Där staden, grönskan
och vattnet möts

FÖR MER INFORMATION OM
BRF TRANEBERGSÄNGEN KONTAKTA:
Veronica Skoglöf 08-553 63 533
veronica.skoglof@riksbyggen.se
www.riksbyggen.se/traneberg
RIKSBYGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.

Brf Tranebergsängen i Bromma.
50 lägenheter om 1–4 rum och kök
med strålande läge nära T-bana,
park och vatten.
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Ett hem med röd
tråd på gröna linjen
Från ditt fönster ser du 08.57-tåget rulla in på
perrongen. Du knyter skosnörena, stänger ytterdörren och hinner lagom till nästa avgång om
två minuter. Några få stationer senare kliver
du av tåget, mitt inne i city.
Att bo i Traneberg är att bo bara en bro från innerstaden. Här
planerar vi ett hus med hem för alla. Från kvadratsmarta 1:or till
3:or med högt i tak och stor terrass samt lexibla 4:or för växande
familjer. Alla lägenheter har egen balkong eller terrass. Flyttar
du in i någon av husets 1:or längst ned får du istället en härlig
uteplats.
Granne med huset ligger Tranebergsängen med planer på att
växa fram till en grönskande oas för hela stadsdelen. Framtidens
fotbollsmatcher, picknickar och kurragömmalekar kommer att
äga rum just här, bara några meter utanför din port. En annan
uppskattad granne är glittrande Mälaren med gott om plats för
framtidens alla båtturer och kvällsdopp.
Sedan 1940 har vi i varje bostadsprojekt lyft blicken och
tänkt nytt, tänkt längre. Vi är till för att lösa behov och för
att lösa behov krävs alltid nya idéer. Den tanken har gått som
en röd tråd genom våra 80 år och den löper vidare genom
Brf Tranebergsängen – från golv till tak och rum till rum.
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Vardagen är enkel
i Traneberg
I Traneberg, cirka fyra kilometer väster om Stockholm city,
inns allt du behöver på nära håll och här bygger Riksbyggen
50 lägenheter från ettor till fyror. Tunnelbanestationen Alvik
ligger på bara någon minuts gångväg från Brf Tranebergsängen.
Tre stationer bort ligger Fridhemsplan med ett stort utbud av
restauranger, caféer och afärer. Från Alvik går även tvärbanan
som traikerar till Sundbyberg.
Alviks torg, områdets centrum, erbjuder ett bra utbud av service
och butiker. Här hittar du bland annat livsmedelsafärer,
restauranger, klädbutiker och en välkänd tapet- och måleributik. I området inns även lera förskolor, grundskolor
samt gymnasium.
Strax utanför din port ligger Tranebergsängen med parklek
och stora grönytor. Här inns roliga aktiviteter för stora och
små som till exempel skateboardramp, plaskdamm, grill och
lekplats. Kommunen planerar att, inom en snar framtid, rusta upp
Tranebergsängen för att skapa en ännu mer trivsam park för dig
och dina grannar.
Kring området Johannelund i Traneberg hittar du värdefulla
natur- och rekreationsområden och vid Ulvsundasjön inns
badmöjligheter och båtplatser. Området erbjuder även en vacker
strandpromenad där du kan följa vattnet runt hela Traneberg
ända ner till Äppelviken.
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”Kom in nu ungar, det är mat!”

En lokal för alla du tycker om

Alla balkonger, terrasser och uteplatser blickar
ut mot Tranebergsängen där barnen kan
springa av sig innan middagen.

På entréplan inns en mindre gemensamhetslokal med övernattningsmöjlighet för de du
vill ska stanna lite längre.
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Nu slipper du leta parkering

Till huset hör 30 parkeringsplatser med
carport, varav 12 är laddplatser för elbil.
Vad du nu ska med bil till, när du bor
alldeles vid T-banan…

Hus för de små

Vi vill att kvarterets yngsta ska
känna att de hör hemma. Därför
har vi gjort en liten lekplats med
kryp-in för barnen och bekväma
sittplatser för deras kafesugna
föräldrar.
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Sol ute. Sol inne. Sol i sinne.

På översta våningsplanet har vi lyxat till det
med extra generös takhöjd om 3,4 m och stora
fönster som släpper in massor med solljus.

Bara det bästa är gott nog hemma hos dig

Integrerad diskmaskin, rostfria vitvaror och
inbyggnadsugn är bara några exempel på
gedigna inredningsval i ditt nya kök.
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BILDERNA INNEHÅLLER TILLVAL.
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Parkett med finess

Den vitpigmenterade trestaviga
ekparketten gör ditt ljusa hem ännu
ljusare och har en skön barfotakänsla.
Önskar du en ännu lyxigare touch
inns enstavsparkett som tillval.

För allt du behöver, men inte vill ha framme

De lesta 3:or och alla 4:or har separat klädkammare.
Tänk vad bekvämt med fyra kvadrat som slukar allt
från kläder till tvättkorgar, återvinning och städskåp.
Välj bort och välj till som du vill

Den här väggen kan du enkelt välja
bort om du vill omvandla din 4:a till en
ljus och luftig 3:a.
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Drömmen om en egen terrass

Nu kan den bli sann! Flyttar du in
i någon av husets 3:or längst upp
får du nämligen en stor terrass om
35 kvadrat under bar himmel.
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När man bygger litet gäller det att tänka smart

Den stilrena industriväggen i glas ger ditt hem karaktär
och skapar samtidigt en mysig sovalkov med privat känsla.
Våra ettor har även en lite generösare takhöjd.

Ton i ton

För ett enhetligt intryck i din
mysiga 1:a har vi använt
samma ljusgrå nyans i köket
som på garderobsväggen.
Snyggt, eller hur?
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Genomtänkt och praktiskt i varje detalj

I husets större lägenheter ”göms” tvättmaskinen och torktumlaren i en nisch.
De mindre lägenheterna har kombimaskin för att spara plats. Smart, eller hur?
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Grundutförande på bild

Köksinredning
med harmoni

Lucka: Ljusgrå
Laminatbänkskiva: Ferro Grafit
Knopp: Krom
Stänkskydd: Vit, blank stående 25350 cm

Det här vackra köket är vårt grundutförande i Tranebergsängen. Det är
viktigt att du verkligen trivs i ditt kök
där du spenderar så mycket tid.
Den grå eller vita grunden utgör en bra bas och
du sätter lätt din personliga prägel med just dina
inredningsdetaljer.
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TIPS!

Testa vilken kombination som passar
dig bäst online i vår 3D-väljare…

Harmoni
På detta uppslag ser du ett antal
kostnadsfria val som du kan göra för att
skapa just ditt kök. Du kan tryggt välja
mellan de olika produkterna. Här går det
inte att välja fel, alla produkter passar
utmärkt tillsammans.
Vi erbjuder även några prissatta tillval av sten- och
kompositbänkskiva, se sid 25.
Hur ser ditt drömkök ut?

Grundutförande
Handtag/knoppar

Bänkskivor i laminat Stänkskydd

Lucka

Svart, c/c 128 mm

Grey Sonoma Oak
Krom, c/c 128 mm

Rostfri, c/c 128 mm

Svart,
ø 30 mm.

22
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Krom,
ø 30 mm.

BRF TRANEBERGSÄNGEN

Chromix Silver

Vitgrå matt, stående Vit blank, stående
sättning 50325 cm sättning 50325 cm
med ljusgrå fog.
med ljusgrå fog.

Ferro Grafit

Vit blank, liggande rak
sättning 10330 cm
med ljusgrå fog.

Ljusgrå slät, målad

Vit slät, målad

Svart blank, liggande
rak sättning 10330 cm
med grå fog.

BRF TRANEBERGSÄNGEN
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TIPS!

Testa vilken kombination som passar
dig bäst online i vår 3D-väljare…

Något extra till
ditt kök?
Funderar du på något extra till köket så kan en
bänkskiva i natur- eller kompositsten vara en bra idé.
En bänkskiva i granit eller komposit ger ett genuint och exklusivt
intryck och passar oavsett vilken inredningsstil du har. Att de
dessutom är väldigt lätta att rengöra och otroligt slitstarka är ännu
en bonus.
Se inredningsportal på projekthemsidan för priser.
Nero Assoluto Blank,
Granitsten
Rak framkant
Underlimmad diskho lika
grundutförandet ingår oavsett
val av bänkskiva.

Oyster,
Kompositsten
Rak framkant
Underlimmad diskho lika
grundutförandet ingår
oavsett val av bänkskiva.

Frosty Carrina,
Kompositsten
Rak framkant
Underlimmad diskho lika
grundutförandet ingår
oavsett val av bänkskiva.
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Vitvaror
Vitvaror i kök
Induktionshäll: Electrolux. Med fyra boosterzooner.

Grundutförande

Kyl och Frys: Electrolux. Rostfri
Kombinerad kyl/frys: Electrolux. Rostfri.

Grundutförande

Se bofakta/köksritning för att se om din bostad har kyl och frys
eller kombinerad kyl/frys.

Inbyggnadsugn: Electrolux. Rostfri.

Grundutförande

Inbyggnadsmikro: Electrolux. Rostfri.

Grundutförande

Diskmaskin 60 cm: Electrolux.
Diskmaskin 45 cm: Electrolux.
Båda diskmaskiner är helintegrerade. Lucka i samma färg som
övriga luckor i köket. Se bofakta/köksritning för att se om din
bostad har 45 cm eller 60 cm diskmaskin

Spisfläkt: Utdragbar. Dolt montage bakom skåplucka. Enkel
och tyst manövrering. Låg ljudnivå och ljuddämpning.

Grundutförande

Grundutförande

Vitvaror i tvätt & tork

Tvättmaskin: Electrolux. Vit.
Torktumlare: Electrolux. Vit.

Grundutförande

Kombimaskin: Electrolux. Vit
Se bofakta för din bostad om du har kombimaskin eller separat
tvätt och tork.
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Välkommen in till
ditt nya badrum!
Här möts du av varma toner av mörk ek, svarta detaljer
i såväl handdukshängare som duschhörna. Komplettera
med dina personliga detaljer för att skapa den perfekta
känslan…
I Traneberg har vi valt denna sobra och ombonande färgskala som
grundutförande i både ditt badrum och WC/Dusch som inns
i de större lägenheterna. Du kan även byta till vårt lite ljusare
paketalternativ (se sida 37) utan kostnad.
Vilket badrum passar dig bäst?
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Grundutförande badrum
Spegelskåp

Väggskåp
Handdukstork

Grundutförande WC/Dusch

Finns endast i vissa lägenhetstyper, se bofakta

Spegel

Väggkakel

Duschhörna

Toabeslag och
hängare

Duschskärmvägg med stång

Vitgrå matt, liggande sättning
25350 cm.
Svedbergs. Svart ek 60 cm
med LED-belysning.

Svedbergs. Svart ek, ovan tvätt/tork

Svedbergs. 40 cm med
LED-belysning.

Svedbergs. Självhäftande,
svart.

Kommod

Handtag

Kommod

Handtag

Golvklinker

Grå
15315 cm.

Svart ek 60 cm.

Svart läderflärp. Handtag
till kommod och väggskåp.

Svart.

Svedbergs. Svart med klarglas.

Väggkakel

Svart ek 40 cm.

Svart läderflärp.
Handtag kommod.

Svedbergs. Svart med klarglas.

Vitgrå matt, liggande sättning
25350 cm.

Golvklinker

Laminatbänkskiva

Grå
15315 cm.

Svart. Ovan tvätt/tork

Toabeslag och hängare:

30
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Svedbergs. Självhäftande, svart.
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Ett harmoniskt
alternativ
Med detta badrum vill vi göra det enkelt för dig att
inreda med personliga detaljer. De neutrala ljusa
färgerna gör det enkelt att sätta sin egen prägel på
badrummet som håller i många år…
Du väljer kostnadsfritt vilket badrumspaket som passar dig bäst!
För dig med lite större lägenhet inns det även WC/Dusch.
Självklart kan du välja mellan färgpaketen även här.
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Valpaket badrum
Spegelskåp

Väggskåp

Valpaket WC/Dusch
Handdukstork

Duschhörna

Spegel
Toabeslag och hängare

Svedbergs. Vit 60 cm med
LED-belysning.

Duschskärmvägg med stång

Svedbergs. 40 cm med
LED-belysning.

Laminatbänkskiva

Kommod

Golvklinker
Svedbergs. Självhäftande,
Krom.

Svedbergs. Ljusgrå,
ovan tvätt/tork

Grå
15315 cm.

Handtag

Handtag
Krom.

Handtag till kommod och
väggskåp. Krom.

Väggkakel

Vit blank, liggande rak sättning
25350 cm med ljusgrå fog.

Svedbergs. Vit, ovan tvätt/tork.

Kommod

Svedbergs. Vit 60 cm.

Finns endast i vissa lägenhetstyper, se bofakta

Svedbergs. Aluminium med
klarglas.

Väggkakel

Svedbergs. Vit 40 cm.

Handtag kommod. Krom.

Svedbergs, klarglas.

Vit blank, liggande rak sättning
25350 cm med ljusgrå fog.

Golvklinker

Grå
15315 cm.

Toabeslag och hängare

Svedbergs. Självhäftande, Krom.
34
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TIPS!

Testa vilken golv som passar dig bäst
online i vår 3D-väljare kök…

Grundutförande på bild
Kährs Ek Taranto

Golvet i din nya
bostad…
I Tranebergsängen har vi valt den vackra vitpigmenterade ekparketten Taranto som grundutförande.
Alla våra golv är mattlackade för att få en naturlig , slitstark yta som
dessutom är väldigt behaglig att sätta barfota fötter på…
Vilket golv passar dig bäst?
Se inredningsportal på projekthemsidan för priser.

Grundutförande

Kostnadsfritt Val

Grundutförande på bild
Kährs Ek Taranto

Kährs Ek Taranto

Kährs Ek Como

Vitpigmenterad ekparkett, 3-stav

Ekparkett, 3-stav

Tillval
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Tillval

Kährs Nouveau White

Kährs Nouveau Gray

Vitpigmenterad ekparkett 1-stav

Gråpigmenterad ekparkett 1-stav
BRF TRANEBERGSÄNGEN
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Den viktiga
förvaringen…
Vi vet hur viktig förvaringen är för att kunna få ett
funktionellt hem. I Tranebergsängens bostäder inns det
både garderober och skjutdörrsförvaring för att på bästa
sätt utnyttja ytorna (Se bofakta för din bostad vad
som ingår).
Om du har angränsande garderober till ditt kök så anpassar vi dessa
så att du får samma färg på både kök och garderobslucka.
Snyggt, eller hur?
Se inredningsportal på projekthemsidan för priser.

Skjutdörrsparti, Elfa Vista Plain

Tillval Spegeldörr

Vit fyllning Satin White med Vita profiler
Ingår som grundutförande på vissa ställen (Se bofakta)

Tillval skjutdörrsparti
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(erbjuds endast till stora sovrummet 3–4 Rok)
Vit fyllning Satin White med vita profiler inklusive
skensystem med hylla och klädstång.
(Obs! Vid detta tillval utgår garderoberna som ingår
i grundutförandet)
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Väggfärg

Vill du få lite variation
på ditt hem?

Vit (NCS S 0500-N) eller Ljusgrå (NCS S 3000-N)

Vårt grundutförande är aldrig fel men om du funderar på en annan
nyans kan du låta ditt tycke och smak bestämma.
Som grundutförande på våning ett, två, tre och fyra är väggarna vita. På våning
fem har kök och vardagsrum en ljusgrå färg. I det här projektet erbjuds du
möjlighet att själv välja om du önskar vitt eller grått i din lägenhet. Att ändra
färg är ett tillval, se bofakta för vad som gäller för just din lägenhet samt priser i
inredningsportalen på vår projekthemsida.

Vit – NCS S 0500-N
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Ljusgrå –NCS S 3000-N
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m²

Övriga tillval
till ditt hem
Brf Tranebergsängen
Lgh 101

²

UTEPLATS
ca 15 m2

(TV)

Frånvalsvägg 1 Rok (se bofakta för din bostad)

Tillvalspris

ELC

Tillval

OBS!

KÖK
10 m2

BADRUM
Stopptiden för detta val är innan glasväggen byggs.
5 m2

0 kr

Hatthylla

RK

2,4

m

GLASVÄGG
FRÅNVAL

GRÅ VÄGG

ebergsängen

Svedbergs:
Emaljbadkar 1600
Blandare: Duschset med blandare och badkarspip Mora
Mmis (T5+S5)
(OBS! Duschhörna utgår vid detta tillval)

HALL

DM M

VARDAGSRUM/SOV
19 m2

Badkar med skärmvägg

G

RK 2,4 m

L

G

ST

K/F

G

Hatthylla ”Hall” 60 cm vit.

KM

Grundutförande
Fritt frånval att
eJ erhålla hatthylla

RUMSKÖJD 2,8 m

Frånvalsvägg 4 Rok (se bofakta för din bostad)

BH 0,3 m

4VARDAGSRUM
5m
24 m
2

iga lägenheter
K

FRYS

U/M
HS
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L

TM

TVÄTTMASKIN

BH

BRÖSTNINGSHÖJD

TT

TORKTUMLARE

RH

RUMSHÖJD

KM

KOMBIMASKIN (TM/TT)

BADKAR, TILLVAL

DUSCH MED GLASVÄGGAR

FRÅNVALSVÄGG

INDUKTIONSHÄLL OCH INBYGGNADSUGN

K

|

M

DM

DUSCH MED GLASSKÄRM
+ DRAPERISTÅNG
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MIKROVÅGSUGN I VÄGGSKÅP

VÄGG

F

ST

KLK
KYL/FRYS, KOMBISKÅP 2
4m
HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKROVÅGSUGN
(UGN UNDER HÄLL UTGÅR)

K/F

Stopptiden för detta val är innan
Väggen byggs.
(Garderoben flyttas till stora sovrummet)

G

KYL

F

GENERELL RUMSHÖJD 2,5m OCH BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER ca 0,7m DÄR INGET ANNAT ANGES
OBS!
kr
RUMSYTOR ÄR AVRUNDADE TILL NÄRMASTE0HELTAL

SOVRUM 2
8 m2

DISKMASKIN
(SG)

SOVRUM 1

ELC

IT-SKÅP/ELCENTRAL

(G)
(SG)

ALTERNATIV SKÅPSPLACERING
TILLVAL SKJUTDÖRRSGARDEROB

BRF TRANEBERGSÄNGEN
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Situationsplan
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Planlösningar
m²

Här ser ni exempel på de olika typer av
planlösningar. Se bofakta för respektive
lägenhets korrekta planlösning.

Brf Tranebergsängen
Lgh 101

m²

2 RoK 49 m²

Brf Tranebergsängen
Lgh 112

Lägenhetsförråd: ca 2 m²

1 RoK

2 RoK

UTEPLATS
ca 15 m2

BALKONG
5 m2

ELC

VARDAGSRUM
22 m2

F
KM

BADRUM
5 m2

ST

m

GLASVÄGG
FRÅNVAL

GRÅ VÄGG

KÖK
10 m2

SOVRUM
11 m2

2,4
RK

G

RK 2,4 m

L

G

ST

K/F

G

SG

KM

L

BADRUM
5 m2

G

HALL

GRÅ VÄGG
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Rumsbeskrivning

Byggnadsbeskrivning

Generellt om inget annat anges

Kök

Bad/tvätt

Rumshöjd: Rumshöjden är ca 2,5 m. vissa
konstruktioner och installationer gör att det lokalt
kan förekomma lägre takhöjd. Våning 1 och 5 har
högre takhöjd, se Bofakta.
Lägenhetsdörrar: Lägenhetsdörren är av typen
säkerhetsdörr med tittöga.
Innerdörrar: Slät vit fabriksmålad, (NCS S 0500-N).
Sockel: Fabriksmålad sockellist i rum med
parkettgolv. Sockel utförs även bakom flyttbara
garderober och skåp.
Garderob, linneskåp, städskåp (H:2100 mm): Vedum
lucka Maja vit eller grå (i anslutning till kök). Knopp
rostfri. Omfattning enligt Bofakta.
Skjutdörrsgarderob: Vita dörrar, inredning med
klädstång och hylla. I förekommande fall inredning
för linne-/städskåp. Omfattning enligt Bofakta.
Klädkammare: Hylla och klädstång.
Fönsterbänkar: Polerad kalksten (ljusgrå).
Innertak: Vitmålade NCS S 0500-N. Kan förekomma
fasade skarvar efter bjälklagselement.
Väggar: Vitmålade NCS S 0500-N
Golv: 3-stavs mattlackad vitpigmenterad ekparkett.
Brandvarnare: Brandvarnare.

Vägg: Stänkskydd kakel, vit blank 2503500 mm,
fog ljusgrå
Inredning: Stomme, lucka/lådfront: Vedum Maja,
kulör
Bänkskiva: Laminat, rak kant.
Diskbänk: Underlimmad diskho, två hoar (615 mm
eller 815 mm, underlimmad). Tillval stor ho.
Köksblandare med diskmaskinavstängning: Mora
Mmix K5
Bänkbelysning: Ledlist under överskåp.
Lådor/skåp: Fullutdragslådor med mjukstängning.
Dämpning på skåp. Diskbänkskåp fullutdragslåda
med kärl för sopsortering.

Golv: Klinker 1503150 mm mörkgrå, fog grå.
Vägg: Kakel, vitgrå matt 2503500 mm vit, fog grå.
WC-stol: Vit golvstående modell.
Blandare tvättställ: Mora Mmix B5.
Blandare dusch: Mora Mmix T51S5.
Kommod: Svedbergs kommod Forma svart ek 600,
vitt tvättställ i porslin.
Spegel: Spegelskåp 600, med belysning.
Duschhörna: Svedbergs duschhörna Skoga svarta
profiler, klarglas.
Handdukstork: Svedbergs Sigyn svart.
Badrumsbeslag: Toalettpappershållare och
handdukshängare.
Takbelysning: Zoom Rondell vit, LED-belysning
Inredning
Väggskåp: Svedbergs, svart ek.
Bänkskiva: Laminat, rak kant.
Tvättmaskin: Electrolux, vit.
Torktumlare: Electrolux, vit.
Kombimaskin: Electrolux, vit. I 1-2 RoK, se Bofakta.

Entré/Hall
Kapphylla: Placering enligt Bofakta.
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Vitvaror
Kyl, frys resp kyl/frys: Rostfritt.
Inbyggnadshäll: Induktionshäll.
Inbyggnadsugn: 1–2 RoK (samt lgh 211) i bänkskåp
under häll, 3–4 RoK i högskåp, rostfritt.
Mikrovågsugn: 1–2 RoK (samt lgh 211) placerad i
väggskåp, 3–4 RoK i högskåp rostfritt.
Spisfläkt: Utdragbar, rostfritt.
Diskmaskin: Helintegrerad.

Riksbyggens Brf Tranebergsängen, utgörs av en långsträckt huskropp i
5 våningar, varav den översta är indragen mot norr. Bostadsrättsföreningen
omfattar totalt 50 lägenheter om 1–4 Rok, en mindre gemensamhetslokal med
övernattningsmöjlighet. Friliggande carportar för 30 bilar på gården varav
12 laddplatser.

Övriga allmänna utrymmen: Barnvagns- och rullstolsrum med laddning finns
i varje entré. Med entré från gatan finns en mindre gemensamhetslokal med
övernattningsmöjlighet.

Teknisk beskrivning

Värme, vatten och sanitet: Huset ansluts till fjärrvärme och uppvärmningen av
samtliga bostäder sker med vattenburen radiatorvärme. Ventilationssystemet
är ett mekaniskt till och frånluftssystem med värmeåtervinning, så kallat
FTX. Ventilationsaggregaten är placerade i två fläktrum på bottenvåningen.
Fastigheten är ansluten till kommunens vatten- och avloppssystem.
Förbrukningskostnaderna för kallvatten ingår i månadsavgiften. Varmvatten
bereds gemensamt för alla lägenheter i husens undercentral, men mäts
individuellt och förbrukningen debiteras per lägenhet. Varmvattenförbrukningen
ingår inte i månadsavgiften. Värmeledningarna i lägenheterna leds synliga
utmed ytterväggarna.

Grundläggning: Betongplatta på mark, pålad.
Stomme: Stålstomme, filigranbjälklag av betong.
Fasad: Puts, sockel samt entréomfattning i natursten.
Tak: Falsad plåt
Lättväggar (innerväggar): Gipsskivor på reglar.
Fönster och fönsterdörr: Trä med aluminiumbeklädnad utsida.
Entré och trapphus: Kodlås och automatisk dörröppnare är placerat vid port.
Entrén är belagd med cementmosaik och har målade väggar. Postboxar finns
i varje entré. I anslutning till lägenhetsdörr sitter tidningshållare, namnskylt
och ringklocka.
Uteplats, terrass och balkong: Uteplatser är belagda med betongplattor, terrasser
och balkonger i betong. Tak; i allmänhet ovanliggande balkong, undantaget
balkong på våning fyra och terrasser på våning fem. Balkong- och terrassräcke av
plattvalsad sträckmetall. El-armatur samt eluttag. Lägenhetsskiljande skärm på
terrasser med integrerad odlingslåda.

Bilparkering: I carportar på gård.

El-installation: Ett mediaskåp för IT, digital-TV och telefoni är placerat
i lägenhetens hall. Där finns även huvudavstängning, säkringar samt
jordfelsbrytare. All hushållsel köps in gemensamt av föreningen, men
mäts individuellt och debiteras per lägenhet. Elförbrukningen ingår inte
i månadsavgiften.

WC/Dusch
Golv: Klinker 1503150 mm mörkgrå, fog grå.
Vägg: Kakel, vitgrå matt 2503500 mm vit, fog grå.
WC-stol: Vit golvstående modell
Blandare tvättställ: Mora Mmix B5.
Blandare dusch: Mora Mmix T51S5.
Kommod: Svedbergs kommod Forma svart ek 400,
vitt tvättställ i porslin.
Spegel: Spegel 400, med belysning.
Duschskärmvägg: Duschskärmvägg med stång,
svarta profiler, klarglas.
Badrumsbeslag: Toalettpappershållare och
handdukshängare.
Takbelysning: Zoom Rondell vit, LED-belysning.

RIKSBYGGEN FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR, SAMT RÄTTEN ATT BYTA UTGÅENDE PRODUKT TILL LIKVÄRDIG ELLER BÄTTRE.

Hiss: Varje trapphus har hiss till samtliga plan.
Förråd: Lägenhetsförråd är placerade på entréplan med ingång från gården.
Cykelparkering: På gård, samt i kallförråd på gård.

TV, tele och data: Fastigheten ansluts med fiberkabel. Nätverksuttag finns
i samtliga boningsrum.
Avfallshantering: Sophantering av hushållsavfall sker genom undermarkbehållare
mot gatan. I fastigheten finns även ett miljörum.

BRF TRANEBERGSÄNGEN
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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 inlyttning 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 inlyttning.
Förhandsavtal
Förhandsavtal tecknas mellan dig och bostadsrättsföreningen.
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
50
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Tack för att du har intresserat dig för en bostad
från Riksbyggen. På resan fram till inlyttning
vill vi att du ska få bra vägledning och vara så
välinformerad som möjligt.

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 upplåtelseavtalet 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 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 inlyttning.

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. För att förbereda dig på inlyttningen
skickar vi i god tid innan ut information via nyhetsbrev
eller ordnar informationsträfar.
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.

Riksbyggen Förtur
Riksbyggen Förtur är en möjlighet att se och välja lägenhet
i vår nyproduktion i bostadsrätt och äganderätt innan de inns
tillgängliga för allmänheten.
Man samlar poäng över tid, ju ler 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.

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.

210817 – RIKSBYGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.
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Trygghet hela
vägen till ditt
nya hem
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 inte har
lyckats sälja din tidigare 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 framflyttning av tillträdesdag reduceras antal
månader med motsvarande tid. Ersättningen täcker
belopp upp till 10 000 kr per månad.

Riksbyggens Trygghetslöfte ger dig trygghet
när du köper bostadsrätt. Vi hjälper dig
ekonomiskt om du inte lyckas sälja din bostad,
blir sjukskriven eller arbetslös. Det ska kännas
tryggt för dig att köpa och lytta in i ditt
nya hem.

Rätt att frånträda ditt köp
Om något allvarligt händer dig eller någon i din
familj, till exempel dödsfall eller svår kritisk sjukdom,
har du möjlighet att frånträda köpet, fram till
inflyttningsdagen.
Förmånligt med Förtur
Förtursmedlemmar har utökat Trygghetslöfte som kan
ge fria månadsavgifter i ytterligare 12 månader, totalt
upp till 24 månader.
Trygghetslöftets fullständiga villkor hittar du på:
www.riksbyggen.se/trygghetsloftet

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. Denna möjlighet gäller även under de 12
första månaderna från att du tillträtt din nya bostad.
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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 förtroendevalda
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 lera 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 anskafningskostnad 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
bostadsrättsförening, 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 inns Riksbyggens egna krav, utöver
myndighetskrav, som vi har tagit fram
utifrån våra ambitioner om en god bostad och
ett hållbart samhälle, boendes önskemål
och en långsiktig förvaltning.

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, energiefektivitet m m. Gemensamt
för en Riksbyggenbostad är att den ska uppfylla vissa
grundläggande egenskaper.

Miljöcertifiering
Att välja en bostad från Riksbyggen är att välja
ett miljömässigt bra boende. Sedan 2012 är våra
nyproducerade lerbostadshus med tre våningar eller
ler, miljöcertiferade enligt Miljöbyggnad eller Svanen.
Det handlar om att säkerställa kvaliteter inom
områden som energi, material och inomhusmiljö.
Miljöcertiferingen 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 innas i alla projekt

med ler 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.
Trivsam utemiljö – 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, trapphus och
balkonger/uteplatser uppfyller
gällande tillgänglighetskrav är
självklart i en Riksbyggenbostad.
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Välskött hus
tack vare
dina avgifter
När du lyttar in i ett Riksbyggenhus är det
Riksbyggens egna förvaltare som tar hand om huset
i minst fem år. De ser till att allt i huset fungerar som
det är tänkt och att allt är välskött och i gott skick.
Din avgift räcker till mycket
Som medlem i en bostadsrättsförening betalar du varje
månad en avgift till föreningen. Den ska räcka till en
hel del, allt från uppvärmning, vatten och skötsel av
gården till underhåll och skötsel av huset på kort och
lång sikt. Avgifterna täcker även betalning av räntor
och amorteringar på bostadsrättsföreningens lån.

En välskött gård, städat trapphus, värme och
skötsel, så att huset kan stå kvar i hundra år.
Det är några exempel på vad den avgift du
betalar till föreningen varje månad
används till.

Riksbyggen ser till att allt fungerar
I avgiften till bostadsrättsföreningen ser Riksbyggens
medarbetare till att lamporna lyser. De håller värme,
ventilation och vatten under uppsikt så att eventuella
problem åtgärdas i rätt tid, ofta innan du ens hunnit
märka något. Kort sagt, de ser till att allt fungerar som
det är tänkt.

Stabil ekonomi
I din avgift ingår även att vi löpande uppdaterar
underhållsplanen som vi tagit fram. Den ger föreningen
en långsiktigt stabil ekonomi genom att avsätta pengar
till framtida underhåll av till exempel fasader, tak och
värmeanläggningar. Det ger ekonomisk trygghet, där
du slipper överraskningar.

Skönt att bo i lägenhet
Om du tidigare har bott i hus och lyttar till en lägenhet,
då kommer det att kännas bekvämt och tryggt att allt
fungerar och hålls i skick utan att du själv behöver
vara ansvarig.

Expert i styrelsen
I styrelsen ingår en ledamot som är anställd av
Riksbyggen. RB-ledamoten fungerar som stöd
i styrelsearbetet och kan ses som en expert på
styrelsearbete för bostadsrättsföreningar.

Välstädad trivsel
Att ha välstädat i hus och omgivning är en viktig faktor
för att trivas. Vi har utbildade lokalvårdare som kan sin
sak. Vi har dessutom minskat användningen av
kemikalier vid golvvård, och när vi använder kemiska
produkter så använder vi ett miljömärkt sortiment.
Kundtjänst dygnet runt
Om du skulle ha något problem eller har någon fråga så
har Riksbyggen ett nummer du kan ringa när som helst
dygnet runt.

I din avgift ingår
Fastighetsförvaltning

att sköta huset så att till exempel vatten, värme och ventilation fungerar och så att huset underhålls och
hålls i skick år efter år.

Städning

att trapphuset och gemensamma utrymmen är välstädade.

Snöskottning och gräsklippning

att gångarna är skottade på vintern och gräsmattorna klippta på sommaren.

Lån

att betala räntor och amorteringar på de lån som en bostadsrättsförening normalt har.

Avsättningar till framtida underhåll

att sätta av pengar till sådant som slits och behöver renoveras i framtiden, som fasader, tak och
värmeanläggningar.

Underhållsplanering

att upprätta och uppdatera en underhållsplan för framtida underhåll.

Värme

att föreningen betalar för uppvärmning, ofta fjärrvärme eller kanske bergvärme.

Vatten

att föreningen betalar för kallvatten. För varmvatten betalar du ofta separat för just den mängd du
använder. Vi vill att det ska löna sig att vara sparsam och värna om miljön.

Expert i styrelsen

att en RB-ledamot från Riksbyggen är med i styrelsen och bidrar med expertkunskap som stöd i
styrelsearbetet.

Kundtjänst och felanmälan

att du kan ringa oss dygnet runt för felanmälan vid problem.

TV och bredband

ingår i många föreningar och då är det inräknat i din avgift. I andra föreningar betalar du för dem separat.

Dessa kostnader tillkommer
Varmvatten
Hushållsel
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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 genom att sätta solceller
på alla tak i nyproduktion, 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.
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När Riksbyggen bygger, utvecklar och
förvaltar bostäder och arbetsplatser skapar
vi lösningar för social gemenskap, hållbar
ekonomi och minskad miljöpåverkan.

Ett exempel är att de fordon och arbetsmaskiner
vi använder i förvaltningen ska vara 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 inns 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.

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.

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.

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

Förvalta
Företag
Vi ska skapa värde för våra kunder
med en klimatneutral och hållbar
förvaltning.
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Brf Tranebergsängens
ekosystemtjänster

2

Lyssna på marken
Ekosystemtjänster är de positiva efekter 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.

3

Vilka åtgärder planerar Brf Tranebergsängen
att genomföra?
1

Anläggning av grönyta
Solceller
3 Miljöbyggnad silver
4 Innergård med samlingsplats
2

1

4

Ekosystemtjänster som
Brf Tranebergsängens
planerade åtgärder bidrar till

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

60

|

BRF TRANEBERGSÄNGEN

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.

Upprätthållande av luftkvalitet
Ekosystemets förmåga att förbättra
luftkvaliteten t ex trädens förmåga att binda
utsläpp och partiklar från biltraik.

Förebyggande av jorderosion
Förmågan att binda mark, reglera vatten
och därigenom förebygga erosion.
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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 ler 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 inlyttning – 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
En genomtänkt teknisk förvaltning är grunden för att
säkra fastighetens värde på lång sikt. Här spelar underhållsplan, dokumentation och årlig övergripande tillsyn
en viktig roll. Med det på plats kan den dagliga driften
skötas på ett efektivt sätt.

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 fastighetsdriften. 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, grundtjänst
Administrera avtalsdokument
Bevaka myndighetskrav
Första kontakt vid störning
Försäkrings- och skadeadministration
Tekniskt stöd till styrelsen
Upphandling material och tjänster
Uppdatera underhållsplanen
Årsplanering
Övergripande tillsyn
Det finns även tilläggstjänster
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Ekonomisk förvaltning
Det inns en hel del ekonomiska frågor som ska hanteras
i en bostadsrättsförening. Vi hjälper er med redovisningsoch inansieringstjänster som säkerställer korrekt och
efektiv hantering av föreningens ekonomi.
Fastighetsdrift
Med Teknisk förvaltning och Ekonomisk förvaltning som
grund blir även det löpande arbetet i tjänsten Fastighetsdrift
väldigt efektiv. Föreningen får närvaro av omsorgsfull personal som känner er fastighet och installationer väl. Det gör
att brister upptäcks och åtgärdas i rätt tid av rätt kompetens.
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 beinner dig i landet.

Ekonomisk förvaltning,
grundtjänst
Andrahandsuthyrning
Arvoden
Bokslut och årsredovisning
Budget
Ekonomiadministration
Ekonomisk rådgivning
Hyres- och avgiftsadministration
Likviditetsplacering
Lånehantering
Prognos och uppföljning
Skatt och deklaration
Överlåtelsehantering
Det finns även tilläggstjänster

Fastighetsdrift, grundtjänst

Underhåll och ombyggnad

Drift av installationer
Felanmälan
Avhjälpande underhåll
Mätaravläsning och statistik

Hela projekt från start till mål:
Stambyten
Badrum
Balkonger
Fönster
Energi
Solceller
Värme
Ventilation
Tvättstugor
Återvinning Källare
Tak
El installationer
Mark och yttre miljö
Garage
Miljöförbättrande åtgärder

Det finns en lång rad tilläggstjänster:
Energi, Driftövervakning, Jour- och
ärendehantering, Utemiljö, Lokalvård samt Drift av byggnader

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 långsiktiga 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.

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 lytta vill vi att värdet på din bostad ska
vara beständigt.

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 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.
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

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 energiefektivitet, funktionalitet och hållbarhet.
Idag är vi miljöcertiierade enligt ISO 14001 och
kvalitetscertiierade 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
lyttar 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 ofentlig och
kommersiell fastighetsförvaltning.
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