/TT, belysning under väggskåp. Diskho, 

tvättställsblandare Mora Inxx II sharp. Bänk-

skåp, högskåp och väggskåp Vedum Maja F84 

skogsgrön, plafond – samma som WC/Dusch. 

Vardagsrum 

Golv: Ekparkett (Tarkett Pure ek rustik plank

 162 mm)

Väggar: Målade. Kulör NCS 0500-N(vit). 

Tak: Vitmålat.

Övrigt: Vitmålad sockel.

Kök
Golv: Ekparkett .

Väggar: Kulör NCS 0500-N (vit).

Tak: Vitmålat.

Övrigt: Skåpsinredning från Vedum Maja F84 

skogsgrön med bänkskiva Verde Guatemala 

med skurlist i sten, vägg ovan diskho målad 

i våtrumsfärg. Handtag 31202 Akleja 128 mm 

krom. Rostfria, underlimmade diskhoar. Vit-

varor från Miele. Induktionshäll med integrerad 

fläkt. Inbyggnadsugn i högskåp ink. plats för 

mikro i skåp och integrerad diskmaskin. Kyl och 

frys i integrerat utförande. kök, LED-strip Gebo 

under väggskåp. Köksblandare Mora Inxx II 

Sharp krom med DM-avstäng. 

Blandare köksö köksblandare Mora Inxx II Sharp 

krom. 

Övrigt: Sittbar fönsterbänk samt fönstersmyg 

i ek.  

Plan 1
Allrum
Golv: Ekparkett.

Väggar: Kulör NCS 0500-N(vit). 

Tak: Vitmålat.

Övrigt: Vitmålad sockel. Dubbelhögt glasparti. 

Smyg av målad gips, kulör lika vägg. Innedel 

kyla i takvinkel.  Glasräcke. Bjälklagsöppning 

kläs in i ek.

Sovrum 1 och 2
Golv: Ekparkett.

Väggar: Vitmålade.

Tak: Vitmålat.

Övrigt: Vitmålad sockel, sittbar fönsterbänk 

samt fönstersmygar i ek. Vita garderober från 

Vedum.

Hall
Golv: Ekparkett.

Väggar: Vitmålade. 

Tak: Vitmålat.

Övrigt: Vitmålad sockel. Trappa med steg av ek. 

WC/badrum
Golv: Klinker 2.

Väggar: Helkalkat. Kakel 1.

Tak: Vitmålat.

Övrigt: Toalettstol IDO Glow RSK: 7789370, 

Vedum Mezzo tvättställspaket 530mm låda 

Maja kulör F44 grå NCS S 3000-N, med eluttag 

i låda. Tvättställsblandare MORA INXX II sharp, 

small, krom. Spegelskåp med eluttag BAS 

500 Nora grå Vä. Badkar Svedbergs emalj-

badkar 1600 mm med tilläggsfront + ev gavel. 

Badkarsblandare med handdusch Mora Inxx II, 

handduksstång Hold krom, toalettpappershål-

lare Hold krom, klädkrok 2-krok Hold krom. Tak-

armatur plafond Typ: Hide-a-lite Moon Pro LED.

Plan 2
Hall
Golv: Ekparkett .

Väggar: Vitmålade. 

Tak: Vitmålat.

Övrigt: Vitmålad sockel. Halvvägg mot trappa 

höjd 1100mm. Målas lika vägg. Krönbräda av 

ek.

Master bedroom
Golv: Ekparkett.

Väggar: Vitmålade.

Tak: Vitmålat.

Övrigt: Vitmålad sockel. Innedel kyla i takvinkel. 

Walk-in-closet
Golv: Ekparkett.

Väggar: Vitmålade.

Tak: Vitmålat. Vindslucka.

Övrigt: Vitmålad sockel. Elfa-inredning Starter 

kit inkl. skenor.

Förråd
Golv: Ekparkett.

Väggar: Vitmålade.

Tak: Vitmålat. 

Övrigt: Vitmålad sockel. (oinrett)

WC/Dusch
Golv: Klinker 2. 

Handduksstång Hold krom.

Väggar: Kakel 1. Utbredning enl. uppställnings-

ritning. Målad vägg ovan bröstning. Kulör NCS S 

3005-G20Y

Tak: Vitmålat. 

Övrigt: Toalettstol IDO Glow RSK: 7789370, 

Tvättställspaket Mezzo 1230 mm dubbel med 

fyra lådor, Maja med pushöppning, Kulör F44 

GRÅ NCS S 3000-N.

Spegel Sommen 1200 mm på väggplatta. 

Belysning Nittorp 305 i krom.

2st blandare tvättställsblandare tvättställs-

blandare MORA INXX II sharp, medium, krom, 

toalettpappershållare Hold krom, klädkrok 

2-krok Hold krom. takarmatur. Fast duschvägg i 

klarglas. 8 mm säkerhetsglas. Se ritn. A-46-4-

002.

Gårdshus
Hall
Golv: Linoleum ( Forbo Marmoleum Concrete, 

kulör 3706 Beton. ) 

Väggar: Vitmålade.

Tak: Vitmålat.

Övrigt: Vitmålad sockel. Vita garderober från 

Vedum. Kapphylla. Kombimaskin tvätt. 

Allrum
Golv: Linoleum

Väggar: Vitmålade.

Tak: Vitmålat.

Övrigt: Vitmålad sockel, sittbar fönsterbänk 

samt fönstersmygar i ek.

Pentry
Golv: Lineoleum.

Väggar: Vitmålade.

Tak: Vitmålat.

Övrigt: Vitmålad sockel. Köksinredning Vedum 

Maja vit. Bänkskiva laminat med nedfälld, 

rostfri ho. Köksblandare Mora Inxx II Sharp.  

Köksfläkt integrerad i överskåp. Vitvaror från 

Electrolux. Spishäll, ugn. Låg kyl med frysfack 

under köksbänk.

WC/D
Golv: Klinker 3. Saime Artica Nube 15x15 halv-

förband. Fog mellangrå.

Väggar: Kakel 1.

Tak: Vitmålat.

Övrigt: Tvättställskommod Vedum Free 615 

luckor Maja vit, tvättställsblandare Mora typ 

INXX II Sharp Medium. Spegelskåp bas 600 

med två speglar vit. duschblandare Mora INXX 

II med Mora INXX shower kit. Belysning: pla-

fond typ: Hide-a-lite Moon Pro LED.
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SituationsplanByggnadsbeskrivning
Hall
Grundläggning
Isolerad betongplatta på mark.

Stomme
Trästomme. 

Yttervägg
Luftad putsfasad. Sockel av granitklinker. 

Yttertak
Townhouse: Sedumtak, integrerade

solcellstakpannor och betongpannor

Gårdshus: Sedumtak lika townhouse 

Fönster, glasparti och fönsterdörrar
Träfönster med aluminiumbeklädd utsida och 

insida av vitmålat trä. Vertikalmarkis till stora 

glaspartiet mot söder. 

Ytterdörr
Ytterdörr av trä med glas och aluminium utvän-

digt. Trycke/lås Yale Doorman. 

Rumshöjd
Entréplan: 2,7 m.  

Plan 1 och 2: 2,5 m.  

Tvätt och WC/D på entréplan: 2,5 m.

Innerväggar
Bostadsavskiljande väggar är av trä och gips-

skivor. Övriga innerväggar i bostaden består av 

gips- + OSB-skivor på regelstomme.

Innertak
Entréplan: Vitmålad gips.

Plan 1: Vitmålad gips

Plan 2: Vitmålad gips

Innerdörrar
Vitmålade, släta dörrar.

Förråd
Alla hus har förråd i bostaden, på entréplanet 

under trappan och på plan 2. Oisolerat, låsbart 

cykelförråd finns vid entrén.

Mark
Plattlagd gränd och gård till entré. Granitklinker 

60360 cm lagt i halvförband. 

Gård
Platsbyggd sittbänk med glastak ovan. Spaljerat 

fruktträd. Väggmonterade downlights. Belys-

ningsarmatur vid entrédörr.

Terrass
Terrass på plan 2 med glasräcke, trall av värme-

behandlat trä. Terrasskärm av värmebehandlat 

trä. Belysningsarmatur vid terrassdörr.

Cykelparkering
Finns på varje tomt i låsbart cykelförråd. 

Bilparkering
Dukaten parkeringshus Aurora är beläget cirka 

140 meter från husen. Till Dukatens parkerings-

hus Flustret är det cirka 350 meter. Besökspar-

kering. Parkering för rörelsehindrad finns på den 

gemensamma gården i söder.

Säkerhet
Alla townhouse utförs som en egen brandcell. Det 

betyder att de är avskilda från varandra vilket för-

svårar för bränder att sprida sig inom och mellan 

byggnaderna. Alla townhouse har brandvarnare 

och uppkopplat hemlarm.

Ventilation och värme 
Varje townhouse förses med egen fjärrvärme-

växlare, FTX-aggregat. Spishäll med integrerad 

bänkfläkt. 

Vattenburen golvvärme på samtliga plan. Luft-

värmepump/Aircondition finns på plan 1 och 2. 

Gårdshuset värms med vattenburen radiator.

Vatten och avlopp 
Fastigheten är ansluten till kommunens vatten- 

och avloppssystem. 

El
Samtliga townhouse har individuell elmätning 

via eget abonnemang.

Tv, tele, data
Fastigheten ansluts till Utsikt. De boende tecknar 

själva avtal med tjänsteleverantör av bredband, 

telefon och tv. Mediauttag i samtliga vistelserum.

Avfallshantering
Gemensam hantering av matavfall via sopsug vid 

Felleshuset.
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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.

Så här går köpet till 
När du har bestämt dig för att köpa en bostad  tecknar 
du ett Äganderättsavtal.  Utifrån projektets inrednings-
program kan du sedan göra dina tillval. 
•  100 000 kr betalas i förskott vid tecknadet av avtalet
•  Vid byggstart betalas en handpenning på 250 000 kr 

av köpeskillingen för fastigheten (tomten) med avdrag 
för eventuellt tidigare inbetalt förskott

•  När tillval är beställda betalas en handpenning om 
20 % på totala tillvalsbeloppet

•  På tillträdesdagen betalas resterande belopp 
och  köpebrev tecknas

•  Resterande kostnad för dina tillval betalas 
på  tillträdesdagen

•  I de fall du som köpare belånar din fastighet  tillkommer 
en kostnad för uttagande av pantbrev, för närvarande 
2 % av lånebeloppet

•  I samband med tillträdet ansöker du som köpare om 
lagfart och betalar gällande lagfartskostnad

Inredning
Du som är med i ett tidigt skede av försäljningen har 
möjlighet att sätta din personliga prägel på ditt fram-
tida hem genom tillval utifrån vårt inrednings program. 
Vilka möjligheter att välja inredning du har varierar. 
 Inredningsprogrammet för vilka tillval som är  möjliga 
finns med i avtalshandlingar vid köpet. Det är inte 
 möjligt att göra andra val än de som finns presenterade  
i inredningsprogrammet. Avtalet gällande dina tillval är 
ett separat avtal mellan dig och Riksbyggen och betalas 
vid inflyttning.

Besiktning och ansvar för fel
När ert hus är färdigbyggt sker en slutbesiktning. 
 Slutbesiktningen görs både för att kontrollera att entre-
prenaden har utförts i enlighet med avtalet mellan  
er och Riksbyggen men även för att kontrollera att 
entreprenaden har utförts i enlighet med avtalet mellan 
Riksbyggen och den entreprenör som Riksbyggen har 
anlitat. Om besiktningsmannen noterat några fel så ska 
Riksbyggen se till så att dessa fel avhjälps omgående. 
Ni behöver inte göra någon särskild reklamation för 
dessa fel. Om det däremot framträder några fel efter 
 besiktningen ska ni reklamera dessa till  Riksbyggen 
så att Riksbyggen kan utreda och avhjälpa felen.  

Riksbyggen ansvarar enligt Konsumenttjänstlagen 
och det särskilda avtal som har tecknats mellan er och 
 Riksbyggen för dolda fel i 10 år. Vad som är ett dolt 
fel är inte alltid lätt att veta. Fel som visar sig under de 
första två åren förutsätts vara dolda fel som Riksbyggen 
ansvarar för om det inte framgår att det är ett problem 
som har uppkommit på grund av brukandet av huset, 
en olyckshändelse eller liknande som Ni som köpare 
ansvarar för. För att Riksbyggen ska kunna utreda och 
avhjälpa fel behöver Ni som köpare, i enlighet med teck-
nat avtal, hjälpa till genom att ge Riksbyggen tillträde.

Tillträde och inflyttning
På dagen för tillträde ska slutbetalningarna för  bostaden 
inklusive dina tillval vara gjorda. När betal ningen är 
erlagd får du nycklarna till ditt nya hem. Vid  tillträdet 
överlämnas en Drift- & underhållspärm som innehåller 
skötselanvisningar. För att förbereda dig på inflyttningen 
skickar vi i god tid innan ut information via nyhetsbrev 
eller ordnar informationsträffar.

Välkommen till ett 
hem för hela livet
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Från A till Ö  
om äganderätt
Allmän platsmark

Platsmark avser i detta fall de områden som i detaljplan  
är utlagd som allmän platsmark och är avsett för 
 gemensamt behov, t ex gata, torg, park eller natur-
områden. Vem som ansvarar för drift och underhåll 
av den allmänna platsen framgår av detaljplanen. 
Vid kommunalt huvudmannaskap ansvarar kom-
munen och vid enskilt huvudmannaskap ansvarar 
fastighetsägarna inom detaljplanen, vanligtvis genom 
en samfällighetsförening.

Anläggningsförrättning

En anläggningsförrättning är en lantmäteriförrättning  
enligt anläggningslagen genom vilken en gemensam-
hets  anläggning inrättas, ändras eller upphävs. 
 Anläggningsförrättning handläggs av lantmäteri-
myndigheten efter ansökan.

Anslutningsavgifter

Anslutningsavgifter är initiala avgifter som betalas 
till kommunen (eller till annan huvudman) för kom-
munala tekniska anläggningar, exempelvis fjärrvärme, 
VA och el. Avgifterna är medräknade i produktions-
kostnaden och betalas av Riksbyggen.

Avstyckning

Genom avstyckning nybildas en eller flera fastigheter 
och sker genom en lantmäteriförrättning som hand-
läggs av lantmäterimyndigheten.

Beräknad driftskostnad
Driftskostnader avser el, vatten, fjärrvärme och
samfällighetsavgift inkl. grundutbud data/tele/TV.
Beräknad driftskostnad gäller för en familj på  
fyra personer. Utöver detta tillkommer kostnad 
för  försäkring. 

Boyta och biyta

Boyta, eller boarea (BOA), avser den yta i ett hus som 
är användningsbar för boende. Boyta utgör tillsam-
mans med biytor (biareor) byggnadens totalyta.

Detaljplan

Detaljplan upprättas av kommunen och planläggningen 
regleras i plan- och bygglagen. Genom detaljplanen 
regleras kommunen användningen av mark- och 
vatten områden och där framgår vad som får byggas 
och i stora drag hur det får byggas, bl. a framgår vad 
som ska vara allmän platsmark respektive kvarters-
mark. Detaljplanens bestämmelser är bindande för 
både  kommunen och andra, och är bl. a bindande vid 
prövning i bygglovsärenden.

Ekosystemtjänstanalys i alla våra bostadsprojekt

På Riksbyggen arbetar vi hårt för att vi själva och våra 
medlemmar ska bedriva ett mer effektivt hållbarhets-
arbete. Ett exempel är vårt arbete med ekosystem-
tjänster, de nyttor som naturen skapar för oss alla. 
För att säkerställa att vi inte påverkar dessa nyttor 
negativt vid  exploatering av ett markområde genomför 
vi en analys av vilka värden i form av ekosystemtjänster 
som finns på just den platsen. Sedan ser vi till att vi 
i byggprojektet bevarar, kompenserar eller adderar 
värden som motsvarar minst det nu varande tillståndet. 
Helst ska vi hitta en nivå där vi når ett bättre resultat 
för ekosystemtjänsterna när vi är färdiga.

Energideklaration

Energideklarationen är ett dokument med bland 
annat uppgifter om hur mycket energi som används 
i ett hus. Energideklarationen är till för den som 
ska köpa eller hyra en bostad.  Energideklarationen 
kan då  användas för att jämföra olika hus med var-
andra. I energi deklarationen kan också förslag på 
energieffektiviserings åtgärder finnas. En energi-
deklaration tas fram av en certifierad energiexpert.

Entreprenad

I de fall Riksbyggen säljer fastighet med pågående 
entreprenad används branschens standardvillkor för 
småhusentreprenader dvs Allmänna bestämmelser  
för småhusentreprenader (ABS 18). Riksbyggen anlitar 
i sin tur en entreprenör som utför entreprenaden men 
gentemot dig som kund är Riksbyggen säljare och 
entreprenör. Riksbyggen åtar sig att utföra alla för 
projektets genomförande nödvändiga arbetsmoment 
till ett fast överenskommet pris.

Fastighet

Med fastighet avses ett avgränsat markområde  inklusive 
byggnader, vegetation och annan fast  egendom inom 
markområdet. Varje fastighet har en unik fastighets-
beteckning och finns registrerad i fastighetsregistret.

Fastighetsavgift/fastighetsskatt

Fastighetsavgiften är en skatt, som betalas  
i förhållande till taxeringsvärdet dock med en maxi-
mering på 8 349* kr/hus avseende småhus.  
För närvarande gäller att fastigheter som är taxerade 
som bostäder, är befriade från fastighetsavgiften 
de femton första åren (dock ej färdigställandeåret). 
 Därefter utgår hel fastighets avgift. 
*) Gällande belopp för 2020, indexhöjning sker en gång per år.

Fastighetsbildning

Genom fastighetsbildning kan en fastighet bildas 
samt ombildas genom att fastighetsgränser ändras. 
Fastighetsbildning regleras av fastighetsbildningslagen 
och får endast göras genom en lantmäteriförrättning 
efter ansökan till lantmäterimyndigheten.

Fastighetsgräns

Fastighetsgränsen är skiljelinjen mellan fastigheter.  
Den går mellan koordinatsatta gränspunkter som 
 beslutats vid en lantmäteriförrättning. Fastighets-
gränserna bestämmer fastighetens omfattning på 
marken och vad man därmed äger.

Fastighetsregistret

Fastighetsregistret är ett officiellt register med 
 information om Sveriges fastigheter. Registret förvaltas 
av Lantmäteriet, men flera myndigheten ansvara för att 
uppdatera innehållet.

Fastighetstaxering

Fastighetsavgiften/Fastighetsskatten grundar sig på 
att ett taxeringsvärde blir åsatt fastigheten. Taxerings-
värdet har som utgångspunkt att relatera 75 % av 
 fastighetens marknadsvärde.

Gemensamma anläggningar

Anläggningar, såsom t ex grönyta, interngator, miljö-
bod, som är gemensamma för två eller flera fastigheter. 
För att underlätta framtida underhåll och skötsel av 
anläggningarna och om det är av väsentlig och stadig-
varande betydelse för fastigheterna kan en gemen-
samhetsanläggning inrättas. De fastigheter som ingår 
i  gemensamhetsanläggningen ansvarar för anläggning-
arnas drift och underhåll och betalar för uppkomna 
kostnader efter av lantmäteriet  beslutat  andelstal. En 
gemensamhetsanläggning inrättas genom en anlägg-
ningsförrättning efter ansökan hos lantmäterimyndig-
heten. 

Köpebrev

Vid fastighetsöverlåtelse används vanligtvis två 
överlåtelsehandlingar; ett köpekontrakt och ett 
 köpebrev. Köpebrevet används oftast som ett kvitto på 
att  betalning har skett i enlighet med köpekontraktet 
och dess villkor.

Lagfart

Lagfart är en officiell registrering av vem som äger 
en fastighet och framgår bl a av fastighetsregistret. 
Vid köp av en fastighet behöver ny ägare  registreras 
som lagfaren ägare och denna ansökan skickas till 
Lantmäterimyndigheten fastighetsinskrivning. 
 Förutom en expeditionsavgift utgår även en s.k 
stämpel skatt (lagfartskostnad). Köparen betalar 
för lagfartskostnaden.

Lantmäteriförrättning

Handläggning av bl. a fastighetsbildning,  inrättande 
av gemensamhetsanläggning och upplåtelse av 
ledningsrätt sker i en lantmäteriförrättning som 
handläggs av lantmäterimyndigheten efter ansökan. 
 Lantmäterimyndigheten företräds vid förrättningen av 
en  förrättningslantmätare. Det är vanligt att flera olika 
åtgärder handläggs i samma förrättning.
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Trygghet för dig som 
köper äganderätt 

Trygghetsfilosofin Äganderätt ger dig trygghet 
när du köper en nyproducerad bostad med 
äganderätt av oss. Det ska kännas tryggt för 
dig att köpa, flytta in i och äga din nya bostad.

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.

Rätt att frånträda ditt köp
Om något allvarligt händer dig eller någon i din familj, 
t ex dödsfall eller svår kritisk sjukdom, har du möjlighet 
att frånträda köpet, fram till inflyttningsdagen. 

Läs mer på riksbyggen.se/bostad/trygghetsfilosofin/villkor-trygghetsfilosofin

Fortsättning A till Ö

Ledningsrätt

Ledningsrätt är en rätt för ledningshavaren att dra 
fram, använda och underhålla allmännyttiga ledning-
ar, såsom t ex vatten- och avlopps, fjärrvärme- och 
starkströmsledningar, på någon annans fastighet. 
 Denna rätt bildas genom en ledningsrättsförrätt-
ning som handläggs av lantmäterimyndigheten efter 
ansökan.

Nyckelutlämning

Nycklar överlämnas i samband med tillträdet.  
Närmare information översändes innan tillträdet.

Pantbrev/Pantförskrivning

Ett pantbrev är själva beviset på att penninginteck-
ning utfärdats i fastigheten och upprättas i de fall 
köparen belånar sin fastighet. Samtliga kostnader vid 
uttagande av pantbrev betalas av köparen.

Samfällighetsförening

Samfällighetsförening är en juridisk person som 
 förvaltar en eller flera gemensamhetsanläggningar, det 
vill säga sådana anlägg ningar som är gemensamma 
för flera fastigheter, exempelvis garage, gårdar eller 
 vägar. Samfällighetsföreningens medlemmar utgörs 
av  fastighetsägarna till de fastigheter som är delägare 
i gemensamhetsanläggningarna.

Servitut

Ett servitut är ett rättsförhållande mellan vanligtvis 
två fastigheter där den ena fastigheten (härskande 
 fastighet) ges rätt att nyttja den andra fastigheten (tjä-
nande fastighet) på ett visst bestämt sätt. Servitutets 
syfte är att säkerställa en viss funktion i den härskande 
fastigheten som inte kan lösa inom den egna fastighe-
tens gränser och gäller, om inget annat anges, för all 
framtid. Vanliga servitutsändamål är väg, ledning och 
brunn.

Undersökningsplikt

Köparen har undersökningsplikt vilket bland annat 
omfattar kommunens lokala föreskrifter för fastig-
heten och dess närområde. Köparen uppmanas också 
att ta del av för Fastigheten gällande detaljplan.

Värdeintyg

Om fastigheten inte har något taxeringsvärde för året 
före det år då lagfart söks måste ett värdeintyg bifo-
gas lagfartsansökan. Värdeintyg intygar värdet på 
fastigheten när köpehandlingen undertecknades och 
måste vara utfärdat av en sakkunnig, t ex mäklare 
eller annan behörig värderingsman.
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FÖR MER INFORMATION OM  
ATON I VALLASTADEN KONTAKTA:
Kundtjänst 0771-860 860  
riksbyggen.se/vallastaden

Att köpa en bostad 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 erfarenheten
Riksbyggen har funnits i över 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 fram-
tiden. 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. 

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 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 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.

Riksbyggen Förtur
Riksbyggen Förtur är en möjlighet att se och välja
bostad 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.

Nyfiken på 
Riksbyggen?


