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24

nya bostadsrättslägenheter om 1–2 rum
och kök på 29–41 kvadratmeter.

Välkommen till
Eklundshov
Vill du bo uppe på åsen, i en av Uppsalas vackraste omgivningar? I ett
optimalt läge, nära Uppsala universitet och centrum bygger Rikshem 24
nya bostadsrättslägenheter om 1–2 rum och kök på 29–41 kvadratmeter.
Med smarta lösningar, stilrena materialval och natursköna omgivningar är
detta ett perfekt boende för dig som studerar i Uppsala eller bara vill ha de
bekvämligheter som nyproduktion ger i ett city- och naturnära läge.
Brf Eklundshov 1 blir ett helt nytt bostadshus som ligger intill Rikshems tre
redan befintliga hyreshus på natursköna Eklundshovsvägen och får samma
karakteristiska utseende. Lägenheterna blir fördelade över fyra våningsplan
med suterräng i botten och charmigt vindsplan högst upp. Lägenheterna
på suterrängplan får dessutom egna, härliga uteplatser på husets baksida
mot Fyrisån som ger en mysig radhuskänsla. Bostäderna förses med en
hållbar inredningsgrund, bestående av moderna och stilrena materialval där
du som köpare ges möjlighet att sätta din egen prägel. Med genomgående
vitmålade väggar, ljusa och smakfulla kök, samt laminatgolv i modern dansk
ek finns alla förutsättningar för att skapa ett trivsamt och behagligt boende.
Inflyttning planeras till första kvartalet 2018.
Eklundshovsvägen bjuder in till ett nytt drömläge för bostadsrätter med kort
avstånd till Uppsalas stadsliv där det finns ett stort utbud av kultur och nöjen.
I direkt anslutning, i historiska kvarter, ligger dessutom Uppsala universitet,
Polacksbacken, Ångströmlaboratoriet och Campus 1477 som erbjuder
allt från klättervägg och lagidrotter till gym och ledarledda träningspass.
Samtidigt är lägenheterna vackert belägna mellan vattendrag och Gula
stigen som mynnar ut i skogen kring Sten Sture-monumentet.
Kommunikationerna är goda och du tar dig lätt från Eklundshovsvägen till
olika destinationer. Flera busslinjer trafikerar både Sjukhusvägen och Dag
Hammarskjölds Väg som bara ligger några minuters promenadväg bort. Vill
du cykla eller promenera gör du det längs de fina stråken utmed Fyrisån in
till centrum.
Uppsala centrum är fyllt av mysiga caféer, restauranger och shopping. I
närområdet kring Eklundshov hittar du även mindre livsbutiker, pizzeria,
caféerna Gula Villan och Fågelsången samt restaurang Sven Dufva. Både
Ica Nära och Willys finns inom två–tre kilometer från bostäderna som också
ligger nära den nya stadsdelen Rosendal där det finns en mix av bostäder,
handel och service.
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Avstånd:
• Polacksbacken: 300 m
• Ångströmlaboratoriet: 550 m
• Busshållplats Polacksbacken: 550 m
• Busshållplats Dag Hammarskjölds väg: 1 km
• Polacksbackens förskola: 650 m
• Restaurang Sven Dufva: 850 m
• Campus 1477: 850 m
• Uppsala universitet: 2,3 km
• Sjukhuset: 1,2 km
• Centrum: 2,3 km
• Ica Nära Hörnan: 1,7 km
• Willys Kungsgatan: 2,3 km
• Kronåsens minilivs & pizzabutik: 1,2 km

Material &
utrustning
Inredningen i Brf Eklundshov 1 är genomgående ljus och klassisk med
stilrena materialval som ger dig stora möjligheter att sätta din egen
prägel och få fram din personliga stil.
Bostäderna förses med genomgående vitmålade väggar som tillsammans med ett snyggt laminatgolv i modern dansk ek ger ett tidlöst
och behagligt intryck. Med ljusa och smakfulla kök från Marbodal och
fullt utrustade badrum med egen tvättmaskin ges alla förutsättningar
för ett trivsamt och behagligt boende.

Generellt för bostaden
Golv

Väggar

Sockel

Tak

Modern dansk ek,
1-stav laminat

Vitmålade

Vit

Vitt

Garderober

Innerdörrar

Vita, släta

Vita, släta

Hall
Golv

Ytterdörr

Övrig utrustning

Grå klinker,

Säkerhetsdörr

Kapphylla

297x297 mm
Modern dansk ek,
1-stav

Vardagsrum och sovrum
Fönsterbänkar
Svarta
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Garderob

Kök
Kakel

Inredning

Bänkskiva

Vitt
100x200 mm

Marbodal

Rostfri

Golv

Väggar

Toalett

Grå klinker,

Vitt kakel,

Golvstående Ifö/likvärdig

48x48 mm

197x197 mm

Tvättmaskin

Övrig utrustning

Kombomaskin

Duschdraperiskena

Electrolux

Handdukshängare

Utrustning
Kyl/frys, Electrolux
Spis/ugn, Electrolux
Fläktkåpa, Franke

Badrum

Toalettpappershållare
Spegelskåp med belysning
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Nära till det mesta
När du bor på Eklundshovsvägen har du allt du kan
behöva på behagligt avstånd och naturen in på knuten.
På bara några få minuter cyklar du längs Fyrisån in till
Uppsala centrum där du finner ett stort utbud av shopping,
restauranger, caféer och nöjen.
Nära bostaden finner du Uppsala universitet, Polacksbacken, Ångströmlaboratoriet
och Campus 1477 med stort idrottsutbud. Du har därutöver både sjukhuset och
förskola enbart dryga kilometern bort. Lägenheterna ligger även omgivna av flera vackra
promenadstråk, grönområden och vattendrag.
Flera busslinjer trafikerar närområdet, det finns busshållplatser både på Lägerhyddsvägen,
Sjukhusvägen och Dag Hammarskjölds väg som bara ligger några minuters promenadväg
bort. I närområdet kring Eklundshov hittar du även mindre livsbutiker, pizzeria, caféerna
Gula Villan och Fågelsången samt restaurang Sven Dufva. Både Ica Nära och Willys
finns inom två–tre kilometer från bostäderna som också ligger nära den nya stadsdelen
Rosendal där det finns en mix av bostäder, handel och service.

1 Polacksbacken: 300 m

8 Sjukhuset: 1,2 km

2 Busshållplats Polacksbacken: 550 m

9 Centrum: 2,3 km

3 Busshållplats Dag Hammarskjölds väg: 1 km

10 Ica Nära Hörnan: 1,7 km

4 Polacksbackens förskola: 650 m

11 Willys Kungsgatan: 2,3 km

5 Restaurang Sven Dufva: 850 m

12 Kronåsens minilivs & pizzabutik: 1,2 km

6 Campus 1477: 850 m

13 Ångströmlaboratoriet: 550 m

7 Uppsala universitet: 2,3 km
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Lägenheterna
Bostadshuset består av 24 lägenheter om 1–2 rum och kök på 29–41
kvadratmeter fördelade över fyra våningsplan med suterräng i botten och
vindsplan högst upp. Lägenheterna på suterrängplan erbjuder egna uteplatser
mot husets baksida.

1 rum och kök
29–35 kvm (23 st)
Välplanerad lägenhet om 1 rum och kök
med social yta i kök och rum. Helkaklat
badrum och egen tvättmaskin.

2 rum och kök
41 kvm (1 st)
Två rum och kök med öppen planlösning
mellan kök och vardagsrum. Separat
sovrum, helkaklat badrum och egen
tvättmaskin. Lägenheten erbjuder egen
uteplats på husets baksida.
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2 rum och kök – 41,1 m²
Planritning

Lägenhetsfakta

›› Tillhörande lägenhetsförråd
om ca 1 m², på plan 1.

›› Lägenhetsnummer 901.

Förklaringar till planritning
K/F Kyl/Frys

Sovrum

Spishäll/Ugn

G
G

TM Tvättmaskin

Hall

EL Elektricitet

L
ST

Rum

WC/D
TM

K/F
6,9 m

Lägenhetens placering i byggnaden

Plan 4

Plan 3

NORR
Plan 2

Plan 1

Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.
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6,6 m

G

EL

G Garderob
L Linneskåp
ST Städskåp

Kapphylla

BS Bänkskiva utförs helt i rostfritt

1 rum och kök – 29,7 m²
Planritning

Lägenhetsfakta

›› Tillhörande lägenhetsförråd
om ca 1 m², på plan 1.

›› Lägenhetsnummer 902.

Förklaringar till planritning
K/F Kyl/Frys

Rum

Spishäll/Ugn
TM Tvättmaskin

4,9 m

K/F

L Linneskåp
ST Städskåp

Kapphylla

BS Bänkskiva utförs helt i rostfritt

ST

G

G

WC/D
Sovalkov

EL Elektricitet

G Garderob

TM

EL

Hall

6,1 m

Lägenhetens placering i byggnaden

Plan 4

Plan 3

NORR
Plan 2

Plan 1
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Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.

1 rum och kök – 29,2 m²
Planritning

Lägenhetsfakta

›› Tillhörande lägenhetsförråd
om ca 1 m², på plan 1.

›› Lägenhetsnummer 903.

Förklaringar till planritning
K/F Kyl/Frys

Rum

Spishäll/Ugn
TM Tvättmaskin

4,9 m

K/F
ST
G
G

WC/D
Hall

Sovalkov

TM

EL

6,0 m

Lägenhetens placering i byggnaden

Plan 4

Plan 3

NORR
Plan 2

Plan 1

Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.
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EL Elektricitet

G Garderob
L Linneskåp
ST Städskåp

Kapphylla

BS Bänkskiva utförs helt i rostfritt

1 rum och kök – 29,2 m²
Planritning

Lägenhetsfakta

›› Tillhörande lägenhetsförråd
om ca 1 m², på plan 1.

›› Lägenhetsnummer 904.

Förklaringar till planritning
K/F Kyl/Frys

Rum

Spishäll/Ugn
TM Tvättmaskin

4,9 m

K/F

EL Elektricitet

G Garderob
L Linneskåp
ST Städskåp

Kapphylla

BS Bänkskiva utförs helt i rostfritt

ST
Sovalkov

G

WC/D
TM

G
EL

Hall

6,0 m

Lägenhetens placering i byggnaden

Plan 4

Plan 3

NORR
Plan 2

Plan 1
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Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.

1 rum och kök – 29,7 m²
Planritning

Lägenhetsfakta

›› Tillhörande lägenhetsförråd
om ca 1 m², på plan 1.

›› Lägenhetsnummer 905.

Förklaringar till planritning
K/F Kyl/Frys

Rum

Spishäll/Ugn
TM Tvättmaskin

4,9 m

K/F
ST

G

G

WC/D
Hall

TM

EL

Sovalkov

6,1 m

Lägenheternas placering i byggnaden

Plan 4

Plan 3

NORR
Plan 2

Plan 1

Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.
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EL Elektricitet

G Garderob
L Linneskåp
ST Städskåp

Kapphylla

BS Bänkskiva utförs helt i rostfritt

1 rum och kök – 29,7 m²
Planritning

Lägenhetsfakta

›› Tillhörande lägenhetsförråd
om ca 1 m², på plan 1.

›› Lägenhetsnummer 1001 plan 2
och 1101 plan 3.

TM
Sovalkov

WC/D

EL

Hall

Förklaringar till planritning

G

K/F Kyl/Frys

Spishäll/Ugn

G

TM Tvättmaskin

ST

EL Elektricitet

4,9 m

K/F

G Garderob
L Linneskåp
ST Städskåp

Kapphylla

BS Bänkskiva utförs helt i rostfritt

Rum

6,1 m

Lägenheternas placering i byggnaden

Plan 4

Plan 3
NORR
Plan 2

Plan 1
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Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.

1 rum och kök – 28,7 m²
Planritning

Lägenhetsfakta

›› Tillhörande lägenhetsförråd
om ca 1 m², på plan 1.

›› Lägenhetsnummer 1002 plan 2
och 1102 plan 3.

G

K/F

Förklaringar till planritning

Hall

K/F Kyl/Frys

Spishäll/Ugn

EL

TM Tvättmaskin
EL Elektricitet

6,6 m

TM
ST G

Sovalkov

4,4 m

Lägenheternas placering i byggnaden

Plan 4

Plan 3
NORR
Plan 2

Plan 1

Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.

L Linneskåp
ST Städskåp

Kapphylla

BS Bänkskiva utförs helt i rostfritt

WC/D
Rum

G Garderob
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1 rum och kök – 29,7 m²
Planritning

Lägenhetsfakta

›› Tillhörande lägenhetsförråd
om ca 1 m², på plan 1.

›› Lägenhetsnummer 1003 plan 2
och 1103 plan 3.

Förklaringar till planritning
K/F Kyl/Frys

Rum

Spishäll/Ugn
TM Tvättmaskin

4,9 m

K/F

L Linneskåp
ST Städskåp

Kapphylla

BS Bänkskiva utförs helt i rostfritt

ST

G

G

WC/D
Sovalkov

EL Elektricitet

G Garderob

TM

EL

Hall

6,1 m

Lägenheternas placering i byggnaden

Plan 4

Plan 3
NORR
Plan 2

Plan 1
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Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.

1 rum och kök – 29,2 m²
Planritning

Lägenhetsfakta

›› Tillhörande lägenhetsförråd
om ca 1 m², på plan 1.

›› Lägenhetsnummer 1004 på plan 2
och 1104 plan 3.

Förklaringar till planritning
K/F Kyl/Frys

Rum

Spishäll/Ugn
TM Tvättmaskin

4,9 m

K/F
ST
G
G

WC/D
Hall

Sovalkov

TM

EL

6,1 m

Lägenheternas placering i byggnaden

Plan 4

Plan 3
NORR
Plan 2

Plan 1

Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.
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EL Elektricitet

G Garderob
L Linneskåp
ST Städskåp

Kapphylla

BS Bänkskiva utförs helt i rostfritt

1 rum och kök – 29,2 m²
Planritning

Lägenhetsfakta

›› Tillhörande lägenhetsförråd
om ca 1 m², på plan 1.

›› Lägenhetsnummer 1005 plan 2
och 1105 plan 3.

Förklaringar till planritning
K/F Kyl/Frys

Rum

Spishäll/Ugn
TM Tvättmaskin

4,9 m

K/F

EL Elektricitet

G Garderob
L Linneskåp
ST Städskåp

Kapphylla

BS Bänkskiva utförs helt i rostfritt

ST
Sovalkov

G

WC/D
TM

EL

Hall

G

6,1 m

Lägenheternas placering i byggnaden

Plan 4

Plan 3
NORR
Plan 2

Plan 1
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Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.

1 rum och kök – 29,2 m²
Planritning

Lägenhetsfakta

›› Tillhörande lägenhetsförråd
om ca 1 m², på plan 1.

›› Lägenhetsnummer 1006 plan 2
och 1106 plan 3.

Förklaringar till planritning
K/F Kyl/Frys

Rum

Spishäll/Ugn
TM Tvättmaskin

4,9 m

K/F
ST

G

G

WC/D
Hall

TM

EL

Sovalkov

6,1 m

Lägenheternas placering i byggnaden

Plan 4

Plan 3
NORR
Plan 2

Plan 1

Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.
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EL Elektricitet

G Garderob
L Linneskåp
ST Städskåp

Kapphylla

BS Bänkskiva utförs helt i rostfritt

1 rum och kök – 28,7 m²
Planritning

Lägenhetsfakta

›› Tillhörande lägenhetsförråd
om ca 1 m², på plan 1.

›› Lägenhetsnummer 1007 plan 2
och 1107 plan 3.

G K/F

Förklaringar till planritning

Hall

K/F Kyl/Frys

Spishäll/Ugn

EL

TM Tvättmaskin
EL Elektricitet

G Garderob
L Linneskåp
ST Städskåp

Kapphylla

BS Bänkskiva utförs helt i rostfritt

WC/D
Rum

6,6 m

TM
G ST

Sovalkov

4,4 m

Lägenheternas placering i byggnaden

Plan 4

Plan 3
NORR
Plan 2

Plan 1
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Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.

1 rum och kök – 29,6 m²
Planritning

Lägenhetsfakta

›› Tillhörande lägenhetsförråd
om ca 1 m², på plan 1.

›› Lägenhetsnummer 1008 plan 2
och 1108 plan 3.

Hall

EL

G
G

Förklaringar till planritning

TM

K/F Kyl/Frys

WC/D

Sovalkov

Spishäll/Ugn
TM Tvättmaskin

ST
4,9 m

K/F

Rum

6,1 m

Lägenheternas placering i byggnaden

Plan 4

Plan 3
NORR
Plan 2

Plan 1

Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.
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EL Elektricitet

G Garderob
L Linneskåp
ST Städskåp

Kapphylla

BS Bänkskiva utförs helt i rostfritt

1 rum och kök – 35 m²
Planritning

Lägenhetsfakta

›› Tillhörande lägenhetsförråd
om ca 6,5 m², på plan 3.

›› Lägenhetsnummer 1201.

Plattform

Förklaringar till planritning
K/F Kyl/Frys

Spishäll/Ugn
TM Tvättmaskin
EL Elektricitet
Kattvind

Kattvind

ST Städskåp

Kapphylla

G

7,7 m

ST
EL

L Linneskåp

BS Bänkskiva utförs helt i rostfritt
Kattvind Yta med låg takhöjd och smalt utrymme
K/F

Rum

G Garderob

G
WC/D

Förråd

TM

Hall

Kattvind

8,1 m

Lägenhetens placering i byggnaden

Plan 4

Plan 3
NORR

Plan 2

Plan 1
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Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.

1 rum och kök – 33,2 m²
Planritning

Lägenhetsfakta

›› Tillhörande lägenhetsförråd
om ca 2,4 m², på plan 3.

›› Lägenhetsnummer 1202.

Förklaringar till planritning
K/F Kyl/Frys

Spishäll/Ugn
TM Tvättmaskin

K/F

Rum

6,1 m

TM
Sovalkov

WC/D

EL

Hall

Klk

8,3 m

Lägenhetens placering i byggnaden

Plan 4

Plan 3
NORR

Plan 2

Plan 1

Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.
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EL Elektricitet

G Garderob
L Linneskåp
ST Städskåp

Kapphylla

BS Bänkskiva utförs helt i rostfritt

1 rum och kök – 35 m²
Planritning

Lägenhetsfakta

›› Tillhörande lägenhetsförråd
om ca 6,5 m², på plan 3.

›› Lägenhetsnummer 1203.

Plattform

Förklaringar till planritning
K/F Kyl/Frys

Spishäll/Ugn
TM Tvättmaskin
EL Elektricitet

Kattvind

Kattvind

G Garderob
L Linneskåp
ST Städskåp

Kapphylla

BS Bänkskiva utförs helt i rostfritt
Kattvind Yta med låg takhöjd och smalt utrymme

K/F
G

Rum

EL

7,7 m

ST
G
Hall

Kattvind

WC/D

Förråd

TM

8,1 m

Lägenhetens placering i byggnaden

Plan 4

Plan 3
NORR

Plan 2

Plan 1
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Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.

Så här går det till att köpa
bostadsrätt av oss:
1. Hitta bostad

3. Köp bostad

På rikshem.se kan du läsa om våra
nyproduktionsprojekt och anmäla ditt
intresse. Du får då inbjudan till våra
säljstartsdagar där vi presenterar projekten
med hjälp av modeller, ritningar och priser.
Dagen efter säljstart har du möjlighet att göra
en bokningsanmälan för en specifik lägenhet.

Köpet består av två bindande avtal mellan dig
och bostadsrättsföreningen som kommer att
pröva dig som medlem genom att kontrollera
din betalningsförmåga. Du behöver också visa
upp ett giltigt lånelöfte från din bank och betala
ett förskott som räknas av från den slutliga
betalningen vid tillträdet. När prövningen gått
igenom och båda avtalen är tecknade, blir du
formellt medlem i föreningen.

2. Boka bostad

4. Val av inredning

När tiden har gått ut för bokningsanmälan
och du hittat en lägenhet som passar dig,
skrivs ett bokningsavtal där du även betalar
en bokningsavgift. Bokningsavtalet är inte
bindande, och om du väljer att inte gå vidare i
processen återbetalas avgiften med avdrag för
administrativa kostnader.

Du som köpare får nu möjlighet att göra
personliga val i din nya lägenhet med hjälp
av våra tillvalsbroschyrer och vår hemsida
där du kan välja mellan olika färgsättningar
och material.
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5. Besiktning

7. Garanti och försäkringar

När det närmar sig inflyttning görs en
slutbesiktning av en oberoende besiktningsman.
Du kommer också att bli inbjuden att besöka
lägenheten under byggtiden och tillsammans
med oss kontrollera att dina tillval blivit rätt.

Från och med tillträdet har du som köpare
ansvar för lägenheten, vilket innebär att du
behöver försäkra din bostad. Två år efter
slutbesiktning kommer huset och lägenheterna
genomgå ytterligare en besiktning för att
säkerställa att allt är korrekt.

6. Tillträde och slutbetalning
I god tid innan tillträdesdagen betalar du
in den resterande delen av köpesumman.
På tillträdesdagen när allt är betalt kan
du hämta ut nycklarna till din nya bostad,
tillsammans med all information du behöver
om din lägenhet.
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Bostadsfakta
Lägenhetsfördelning

Hiss

Föreningen består av ett bostadshus där
lägenheterna är fördelade över fyra våningsplan
med totalt ett trapphus. Adressen för fastigheten är
Eklundshovsvägen 4D, 752 37 Uppsala. Fastigheten
innehåller 24 lägenheter med följande fördelning:
23 st 1 rok 29–35 kvm
1 st 2 rok 41 kvm

Hiss kommer finnas installerad mellan suterrängplan
och entréplan.

Sophantering
Föreningen kommer ha tillgång till miljöstuga i
anslutning till fastigheten med hämtning varje vecka.

Värme och ventilation

Grundläggning och stomme

Fastigheten kommer att anslutas till fjärrvärme
och lägenheterna värms upp med vattenburet
radiatorsystem. Mekanisk frånluftsventilation
med värmeåtervinning, FX-system.

Husen har stomme av betong. Grundläggning utförd
med platta på mark.

Uteplatser/balkonger
Vatten

De fyra lägenheterna på suterrängplan kommer ha
egna uteplatser mot husets baksida. Resterande
lägenheter har inga uteplatser eller balkonger.

Förbrukning av kallt och varmt vatten ingår i avgiften.

El

Fasader/Yttertak

Varje lägenhet kommer att ha en egen elmätare
där lägenhetens elförbrukning mäts. Respektive
lägenhetsinnehavare ansvarar för att teckna och
bekosta ett eget elabonnemang för sin lägenhet.

Fasad på suterrängplan ska vara i putsat utförande.
Övriga fasaden får träpanel med lock-läkt-utseende.

Innerväggar
Tvätt

Innerväggar (ej lägenhetsavskiljande innerväggar)
består av skivor och stålregelverk, eller träbaserade
regelverk. Bekläds med gips. Alla innerväggar målas
i vitt.

Varje lägenhet är utrustad med egen tvättmaskin
(kombi). Tvättstuga finns ej i fastigheten.

Cykelparkering och förråd

Digital-TV, bredbandstelefoni,
bredband

Cykelparkering finns i miljöhus i anslutning till
fastigheten där det finns plats för ca 25 cyklar. Det
kommer även finnas plats för cyklar utomhus.

Bostäderna kommer vara anslutna med fiber
för leverans av TV, IP-telefon och data via Telia
Triple Play.

Bilparkering

Postboxar/tidningshållare

Föreningen kommer ha tillgång till sju stycken
parkeringsplatser i anslutning till fastigheten varav
en är handikapparkering.

Postboxar är placerade på entréplan i trapphuset. En
tidningshållare är placerad utanför varje lägenhetsdörr.

Entréer trapphus
Totalt finns det ett trapphus i byggnaden.
I trapphuset finns postboxar och
lägenhetsinformation.
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Om Rikshem
Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag.
Vi äger fastigheter över hela Sverige; från Malmö i söder till
Haparanda i norr. Vår affärsidé är att i utvalda kommuner
erbjuda och utveckla bostäder och samhällsfastigheter.
Under en livstid hinner du bo i många olika sorters hem. Rikshem vill vara en
fastighetsägare som kan erbjuda ett tryggt och attraktivt boende genom hela livet.
Vi äger studentlägenheter, hyresrätter, seniorboenden och vårdhem. Dessutom
bygger vi nya hyresrätter, bostadsrätter och samhällsfastigheter. Vi ägs av Fjärde
AP-fonden och AMF som även de är trygga och långsiktiga aktörer.
Rikshem vill bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling ur såväl socialt,
miljömässigt som ekonomiskt perspektiv. Det gör vi genom att kombinera
affärsmässighet med samhällsansvar och på så sätt skapa hållbara livsmiljöer
som fungerar för människor genom hela livet.
För oss är hållbarhet en förutsättning för långsiktig lönsamhet och vårt hållbarhetsarbete finns med oss i hela vår verksamhet. Det startar redan när vi bygger en ny
fastighet. Idag är vi det bostadsbolag i Sverige som bygger flest lägenheter i trä. Trä
är en förnybar resurs som under byggfasen släpper ut betydligt mindre koldioxid
än andra vanliga byggmaterial och som lagrar koldioxid under hela sin livslängd.
Dessutom är energianvändningen för Rikshems nyproduktion 25 procent lägre än
Boverkets byggregler.
Genom stöd till ideella organisationer, lokala föreningar samt samarbeten med
kommuner tar vi som fastighetsägare ansvar för våra områden och de människor
som bor där och i förlängningen för hela samhället. Vi vill genom vårt engagemang
bidra till att skapa sysselsättning och utvecklingsmöjligheter genom att till exempel
erbjuda läxhjälp och sommarjobb för unga i våra områden.
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25%
Vid nyproduktion använder vi
25 procent mindre energi än vad
Boverkets byggregler kräver.

Frågor om något?
I det här projektet samarbetar vi med Svensk Nyproduktion som
har lång erfarenhet av försäljning av nybyggda bostäder.
Svensk Nyproduktion är en del av Svenska Mäklarhuset som startades 1990 av Niclas Spång
och Lars Björkstrand. Idag har Svenska Mäklarhuset 130 medarbetare och över 30 kontor i
Stockholm, Uppsala, Skåne, Spanien och Thailand. Svenska Mäklarhuset förmedlar årligen ca
3000 bostäder.
För frågor om projektet och försäljningen tar ni kontakt med våra ansvariga mäklare
Anders Levin och Sara Jansson.

Ansvariga mäklare
Anders Levin
Svensk Nyproduktion, Uppsala
Anders är med sina elva år i branschen en erfaren
mäklare som arbetar med kunden i fokus. Hans
motto är att vara hjälpsam, tydlig och lättillgänglig.
073-429 13 96
anders.levin@svensknyproduktion.se

Sara Jansson
Svensk Nyproduktion, Uppsala
Sara har lång erfarenhet av nyproduktionsförsäljning och
både bor och är uppvuxen i Uppsala. Sara hjälper dig
fatta trygga och bra beslut i din lägenhetsaffär.
073-367 64 34
sara.jansson@svensknyproduktion.se
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Rätt till ändringar förbehålles. Avvikelser i material, design och utförande kan ske.

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag.
Vi äger, förvaltar och utvecklar bostäder och samhällsfastigheter
i landets snabbast växande kommuner. Där erbjuder vi tryggt,
trivsamt och flexibelt boende i attraktiva lägen. Rikshem ägs av
Fjärde AP-fonden och AMF. Läs mer på rikshem.se

www.rikshem.se

Kontakt
Växel: 010-70 99 200
Rikshem AB
Box 307, 101 26 Stockholm
www.rikshem.se

