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Ett förslag framtaget i sammarbete mellan:

Som erfaren samhällsutvecklare ser vi med spänning fram emot
utvecklingen av Piteå. Här vill vi tillföra moderna och hållbara
bostadsrätter med trygg och långsiktig förvaltning, och det är med
branschens nöjdaste kunder i ryggen vi tar oss an uppgiften. Vi vet vad
som krävs för att lyckas samt vikten av att tänka efter, före.
Vi vill bidra med att skapa en levande plats för möten, evenemang och
aktivitet – men också en plats för attraktiva bostäder. Vår ambition är
en god helhetsverkan med omkringliggande bebyggelse och en naturlig
och levande kvartersstruktur. Vi tror på ett hållbart kvarter utifrån alla
aspekter och vet att attraktiva bostadsrätter är något som efterfrågas
mer och mer i Piteå.
Våra marknadsundersökningar visar att bostadsrätten som boendeform
har en växande ställning i Piteå där allt fler inser fördelarna med att
äga sitt boende, samtidigt som utbudet av nyproducerade bostadsrätter
i princip är obefintligt.
Våra centrala bostadsrättslägenheter kommer tilltala en bred målgrupp,
från unga som vill investera i sin första bostad till äldre som vill ha ett
bekvämt och nästintill underhållsfritt boende med närhet till allt.
Dessutom vet vi att Piteå är en stad man gärna återvänder till. Vi tänker
att de nya bostäderna också kommer att locka till sig utflyttade Piteåbor
och på så sätt bidra till stadens befolkningstillväxt.
Vi hoppas att ni ska uppskatta vårt förslag och vår idé om hur kvarteret
Löjan kan utvecklas!
Med vänliga hälsningar
Lars Lundgren
Marknadsområdeschef Bostad Norr
Riksbyggen

Illustration- visar på (kompositioinen av platsen) bostadshusets förhållningssätt till stadsberget, kyrkan och inkringliggande hus, men också hur livet mellan husen berikar platsen.

Piteås stadskärna är en av Norrlands bäst bevarade trästäder.
Arkitekturen är familjär och småskalig med inslag av högre
byggnader.
Stadsdelen Häggholmen är en av Piteås äldsta stadsdelar där
Rådhustorget, från 1600-talet, arkitektoniskt är bland det mest
karaktärsgivande. Det gamla och monumentala torget är unikt i sitt
slag med tidsenligt slutna hörn och omgivet av äldre träarkitektur.
Ett nytt torg och bostadsbebyggelse i kvarteret Löjan blir ett samtida
tillskott till livet mellan husen i Piteå. Ett offentligt vardagsrum med
mycket plats för kultur, lek, möten och vardagslivet i staden.
Stadsbergets lekfulla pulkabacke och läktare, omsorgsfullt
gestaltade bostäder och inbjudande centrumlokaler skapar
inramningen till ett nytt urbant vardagsrum där piteborna kan
känna sig som hemma.

Kvarteret Löjan - Gestaltningsprinciper
1. Piteås nya vardagsrum

4. Hållbart samhällsbyggande

MÅL
Att skapa ett vackert och spännande torg som bjuder in till möten, lek och upplevelser året runt.

MÅL
Att bygga hållbart boende för hela livet.

Ett vackert bostadskvarter skapar tillsammans med Stadsberget en stark inramning till torget samtidigt som dagsljus och
soltimmar på torget beaktas. Lokaler i bottenvåningen aktiverar gaturummet och ökar tryggheten. Starka kopplingar till
omkringliggande bebyggelse och gator gör torget till en del av befintliga stråk genom centrala Piteå.

I alla Riksbyggens nyproduktionsprojekt genomförs en hållbarhetsanalys genom Riksbyggens hållbarhetsverktyg.
Det görs för att säkra en bra hållbarhetsstyrning tidigt i projekten. Alla byggnader certifieras enligt Sweden Green
Building Councils system Miljöbyggnad silver.

2. Attraktiva bostäder och lokaler med hög arkitektonisk skärpa

Kvarteret Löjan kommer att byggas med långsiktig hållbarhet i fokus, byggnaderna gestaltas utifrån ett
livscykelperspektiv.

MÅL
Utveckla omsorgsfullt gestaltade bostadshus som människor trivs i och mår bra av.
Exteriören är förankrad i Piteås kulturhistoriska identitet samtidigt som det arkitektoniska uttrycket är samtida. Materialval,
skala, balkonger och utformning av detaljer är exempel på betydelsefulla detaljer. Byggnadens betydelse för upplevelsen för
förbipasserande till fot, på cykel eller i bil längs Sundsgatan är av stor vikt.
Bostäder och lokaler utformas med stora ljusinsläpp, praktiska och trivsamma planlösningar och inbjudande gemensamma
utrymmen och gårdsutrymmen.

5. Fokus på fossilfritt resande och en förenklad vardagslogistik, (cykel,
bilpool mm)
MÅL
Ett boende som gör det enkelt att resa hållbart.

3. Fokus på människan och vardagslivet

I kv Löjan ska boende och besökande få verktygen som behövs för att minska sitt bilberoende.
De hållbara färdsätten såsom kollektivtrafik, cykel och gång ska vara smidiga att välja. I de fall där det inte räcker vill
vi skapa lösningar för samanvändning av mobilitetstjänster, exempelvis elbilspool, cykelpool osv.

MÅL
Tillföra ett levande och tryggt område med inbjudande, jämställda och varierande miljöer.

6. Delaktighet och engagemang för utveckling

Ett bostadsområde med social hållbarhet; där socialt engagemang, gemenskap och miljö står i fokus. Levande bottenvåning, en
blandning av verksamheter och funktioner som bidrar till en levande, trygg och attraktiv stadsdel som skapar förutsättningar för
Piteborna och för att kunna vidga platsen ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt.

MÅL
Skapa delaktighet och engagemang i utvecklingen av stadsdelen.
Lokaler för verksamheter, föreningar och privatpersoner bidrar till visionen och områdets hållbarhetsmål.

Piteås nya vardagsrum. En oas mitt i staden.

FÖR LIVET MELLAN HUSEN
Piteås centrala stadskärna ska vara en trygg
och attraktiv plats varje dag, året runt.
Torget i kv Löjan är en plats som gjord för
aktiviteter mitt i staden så som marknader,
konserter, dans och utelek. Stadsberget skapar möjligheter för pulkaåkning på vintern
och musik och framträdanden på sommaren.
Ett nytt bostadshus med lokaler ramar in och
tydliggör. Genom att arbeta med de givna
förutsättningarna skapar man möjligheter
att förvalta och berika platsen socialt och
kulturellt. Tillsammans bidrar man till ett Piteå, rikt på kultur, god arkitektur, komplexitet och historia.
Exempel
-Fasader som knyter an till Stadsberget och övriga omkringliggande byggnader och tillsammans ger torget en
starkt sammanhållen karaktär.
-Belysning på torget och i entréer till bostadshuset skapar
trygghet och uppmuntrar till att våga vara ute även under
mörkare årstid.
-De nya bostadshusen skapar intressanta passager och
stråk som uppmuntrar till rörelser genom området. Aktiveringen av markplanet med entréer, lokaler och väl gestaltade fasader bidrar till liv och rörelse i området vilket
stöttar upp trygghetsfaktorn på torget och ökar trivseln.
OBSERVERA ATT BILDER ÄR LÅNADE FÖR ATT VISA PÅ IDÉ OCH ÄR EJ FRIKÖPTA, FÅR EJ DELAS ELLER TRYCKAS.

”ATT STÄRKA DET SOM REDAN FINNS.”

Den småskaliga trästaden i nutida tappning. Arkitektur som ödmjukt sticker ut hakan.

ARKITEKTONISK KARAKTÄR
LÅT PLATSEN FÖDA AKRITEKTUREN.
Vi vill utveckla väl gestaltade bostadshus som
bidrar till stadsmiljöer där människor trivs
och mår bra. Byggnadernas betydelse för
upplevelsen för människor som rör sig till fots
och på cykel är av stor vikt.
De äldre trähusen i Piteå har ljusa fasadkulörer och
vackra detaljer runt fönster, entréer och tak. Vi har som
mål att plocka upp detaljeringen och färgsättningen i de
nya byggnaderna i kv Löjan, på ett sätt som speglar både
samtida arkitektur och Piteås historiska trähus. Materialval,
skala, balkonger och utformning av detaljer är exempel
på betydelsefulla delar. Även bostädernas gårdsmiljöer
är viktiga för trivseln och stadsbilden.
En arkitektur som speglar samhället och samtidigt utmanar
med en gestaltning som bidrar med något nytt och
spännande till platsen.
OBSERVERA ATT BILDER ÄR LÅNADE FÖR ATT VISA PÅ IDÉ OCH ÄR EJ FRIKÖPTA, FÅR EJ DELAS ELLER TRYCKAS.
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EN ÖVERBLICK
Den nya bostadsbebyggelsen
med Torget blir tillsammans
med Stadsberget ett attraktivt
tillskott till de redan existerande
stadsrum och nätverk av
offentliga platser i Piteå.

ARONSGATAN

Situationsplan som visar på hur Torget
knyts samman med existerande huvudstråk
och stadsbildning.
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RÅDHUSTORGET

En dynamisk helhet.
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PRÄSTGÅRDSGATAN
En levande stad skapas genom mångfald, till för alla, tillgängligt för olika behov och
förutsättningar. Att förstärka Häggholmens attraktivitet är av högsta prioritet vid gestaltning
av bostadshusen och torget i sin helhet. Genom utformningen ges förutsättningar för olika
rumsligheter med olika karaktär. Dessa rumsligheter, som finns både på marknivå men också
på taken bildar mötesplatser för boende och besökare. Bostäderna bidrar till platsens
trygghet och möjliggör livet mellan husen.

Cykelparkering

Rekreationsytor

Privat gårdsyta

Scenyta

Internt stråk

Semiprivat gårdsyta

Caféyta

Mobila möbler

Semiprivat gårdsyta
på taket.

Caféet & Torget. En plats för kulturen att växa.

EN PLATS FÖR PITEÅ ATT
VÄXA
Genom att utveckla ett välgestaltat
bostadskvarter med lokaler för
arbete, fritid och föreningsliv i
markplan får torget en tydlig
inramning och blir en plats där
människor gillar att vara. På detta
sätt skapas förutsättningar för ett
attraktivt stadsrum som bygger
vidare på centrala Piteås befintliga
gaturumskaraktär, skala och känsla.
En plats där människor trivs.
Mellan torget och Sundsgatan ligger en
lokal med kombinerat café och coworking i
bottenvåningen. Stora glasytor utåt och trevlig
belysning bjuder in till en fika eller ett möte.
Coworkingutrymmena ger boende i kv Löjan
möjlighet att enkelt arbeta på distans utan att
behöva sitta hemma, en aspekt som går ihop
med projektets hållbarhetsprofil.
Det nya Torget i Kv Löjan utformas för att tilltala
människor med olika intressen, ålder och
bakgrund. Genom att skapa en inbjudande
offentlig miljö, som ger möjlighet till rekreation,
blir torget en attraktiv och folklig mötesplats
året runt.
Caféet har även plats för uteservering på
torget. Här kan föräldrar njuta av en kaffe
i vårvintersolen samtidigt som barnen leker
i stadsbergets pulkabacke. På sommaren
kan besökare dricka ett glas vin på
kvällen samtidigt som det spelas musik från
glaspaviljongen.

INSPIRATIONSBILDERNA I PRESENTATIONSMATERIALET ÄR LÅNADE OCH FÅR EJ ANVÄNDAS FÖR KOMMERSIELLT BRUK.

”EN PLATS FÖR KULTUREN
ATT VÄXA.”
AKTIVITETER
HUR AKTIVERAR VI OCH FÅR FLER ATT
BESÖKA TORGET?
VI FÖRTYDLIGAR OCH FRAMHÄVER DAGENS
AKTIVITETER OCH ADDERAR NYA, HÅLLBARA
TILLSKOTT.
- Tydliga ytor och inramade platser bjuder in till
besök oavsett årstid.
- En samlingsplats utomhus som knyter samman
med med läktaren på Stadsberget för spontana
eller bokade mindre arrangemang för föreningar
inom dans, gräsrotsmusik, föreläsningar.
- Trygga mindre sittområden med belysning och
tak för unga att träffas och få lite frisk luft.
- Utöka aktivitetsytor med plats för pop-up event att
fungera för stora som små och bli ett större inslag i
parken.
- Pop-up aktiviteter för alla åldrar med smarta
lösningar för interaktiv lek och belysning när
mörkret är framme.
-Cafeét kan bli en plats för Piteås kulturliv. Här
kan till exempel konstutställningar, lokalt hantverk,
marknader och coworking få verka tillsammans.

Paviljongen. Torgets lysande smycke.

FÖR PITEÅS BOENDE OCH
FÖRENINGSLIV
En glasad träpaviljong vänd
mot Stadsbergets terasser
fulländar torgbildningen
och blir en självklar plats för
kultur- och företagsevenemang,
utställningar och föreställningar.
Paviljongens glasade långsida kan
enkelt öppnas upp och bli en del av
torget. Kanske som en scen för livemusik
med stadsberget som läktare för en stor
publik? Eller som plats för försäljare på
den årliga julmarknaden?
Utformningen på paviljongen möjliggör
också för föreningar och föetag att
hyra in sig för möten eller utbildningar.
Paviljongens placering nära caféet gör
också att de båda verksamheterna kan
gynna varandra.
Genom att skapa en öppen, flexibel
och publik lokal skapas ett rum för alla
att ta del av och utforma. Något som
gynnar både torget samt utvecklingen och
initiativtagande i Piteå. Här sätter bara
fantasin gränserna!

INSPIRATIONSBILDERNA I PRESENTATIONSMATERIALET ÄR LÅNADE OCH FÅR EJ ANVÄNDAS FÖR KOMMERSIELLT BRUK.

En hållbar boendemiljö. Möjliggör livet mellan husen.

VY FRÅN SUNDSGATAN

VY FRÅN ARONSGATAN

Utformningen ger en varierad upplevelse när man färdas längs med gatan. En aktiv bottenvåning och volymer som trappar sig och leder in mot torget skapar en rytm till gaturummet och bidrar till en småskalig
karaktär. Cafeét i hörnet ger en trygg ljuskälla med olika aktiviteter som ges möjlighet att inta gaturummet. Kvarterets översta våning får en lätt karaktär med grönskande terrasser som bidrar till kvarterets liv.

Vyn från Aronsgatan illusterear samspelet mellan Stadsberget, kyrkan och den nya bebyggelsen.
Kyrkan blir en viktig del av torgets upplevelse. De nya bostadshusen underordnar sig Stadsberget i höjd
och ger torget fina solförhållanden både dagtid och kvällstid. Ett café på hörnet länkar samman torg och
gata och ger liv till platsen.
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Utformning och viktiga element. Detaljer och byggnadselement.

5.

Utformning och gestaltning av
detaljer och byggnadselement
är av stor vikt när god arkitektur
skapas.

3.

EXEMPEL
1. Färg/material. Trästadskaraktären
ska förstärkas. En kombination av
trämaterialets egna kulör och traditionella
ljusa fasadkulörer som harmoniserar med
befintlig bebyggelse kring platsen.
2. Entreér. Inbjudande och tydliga
entreér, som skapar trygghet och en varm
känsla är något vi eftersträvar.
3. Fönster/franska balkonger.
Fönster med traditionella proportioner och
franska balkonger mot Sundsgatan och
torget.
4. Balkong/loftgång Hur bostaden
ansluter mot det mer publika rummet
är av högt fokus med tanke på det
centrala läget. Att skapa två husvolymer
sammanbundna av loftgångar blev en
smart lösning som dessutom genererar
liv och rörelse till torget. Loftgångarna
blir även generösa balkonger och en
mötesplats för de boende.
5. Takfot. En nätt takfot eftersträvas.
Byggnadens avslut uppåt är en detalj som
är viktig.
6. Sockelvåning. Sockelvåningens
gestaltning är viktig för upplevelsen och
en tydlig känsla av offentlig karaktär
eftersträvas mot gata och torg.

2.
4.

6.
RIKSBYGGEN, BRF DJURGÅRDSVYN

SVENSK TRÄ, QVILLE
INSPIRATIONSBILDERNA I PRESENTATIONSMATERIALET ÄR LÅNADE OCH FÅR EJ ANVÄNDAS FÖR KOMMERSIELLT BRUK.

Referensprojekt. Hur husen förhåller sig till platsen.
COURTESY, TECTONE ARCHITECTS

1.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIVA, RIKSBYGGEN

2.

EXEMPEL
1. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIVA, RIKSBYGGEN.
Inspirationen som tas från VIVA är loftgångarna och hur det bidrar till en aktiv innergård som samtidigt ger plats för att skapa en privat uteplats för de boende.
2. SUPERKILEN, SUPERFLEX.
Superkilen är ett bra exempel på hur torget och livet mellan husen kan gestaltas
med definierade aktivitetsytor och plats för kulturen.
3. COURTESY, TECTONE ARCHITECTS
Inspiration av fasadgestaltningen, rytmen men också av materialet som ger en varm
känsla åt bostadshuset.
SUPERKILEN , SUPERFLEX
INSPIRATIONSBILDERNA I PRESENTATIONSMATERIALET ÄR LÅNADE OCH FÅR EJ ANVÄNDAS FÖR KOMMERSIELLT BRUK.

3.

Bostaden. Boendekvaliteter, det som hör bostaden till.

EN HÅLLBAR LIVSSTIL I STADEN
Bostäderna i kvarteret Löjan ska
uppmuntra till en hållbar livsstil och de
interiöra materialvalen bidrar till en
känsla av omsorg om både människa
och natur. Trapphus och gemensamma
utrymmen är ljusa och trevliga med
material som håller över tid.

RIKSBYGGEN

Bostäderna har gedigna material som
andas hållbarhet och tål vardagens slitage.
Väldisponerade planlösningar med fina
rumssamband, utblickar och rum med flexibilitet.
Genom väl valda ytskikt, färger och ljusinsläpp
får bostäderna en unik känsla utan dyra
speciallösningar. Balkonger med plats för
avkoppling och kanske en liten grönsaksodling är en
stor kvalitet för de boende samtidigt som det ger mer
liv till gaturummet.
RIKSBYGGEN

RIKSBYGGEN

Hållbara möjligheter: Socialt - Miljömässigt - Ekonomiskt

APPLICERA SMART
ENERGISTYRNING I
BOSTADSOMRÅDET.

En inbjudande, trygg,
upplyst (mha solceller)
och uppkopplat torg.

INTEGRERADE
SOLCELLER I TAK
ELLER FASAD.

Cykel hela vägen in
i hemmet.

Gemensamma aktiviteter på torget ger liv
mellan husen.

Applösning för att
stötta de boende utifrån
deras levnadsmönster,
exempelvis kunna
se sin förbrukning.

Dagvattenlösning
som bidrar till ökad
biologisk mångfald.

Elbilspool och app
som tipsar om att en
bilpoolsbil ex finns
tillgänglig i helgen.

MATERIALVAL OCH
BYGGNADSTEKNIK SOM
MINIMERAR KLIMAT- OCH
MILJÖAVTRYCK.

Bostadens utemiljö
möjligör odling och social
samvaro .

CYKELPOOL MED
OLIKA CYKELMODELLER
FÖR ATT HÄMTA/LÄMNA,
HANDLA ELLER TRÄNA

Gemensam cykelverkstad
med verktyg, mekställ
och cykeltvätt.

Skapa smarta hem som kan
förutse de boendes behov
och anpassas helt utifrån de
boendes levnadsvanor och
preferenser.

Översikt för hållbara resor
och kollektiv miljöinsats.

Tidplan. Startskott - Byggnation - Första inflytt.
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markanvisning

Byggstart

Inflyttning
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Detaljprojektering
Säljfas
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Tidsplanen kan komma att påverkas av överklaganden och myndighetsbeslut.

Ett förslag framtaget i sammarbete mellan:

Genomförandebeskrivning

2021-08-30

En pålitlig samhällsutvecklare
En pålitlig
sedan 1940

samhällsutvecklare
sedan 1940

Tack vare att vi är kooperativt företag kan vi kombinera
demokrati med affärsutveckling och socialt ansvarstagande.
varevi
attjobbar
vi är kooperativt
företag –
kan
vi kombinera
Vårt framgångsreceptTack
är att
långsiktigt
oavsett
om
demokrati
affärsutveckling
socialt ansvarstagande.
det kommer till ekonomi
och med
hållbarhet
elleroch
förvaltning.
Målet
Vårt framgångsrecept är att vi jobbar långsiktigt – oavsett
är alltid att skapa en bra
verksamhet för våra medlemmar och
om det kommer till ekonomi och hållbarhet eller förvaltning.
vara lönsamma, inte vinstmaximera.
Målet är alltid att skapa en bra verksamhet för våra medlemmar och vara lönsamma, inte vinstmaximera.

Riksbyggen har 300 kontor och verksamhet på mer än 400
orter över hela landet.Verksamheten
Sammantaget förvaltar vi över
Riksbyggen har 300 kontor och verksamhet på mer än 400 orter över hela
200 000 bostadsrätterlandet.
i över
4 300 bostadsrättsföreningar,
2016 färdigställde
vi 635 lägenheter, hade en pågående produktion av
varav drygt 1 700 är andelsägande
föreningar.
4 453 lägenheter och sålde
1 516 stycken. Vi förvaltar 176 895 bostadsrätter
i 2 841 bostadsrättsföreningar. Av dem är 1 610 medlemmar i Riksbyggen.

Riksbyggen är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt
kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.
Fakta koncernen 2016

2

Nettoomsättning: ....... 7 155 mkr
Rörelseresultat: .............332 mkr
Eget kapital: ................5 475 mkr
Soliditet: ............................. 46 %
Utdelning: .........................79 mkr
Antal anställda: .............. 2 389 st

Riksbyggen – i tre faser
Att bara bygga bostäder räcker inte för oss. I tre faser utvecklar och bygger vi nya
stadsdelar med människan i centrum. Och förvaltningsfasen gör att vi långsiktigt
kan verka för ett gott liv, både i och mellan husen.

Utveckling
Analyserar livsmönster
Tänker nytt
Planerar för helheten

3

Produktion
Uppfyller samhällskrav
Bygger energieffektivt
Tar hänsyn till boendes önskemål

Förvaltning
Lång erfarenhet av förvaltning
Förenklar för de boende
Service dygnet runt

Utveckling
Inför varje nytt bostadsprojekt lyfter vi blicken och tänker nytt, tänker
längre. Vi utgår alltid från människors livsmönster och funderar på vad det
är som ska få dem att trivas, växa och utvecklas. När vi gör detta arbetar vi
efter vår “Riksbyggenmodell”. Som bygger på sex grundstenar. Dessa är
självklara utgångspunkter i våra projekt.

Riksbyggenmodellen
1. Utgår från människors
livsmönster
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2. Planerar för service
och funktioner

3. Tänker på miljö4. Tar vara på platsens 5. Organiserar privata 6. Kopplar samman området
frågorna från början alla möjligheter
och offentliga rum
med omvärlden

Produktion
I utvecklingsfasen använder vi oss av vår Riksbyggenmodell.
När det kommer till Produktion har vi ett kvalitetanalyssystem som vi kallar för Riksbyggenbostaden. I vår modell
Riksbyggenbostaden har vi tagit hänsyn till både de boendes
önskemål och samhällets krav på bland annat energieffektivitet,
funktionalitet och trygghet.
Hus kan se väldigt olika ut beroende på plats och vem som ska bo där.
Därför ser vi till att bland annat säkerställa estetik, tillgänglighet, trygghet
i husen och områdena, samt trädgårdsmiljön.
Gemensamt för alla Riksbyggenbostäder är att de ska uppfylla vissa
grundläggande egenskaper, till exempel:
Gemensamhetslokal
Ska finnas i alla projekt med fler än 25 lägenheter. Den kan användas
till t ex styrelsemöten, barnkalas eller som övernattningsrum.
Trygghet
Trygghetsplanering utförs individuellt i varje projekt. Det handlar om t ex
utemiljö, belysning och låssystem.
Gröntrivselfaktor
Ett sätt att kvalitetssäkra trivsel, grönska och biologisk mångfald
på gårdarna.
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Långsiktig förvaltning
Riksbyggenbostaden är planerad för att vara lättskött ur ett förvaltningsperspektiv. Det är bra både för dem som har fastigheten som arbetsplats
och för bostadsrättsföreningarna.
Tillgänglighet
Planlösningarna ska vara genomtänkta och uppfylla vissa mått.
Att t ex entréer, trapphus och balkonger/uteplatser har hög
tillgänglighet är en självklarhet i en Riksbyggenbostad.

Förvaltning
Det är ingen hemlighet att vi jobbar långsiktigt och för oss
är förvaltningen den sista och kanske viktigaste pusselbiten.
Riksbyggen har en långt utvecklad förvaltningsorganisation,
med en unik kompetens som verkar över hela landet dygnet
runt. Här erbjuder vi värdefulla tjänster såsom fastighetsservice, ekonomisk-, energi- och teknisk förvaltning. Dels i
de projekt som vi själva uppfört, men lika ofta väljer andra
bostadsrättsföreningar att använda sig av våra tjänster.
Teknisk förvaltning
Med genomtänkt teknisk förvaltning ser du till att fastighetens värde säkras
på lång sikt. Vi hjälper till med underhållsplanering och tar hand om den
löpande driften. Dessutom kan vi se till att fastigheten är energioptimerad.
Fastighetsservice
Nyckeln till långsiktigt bra skötsel handlar om att vara omsorgsfull och närvarande. Vi ger er fastighet löpande tillsyn och sköter om byggnader, gårdar
och alla typer av tekniska installationer.
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Energiförvaltning
Genom att planera, optimera eller sänka energianvändningen kan föreningen
spara stora summor. Och med energiförvaltning från oss på Riksbyggen får
föreningen en överblick över hela energisituationen och koll på behoven av
såväl kortsiktiga åtgärder som framtida investeringar.
Ekonomisk förvaltning
Det finns en hel del ekonomiska frågor som ska hanteras av en bostadsrättsförening. Vi har både redovisnings- och ekonomitjänster som säkerställer
korrekt och effektiv hantering av den löpande ekonomin.

Planeten ska med!
Hållbarhet genomsyrar allt vi gör på Riksbyggen.
Och vi jobbar dagligen för att minska påverkan på ekosystemet,
utveckla våra arbetssätt och kunderbjudanden så att vi tar steg
mot ett hållbart samhälle som både gynnar planeten och ger oss
nöjdare kunder.

7

Några delar om Riksbyggens
hållbarhetsarbete
Om du vill veta mer om Riksbyggens
Hållbarhetsarbete ta gärna del av vår
Hållbarhetsredovisning på:

Riksbyggens miljöskola: Här får deltagarna
flera konkreta och effektiva tips på enkla
vardagsåtgärder som gör det enklare att ta
ansvar för miljön. Detta tar bland annat form
i en podcast i sex delar.

Klimatkompenserade resor: Vi har sedan
flera år tillbaka klimatkompenserat företagets flygresor. Från och med årsskiftet
kommer detta att ske genom biståndsorganisationen Vi-skogen.

riksbyggen.se/hallbarhetsberattelse

Postitive Footprint Housing: Sveriges mest innovativa bostads- och stadsutvecklingsprojekt där vi
samarbetat med Chalmers Tekniska Högskola och
Göteborgs universitet. Här har vi flyttat gränsen
för vad som är hållbart på riktigt.

Ekosystemtjänster: När vi tar oss an en markanvisning kan vi nu mäta vad naturen bidrar med
för nyttor på just den platsen – och se hur vi kan
agera för att bidra när vårt område är färdigt. Våra
ekosystemtjänster kan exempelvis ge rent vatten,
se till att våra blommor pollineras och ge oss
människor naturupplevelser.

Läxhjälpen: Sedan 2012 har Riksbyggen sponsrat
stiftelsen Läxhjälpen som bedriver gratis, resultatfokuserad läxhjälp för en förbättrad integration.

Vi bygger bostäder i El Salvador: En grupp
bestående av 34 medlemmar varav 30 är
kvinnor har, med hjälp av med professionell
arbetsledning, själva byggt bostadshus med 34
lägenheter i gamla stan i San Salvador.

8
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We Effect: Under 2015 samlade Riksbyggen in
2 214 274 kronor till biståndsorganisationen
We Effect. Pengarna gör att fler människor kan
ta steget från fattigdom och slum till en riktig
bostad och ett tryggare liv.

100-klubben: Riksbyggen är ett av de
företag som är först ut i 100-klubben
– regeringens initiativ som innebär att vi
inom en treårsperiod ska ta emot minst
100 nyanlända för praktik eller arbete.

Lyssnar på marken
För att vi på Riksbyggen ska lyckas med vårt hållbarhetsarbete har vi insett
att vi måste vi tänka större. Och mindre. Vi måste tänka stort för att förstå
att vi inte systematiskt kan sätta ekosystemen ur spel. Och vi måste gå ner
i detalj för att förstå vad vi verkligen kan göra för att förändra vårt sätt att
leva och ställa om till ett mer hållbart liv. Till höger ser du 15 exempel på
våra ekosystemtjänster som analyseras.
I november 2015 tilldelades vi Miljöstrategipriset,
som delas ut av tidningen Miljö & Utveckling, för
vårt arbete med ekosystemtjänstanalyser.
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15 ekosystemtjänster som analyseras
1

Odlingsbar mark
Mark som varit uppodlad någon
gång de senaste 100 åren.

2

Naturtillgångar
Timmer, virke, vilda växter, bär
eller svamp samt viltdjur.

3

Färskvatten
Grundvatten, regnvatten,
sjöar och vattendrag.

4

Vattenreglering
Vattenflödet regleras vilket gör att vi
skyddas mot t ex översvämningar.

5

Vattenrening
Filtrering och nedbrytning av t ex
organiskt avfall och föroreningar i vattnet.

6

Mikroklimat
Ekosystemets förmåga att påverka lokalt
klimat som t ex solstrålning och vind.

7

Bindning av koldioxid
Förmågan att ta upp koldioxid från
atmosfären och minska den globala
uppvärmningen.

8

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

9

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.

10

Biologisk kontroll
Ekosystemets förmåga att kontrollera
sjukdomar och skadedjur hos grödor
och boskap.

11

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

12

Turism
Naturliga platser och miljöer i
ekosystemet som kan locka turister.

13

Kulturmiljövärden
Ekosystemets förmåga att bidra till
estetiska, andliga eller religiösa värden
som får människor att må bra.

14

Förebyggande av jorderosion
Förmågan att binda mark, reglera vatten
och därigenom förebygga erosion.

15

Habitat för arter
Ett område med naturliga egenskaper som
gör att arter kan leva där.

Samarbete med

Riksbyggen har vid ett flertal projekt samarbetat med NCC som totalentreprenör.
Våra gemensamma projekt har visat sig väldigt lyckade och det känns tryggt och
stabilt då NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. NCC är experter på att
driva komplexa byggprocesser och de bidrar till byggande som har en positiv inverkan
på kunder och på samhällets utveckling i stort.
Varje byggprocess och projekt har sina egna unika förutsättningar. Genom att använda
NCC:s samlade erfarenheter kan vi ta oss igenom en process med god kontroll över
tidplan och budget, till ett slutresultat som är positivt för alla parter.
NCC bedriver ett väl utformat systematiskt arbetsmiljöarbete och hållbarhetsarbete enligt
ISO-standarder. NCC har också tillgång till specialister som hjälper projektet att göra rätt
val av konstruktion, material och anslutningar utifrån rådande förutsättningar.
Tillsammans har vi en väldigt stark genomförandekraft, både tekniskt, ekonomiskt och
hållbarhetsmässigt.
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Projektets
organisation
Vi har ett starkt team med lång erfarenhet
av denna typ av projekt.
Riksbyggen är byggherre och uppför det
nya kvarteret tillsammans med NCC, ett
beprövat samarbete som fungerar mycket
bra. Tack vare en professionell och
etablerad
projektorganisation kan vi ta hand om
kvarteret från planeringsarbete, genom
säljprocessen till ett färdigställande där vi
även ansvarar för en trygg förvaltning.
Projektgruppen kompletteras av
Riksbyggens centrala affärsstöd med
jurister, lantmätare, ekonomer och
hållbarhetsspecialister.
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