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Rikstens friluftsstad är en helt ny 
stadsdel med urban småstads-
känsla och tydlig karaktär. Här 
får du det bästa av alla världar: 
närheten till naturen och en aktiv 
fritid med självklara bekvämlig-
heter som affärer, dagis, skolor 
och kommunikationer. Det är 
bara 25 km in till city, som du når 
på 20 minuter med pendeltåg. 
Att pendla till Södertälje går lika 
snabbt. Funktionell arkitektur och 
klimatsmarta lösningar bygger in 
Rikstens friluftsstad i framtiden. 
Ett småskaligt system av gator 
och skyddande gångstråk gör det 
tryggt att både cykla och gå. 

Har du varit vid Lida Friluftsgård? Det är 
en del av naturområdet Hanveden, som 
är det största sammanhängande natur-
området inom några mil från Stockholm 
city. Inom området finns bland annat 
sju naturreservat. Lida är öppet året 
runt och bjuder på skidbacke, skidspår, 
plogad skridskobana på sjön, gym, bad-
strand, vattenskidor, motionsspår och 
mycket, mycket mer.  
 
Läs mer på www.lida.nu. Du kan också 
läsa mer om Rikstens friluftsstad på 
www.riksten.se. 

Värdesätter du möjligheten till en aktiv 
fritid och ett smart, ekonomiskt boen-
de gör du helt rätt i att kika närmare på 
våra hus i Rikstens friluftsstad. 

Urban småstadskänsla



Rätt till ändringar förbehålles.

Rikstens friluftsstad  

Rätt till ändringar förbehålles.

124 m2

Radhus 1,5 Plan

För den lite större familjen finns ett radhus om 
1,5 plan med kök och vardagsrum, wc/dusch samt 
tvättrum på det nedre planet. Det stora vardags-
rummet kan avdelas med ett sovrum om så behövs. 
Från entrén når man ett generöst umgänges- 
rum om 26 kvm med köksutrustning, matplats 
samt trappa upp till övervåningen.

På det övre planet finns tre sovrum, ett badrum,  
två klädkammare samt ett stort allrum med fön ster  
i fasad.

Husen har vit träpanel och röda staket. Taken har 
ljusgrå, släta betongpannor. 

Ytan framför entréfasaden är hårdgjord och har 
en liten gräsmatta med trädplantering. Här finns 
även en kort häck mot gatan samt sopkärl. Marken 
framför entrén belägges med betongplattor. 

Totalt kan man få ut sex rum och kök varav fyra 
sovrum.

De nya radhusen ligger mot skogsbacken, med generösa ytor för umgänge och lek.  
Här finns flera gångvägar som leder vidare till det stora grönområdet i sydost. 
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Rätt till ändringar förbehålles. Rätt till ändringar förbehålles.

Radhus 1,5 Plan

1,5 plansradhus
5–6 rum och kök

124 m2 boarea

PLUTONEN 1     RIKSTEN
BOTKYRKA KOMMUN

BOFAKTA  14-05-19RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES

PLUTONEN
HUS 1-14

FÖRKLARINGAR

G GARDEROB
ST STÄDSKÅP
KH KAPPHYLLA
K/S KYL/SVAL
F FRYS
DM DISKMASKIN
TM TVÄTTMASKIN
TT TORKTUMLARE
VP VÄRMEPANNA
EL ELSKÅP
ÖF ÖPPNINGSBART 
 FÖNSTER
FF FAST FÖNSTER

RADHUS 1.5PLAN
5RK 124kvm
Fristående förråd 3.5kvm
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Byggnadsbeskrivning Rikstens friluftsstad 
 Grundläggning Betongplatta på mark 
 Ytterväggar Träregelstomme 
 Yttertak Släta betongtakpannor 
 Fasad Målad träpanel 
 Fönster Vita treglasfönster 
 Innerväggar Målade gipsväggar på isolerad träregelstomme. 
 Fjärrvärme Vattenburen golvvärme i bottenvåning,  
  radiatorer på övre plan 
 Ventilation Mekanisk frånluft 
 TV/data/tele Fiberanslutning 
 Parkering Biluppställningsplats på egna tomten 
 Externa förråd 3 m2 oisolerat 
 Tomtmark Häck mot gatan, gräs, stenmjölsytor på  
  uteplatser, infart och gångstråk,  
  staket mellan husen

Rumsbeskrivning Rikstens friluftsstad
 Golv Trestav ekparkett 
 Socklar Vita, fabriksmålade med synliga spikskallar 
 Väggar Släta, målade 0502-Y 
 Innertak Vita tak 
 Innerdörrar Vita, släta med trycke av silvermetall 
 Dörrfoder och listverk Vita, fabriksmålade med synliga spikskallar 
 Smygar vid fönster Vita, fabriksmålade med synliga spikskallar 
 Fönsterbänkar Natursten 
 Garderober Vita, släta med handtag av metall 
  
 Kökssnickerier Vita luckor med vit takanslutning och  
  handtag av metall 
 Bänkskiva och diskbänk Laminerad bänkskiva med dubbelho 
 Vitvaror Vita som standard, inbyggnadsugn,  
  induktionshäll, diskmaskin och fläkt 
 Kökskakel 100x200 mm liggande, rak sättning

 Golv wc/dusch Klinker 150x150 mm 
 Vägg wc/dusch Kakel 200x400 mm liggande, rak sättning 
 Badrumsporslin Vita, golvstående wc, handfat och en  
  duschvägg eller ett badkar per badrum

 Övrigt wc/dusch Kaklad fönstersmyg 
 Golv tvättstuga Klinker 150x150mm 
 Vägg tvättstuga Målad glasfiberväv 0502-Y 
 Vitvaror Tvättmaskin, torktumlare och fjärrvärmeväxlare

 Trappa Vitt vagnstycke, rostfria stolpar, steg och  
  handledare i eklaserade furu

Ett klokt val
Att köpa nyproduktion ger dig som köpare många 
fördelar. Ett fast pris, med en förutsägbar boende-
kostnad och utan behov av ombyggnation och re-
noveringar som kan anstränga både ekonomin och 
förhållandet. Du får även ett hus som är uppfört enligt 
de senaste byggreglerna där krav på byggnadsteknik, 
ingående byggnadsdelar och energibesparing ger 
dig en sund inomhusmiljö samtidigt som den ger en 
mindre påverkan på den yttre miljön. Helt enkelt ett 
klokt val.

Trygghet
Veidekke är Nordens fjärde största byggföretag och 
har en 75-årig historia och finansiell styrka att luta sig 
emot. Innan du flyttar in kommer en opartisk besikt-
ningsman se till att din bostad uppfyller alla myndig-
hetskrav och att arbetet är utfört enligt de branschnor-
mer som finns. Du kommer att bli kallad för att delta 
vid besiktningen så att du kan ställa frågor och ge dina 
synpunkter

Fast pris
Husen säljs som äganderätter och priserna finns i bifo-
gade prislista. Priset avser nyckelfärdigt hus, inklusive 
tomt och anslutningsavgifter för el, VA, fjärrvärme och 
fiber. Det som tillkommer är kostnad för tillval, pant-
brev, lagfart och kreditivräntor.

Garantier
Efter godkänd slutbesiktning inleds en tvåårig garanti-
tid. Den är till för att upptäcka fel och brister som inte 
gick att upptäcka vid slutbesiktningen. Vitvarorna har 
femårs garanti. När du köper nyproduktion får du som 
köpare dessutom en 10-årig byggfelsförsäkring samt 
en färdigställandegaranti. 

Försäljning 
Fastigheterna förmedlas genom Svenska Mäklarhuset 
Ansvarig mäklare är Mats Karlsson 0708-25 27 74

Färg och tillval
Det finns många val att göra när man bygger hus, det 
finns både kostnadsfria valmöjligheter och sådana 
som kostar extra. Dessa presenteras i en egen tillvals-
broschyr med tillhörande prislista. 

Bokningsavtal 
Inom tio dagar från att ett bokningsavtal har teck-
nats, ska en bokningsavgift om 15 000 kr erläggas. I 
samband med detta upprättas en boendekalkyl och 
mäklaren förklarar hur resten av affären kommer att 
gå till. Har ni inte redan ett lånelöfte hjälper vi er med 
kontakter hos en bank som känner till projektet.

Kontraktsskrivning
Nästa steg är att upprätta ett köpekontrakt på tomten 
och ett totalentreprenadkontrakt för uppförande av 
huset. Detta görs vid samma tillfälle. 

Lagfartsbevis 
Bevis på vem som äger fastigheten (tomten). Kostna-
den för lagfart är 1,5 % av köpeskillingen på tomten + 
exp.avgift (för närvarande 825kr). 

Byggnadskreditiv
När du ska bygga behöver du ett byggnadskreditiv 
från banken. Det är ett tillfälligt lån som betalas ut 
successivt från banken allteftersom kostnaderna 
uppstår under själva byggtiden. Fördelen för dig som 
köpare är att räntekostnaderna hamnar i ditt namn och 
är avdragsgilla.

Pantbrev
Avgift till inskrivningsmyndigheten om 2 % + exp.
avgift på intecknat belopp (total lånesumma).

Köpebrev 
Sex veckor innan huset levereras ska tomten betalas 
och tillträdas vilket betyder att äganderätten för fast-
igheten övergår till dig. Betalning sker genom bygg-
nadskreditivet hos banken.

Innan inflyttning
Du kommer att kallas till en slutbesiktning då en 
opartisk besiktningsman går igenom bostaden och 
kontrollerar att det är utfört enligt gällande byggregler, 
att de kontroller som ska utföras är gjorda och att alla 
dina tillval är på plats.

När du flyttar in
Vid överlämnandet av nyckeln får du ett slutbevis och 
en genomgång av det du behöver känna till om din 
nya bostad. 

Att köpa ett nytt hem
Att köpa en helt nybyggd bostad är lite speciellt. Den finns ju inte ännu!  
Många beslut ska fattas och ofta dröjer det innan du kan flytta in. Då kan det  
vara tryggt att veta att vi kommer att finnas med dig hela vägen och göra vårt  
yttersta för att du ska få en trygg och trevlig resa fram till inflyttning.



Vem är Veidekke  
Vår affärsidé
I samspel skapar vi värden genom att förvärva mark, utveckla byggrätter och genomföra 
bostadsprojekt.

Vår mission
Vi bidrar till samhällets utveckling genom att utveckla miljöer där människor vill leva. Genom 
att lyssna och föra dialog med boende, intressenter och beslutsfattare skapar vi en djup för-
ståelse för platsens unika förutsättningar. Kunskapen använder vi för att skapa goda boende-
miljöer och bostäder. Genom att välja klimatkloka alternativ visar vi omsorg om människorna, 
samhället och miljön.

Vår vision
I samspel förverkligar vi människors bostadsdrömmar och utvecklar framtidens samhälle.

Vårt kundlöfte
Tillsammans förverkligar vi bostadsdrömmar.

Sedan år 2000 har vi framgångsrikt utmanat den svenska byggbranschen på en rad områden. 
Genom att vara en bostadsbyggare som ständigt tänker som en samhällsbyggare bidrar vi 
aktivt till samhällsutvecklingen. Det handlar om att inte bara se till själva bostaden, utan lika 
mycket till omgivande faktorer. Med en förmåga att lyssna i samspelet med våra samarbets-
partners och använda vår kunskap för att stötta alla processer, tar vi fram kreativa projektidé-
er som skapar värden för alla intressenter.

Veidekke Bostad ingår i Veidekke ASA som är Skandinaviens fjärde största bygg-, anläggnings- 
och bostadsutvecklingsbolag. Inom koncernen finns det ett fruktsamt samarbete över lands- och 
affärsområdesgränser eftersom våra kunder ska få tillgång till alla de resurser som kan behövas. 
Vi tror på att kombinera det mindre företagets entreprenörsanda och ödmjukhet med det stora 
företagets finansiella muskler och uthållighet. Genom att vara ett företag med tydliga värderingar 
som erbjuder delägarskap, medarbetarinvolvering och ”gøy” på jobbet kan vi glädjas åt att ha 
branschens mest entusiastiska medarbetare.

Vi har verksamhet i Mälardalen, Skåne och Västsverige.

Anteckningar 



Kontakta oss 
Fastigheterna förmedlas genom Svenska Mäklarhuset.

Veidekke Bostad AB, Box 1503
172 29 Sundbyberg, 08-635 94 64 

www.veidekkebostad.se, kundcenter@veidekke.se

www.strovaren.se

Ansvarig mäklare är Mats Karlsson
0708-25 27 74


