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Hallå
där...

Önskelistan som blev verklighet
Intresse för inredning. Undulaten Kompis verkar dela mattes
intresse för inredningstidningar.

Tre och fyrtio upp. Takfönstret i
badrummet fanns inte med på
ursprungsritningen.

Extra breda lådor. Utifrån ett
standardkök har Ann och Ove
Bergendahl gjort egna val.

Det blev så annorlunda, Bergendahls nya bo- – Det ska vara luftigt.
ende. Mot radhuset de hade tidigare. Både i – Lägenheten ska ha en stor balkong.
storlek och i stil. I januari flyttade de in på ny- – Ett bra solläge.
– På ”rätt” sida bron.
byggda Eriksbergsterrassen.
– Det är jätteskönt, säger Ann. Jag skulle
Med från början
inte vilja flytta tillbaka.
Efter många år i ett trivsamt radhus blir man kräsen. Ann och
Ove Bergendahl hade planerat att flytta när yngsta barnet var
klart med grundskolan. De hade till och med gjort upp en önskelista som bland annat sa:

Det var en ren tillfällighet att de fick syn på Eriksbergsterrassen
på nätet.
– Vi har en bekant som köpte lägenhet i Sannegårdshamnen, berättar Ann. Vi var där och tittade, men det passade
inte oss riktigt.

Öppna för förslag
– Det har varit både spännande och skrämmande, säger
Ove. Vi var och tittade när här bara var väggar. Det fanns
inget tak.
– Då tänkte jag att de måste ha räknat fel, säger Ann. Vi

2. Slottsberget

3. Eriksbergsterrassen:

5. Högsbogatan

28 kedjehus i Onsala, Kungsbacka.
Husen är färdiga för inflyttning och några är
fortfarande till salu.

30 lägenheter och 6 småhus i Frölunda,
Göteborg. Byggstart i slutet av 2009,
inflyttning i slutet av 2010. Försäljningen
startar inom kort.

Exklusiva lägenheter med stora balkonger.
Endast ett fåtal lägenheter kvar. Ring gärna
och boka visning.

Tre hus med 31 lägenheter vardera. Husen
byggs i etapper med inflyttning från våren
2010. Försäljningen pågår.

Kontaktperson:

Kontaktperson:

Solveig Strand
solveig.strand@riksbyggen.se
031-704 56 09

Kontaktperson:

Kontaktperson:

4. Änghagen i Kullavik

6. Kryddhyllan

Kustnära för dig som är
över 55

Anna Ryba Carlsmose
anna.ryba-carlsmose@riksbyggen.se
031-704 68 5

Nära natur och centrum

Bodil Jönsson
bodil.jonsson@riksbyggen.se
031-704 56 04

Bekvämare än villa

Kustnära för dig som är
över 55
30 lägenheter, fristående och parhus, i
Kullavik, Kungsbacka. Byggstarten närmar
sig och två tredjedelar är redan sålda.

www.riksbyggen.se
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kommer inte att få plats. Jag smög hit och provmätte.
Men de hade räknat rätt. Och vi fick plats.
När taket började ta form såg Ove att det skulle bli
en takkupa i farstun.
– Tänk om vi kunde få en sådan i badrummet... Det
var fönsterlöst, och vi hade funderat på hur det skulle bli.
Jag kontaktade Riksbyggen, och nu har vi ett fönster där!
Det är sådant som vi är väldigt nöjda med.

Skönt rensa ut
– Riksbyggen har varit väldigt öppna för förslag, säger
Ann. Vi fick ändra på en vägg, och har givetvis fått vara

med och välja inredningen.
När flyttlasset gick i januari var det inte många möbler
som fick följa med.
– Vi har slängt och skänkt, slängt och skänkt, säger Ann.
Det är jätteskönt. Jag skulle inte vilja flytta tillbaka, fast vi
trivdes så gott i huset. Nu har vi bara kvar de saker vi använder.
– Och det är skönt att slippa underhålla huset. Det tog
för mycket tid. Vi ville ha det mindre, och här känns det
rymligt ändå eftersom det är så luftigt och ljust. Tanken
är ju att ha tid till andra intressen och ibland bara kunna
använda tiden till att sitta och njuta.

Vad innebär er goda ekonomi för kunderna?
– Trygghet. Köparen behöver inte oroa sig för att behöva
betala för en eventuellt osåld lägenhet i sin förening. Den kostnaden tar Riksbyggen genom vår intäktsgaranti.
Redan innan huset är byggt erbjuder vi ett fast pris. Det
innebär att du i förväg vet kostnaden, oavsett om du köper
din första egna bostad på Kryddhyllan, eller säljer din villa
för ett seniorboende på Änghagen. God ekonomi i företaget
är grunden för trygghet och långsiktighet.
På vad sätt agerar Riksbyggen långsiktigt?
– Vi både bygger och förvaltar bostäder. Oförnuftiga besparingar vid byggnationen skulle ge framtida ökade kostnader.
Våra kunder, de som bor i Riksbyggens fastigheter, är också
våra ägare och för dem är den långsiktiga förvaltningen högt
prioriterad.
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Projekt i Göteborg
1. Tallbacken i Onsala

Hur håller ni nere byggkostnaden?
– Fokus på att bygga effektivare, smartare och med lösningar som ger en viss upprepningseffekt. Som på Slottsberget
och Högsbogatan.

Ljus och rymd. En av punkterna på Ann och Ove Bergendahls önskelista var: Det ska vara luftigt.

– Precis då började försäljningen här, säger Ove. Vi fick
bra information på nätet med ritningar, vyer och en virtuell
film.
De hade tur och fick just den lägenhet de ville ha. Det är
nu två år sedan, och paret har följt bygget hela vägen.

Michael Ekberg,
regionchef på Riksbyggen
Vad gör Riksbyggen för miljön?
– Det är vår viktigaste utvecklingsfråga just nu. Vi är miljöcertifierade och när vi bygger nytt ställer vi högre krav på
energiåtgången än normen. På Eriksberg har vi mer än 30%
lägre förbrukning. Det uppnår vi genom tjocka väggar, god
isolering, effektiv återvinning av värmen och individuell mätning. På Högsbogatan har husen bergvärme och producerar sin
egen energi, vilket tillsammans med vindkraft ger ren energi
och lägre kostnad för kunderna.

– Det ska vara luftigt
– Lägenheten ska ha en stor balkong
– Ett bra solläge
– På ”rätt” sida bron
– Det tog för mycket tid med vårt hus, nu har vi tid att sitta och bara njuta. Tanken är ju att ha tid till andra intressen, säger Ann och Ove Bergendahl.

Kontaktperson:

Anna Ryba Carlsmose
anna.ryba-carlsmose@riksbyggen.se
031-704 68 58
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Populärt område
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Solveig Strand
solveig.strand@riksbyggen.se
031-704 56 09

Eget hus till låg kostnad
29 småhus med äganderätt på Gårdsten,
Göteborg. Husen byggs i etapper
allteftersom de säljs. Det första är redan på
plats.

Kontaktperson:

Ronny Fritsch
ronny.fritsch@riksbyggen.se
031-704 56 07
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