Säljstart för en arkitektritad
verklighet

KONTAKTPERSON:
Per Vide
013-24 93 32
per.vide@riksbyggen.se
www.riksbyggen.se/vallastaden

Nu kan du ta det första steget mot ATON, tre townhouse i tre plan i Vallastaden.
Arkitekten har inte bara skapat ett boende utöver det vanliga, du bor mitt i en sjudande
och inspirerande stadsdel med närhet till det mesta. Här kommer en försmak som
beskriver husen, mycket mer hittar du på riksbyggen.se/vallastaden.
Mycket mer än ett boende
Den bifogade inspirationsfoldern innehåller bilder på husen. Bläddra i den, du kommer snart inse att
ATON handlar om mycket mer än ett boende.
En vardag de flesta bara drömmer om
På riksbyggen.se/vallastaden hittar du en faktaspäckad och inspirerande broschyr om townhousen och ditt
nya boende. Där kan du också läsa om Vallastaden – stadsdelen som har blivit internationellt omskriven med
byggnader som tillåtits ta ut svängarna, allt med ett hållbarhetsfokus i grunden.
”Det finns flera lite ovanliga kvaliteter i husen men för att nämna några; det dubbelhöga vardagsrummet, den
muromgärdade atriumgården och det egna gårdshuset.”
Marcus Hahn, arkitekt

Erbjudande om köp
På vår sajt kan du läsa mer om hur försäljningen av husen går till. Preliminär inflyttning är under 2023.
Efter 21 september kommer vi att kontakta dig angående erbjudande om köp enligt turordning. Har du
några funderingar om husen eller försäljningen är du alltid välkommen att kontakta mig.
Fyll i svarstalongen
Längst ned i detta brev hittar du en svarstalong. Fyll i och lägg den i det bifogade svarskuvertet. Sedan är det
bara att stoppa i brevlådan, vi betalar portot. Vill du hellre skicka in dina önskemål via e-post gör du det till
per.vide@riksbyggen.se. För att du ska få en plats i kön vid säljstarten, måste blanketten vara oss tillhanda
senast den 20 september 2021.

Med vänlig hälsning
Per Vide
Sälj- och marknadsansvarig

Val av hus
Rangordna de hus som du är intresserad
av att köpa, i fallande skala – ditt förstahandsval är
a lternativ 1, ditt andrahandsval är alternativ 2 osv.
För in dina val här och skicka in blanketten.
Hus nr

Placering

Pris (kr)
8 950 000 kr

Hus 1

Vänstra gavelhuset

Hus 2

Mittenhuset

Hus 3

Högra gavelhuset

Rangordna här
Såld

8 950 000 kr
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