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Riksbyggens kvalitetssystem
All verksamhet inom Riksbyggen omfattas av Riks-
byggens kvalitetssystem. Systemet är certifierat 
enligt SS-EN ISO 9001-2000. Det innebär att vi har 
högt ställda krav på kvalitet och service i alla delar 
av vårt arbete. Dessutom kontrollerar fristående 
kvalitetsrevisorer regelbundet att vi lever upp till de 
ställda kraven.

Miljön i fokus
Riksbyggen arbetar ständigt med miljöfrågor och 
utbildar all personal i praktiskt miljötänkande. Vårt 
bostadsbyggande är anpassat till ett naturligt krets-
lopp. Det innebär bl.a. att vi tar miljöhänsyn vid val 
av byggnadsmaterial, att vi tillsammans med andra  
stora byggherrar tillämpar en gemensam strategi 
(Avgifta byggandet) för avveckling av farliga ämnen 
samt att vi tillämpar ett system som kan identifiera 
olika byggprodukters kompabilitet och lämplighet. 

Termografering
Riksbyggen låter utföra termografering genom stick-
provskontroller i sina nybyggnadsprojekt. Genom 
termografering upptäcks eventuella köldbryggor, luft-
läckage och ofullständig isolering. Genom termogra-
fering på ett tidigt stadium kan systematiska fel rättas 
till och undvikas i den fortsatta produktionen.

System för produktsamordning 
Systemet med produktsamordning innebär i korthet 
att Riksbyggen tillämpar ett system som kan identifiera 
olika byggprodukters kompabilitet och lämplighet, 
spåra vilka material som används, dokumentera 
ansvarsområdena genom intyg från entreprenörer 
och leverantörer, samt begränsa användningen av 
byggprodukter med olämpliga kemiska ämnen. 
        Riksbyggen ansvarar för att samtliga entreprenörer 
lämnar en skriftlig redovisning på alla produkter som 

Riksbyggen är kvalitet och trygghet
Entreprenadgaranti i två år
I samband med att alla entreprenadarbeten är 
färdiga sker en slutbesiktning av en sakkunnig be-
siktningsman. Därefter gäller en entreprenadgaranti 
under två år. Innan den tiden går ut genomförs en 
s.k. garantibesiktning. Riksbyggen åtgärdar de 
eventuella fel som noterats av besiktningsmannen  i 
besiktningsutlåtande.

Byggfelsförsäkring i tio år
Enligt lagen om byggfelsförsäkring har riksdagen 
fastställt att alla som bygger bostadshus måste ha 
en tioårig försäkring mot fel i byggnaden. Riksbyggen 
ombesörjer att en sådan försäkring tecknas och att 
den administreras av ett försäkringsbolag som ser till 
att eventuella uppkomna fel åtgärdas. Försäkringen 
omfattar kostnaderna för att avhjälpa fel i byggkon-
struktion, material eller arbete.

kommer att användas i projektet, sedan sammanställs 
denna redovisning till ett Lämplighetsintyg som 
skickas för att godkännas av producenten, godkän-
nandet innebär att producenten lämnar intyg på att 
produkten är lämplig för redovisad användning dess-
utom kompatibel med övriga ingående produkter i 
kombinationen. Ett icke godkännande av produktvalet 
innebär att den som har valt produkten ska lämna för-
slag på alternativ produkt. Miljöintyg och Byggvarude-
klaration på valda produkter kommer också att finnas 
på en CD som hela produktsamordningen samlas på 
och överlämnas till bostadsrättsföreningen.

Fast pris och intäktsgaranti
Genom att teckna ett s.k. Riksbyggenavtal med Riks-
byggen får bostadsrättsföreningen ett fast pris på sitt 
nybyggnadsprojekt. Det innebär att föreningens slut-
liga anskaffningskostnad 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.

Avtal med Konsumentverket
Riksbyggen har som första företag i branschen träf-
fat en överenskommelse med Konsumentverket om 
konsumentinformation i samband med marknads-
föring och försäljning av bostadsrätter. Vi redovisar 
långsiktiga kalkyler, informerar om vad bostadsrätt 
innebär och erbjuder utbildning i bostadsrättsfrågor. 
Genom detta avtal påtar sig Riksbyggen ett meråta-
gande i jämförelse med vad Bostadsrättslagen och 
Konsumentverkets författningssamling föreskriver. 
Avtalet är ett led i en rad åtgärder som gjorts för att 
öka tryggheten för konsumenten vid köp av bostadsrätt 
i Riksbyggen.
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Vill du bo granne med Göteborgs största parkområde och samtidigt ha gångavstånd till 

 Göteborgs största köpcenter? Nu bygger vi bostadsrättsföreningen Floristen – vår sista etapp 

i det attraktiva Hildedalsområdet på Hisingen. Området består av parhus och fl erfamiljshus. 

Totalt planeras 44 bostadsrätter på 3-4/5 rum och kök.  

Bästa läget i Hildedal 
på Hisingen

Tomt med trädgårdstradition

På tomten låg tidigare en handelsträdgård, 
vars rika mylla vi tar tillvara genom att 
låta grönska vara Hildedals genomgående 
tema. Idén om trädgårdsstäder kom från 
engelsmannen Ebenezer Howard, som på 
slutet av 1800-talet ville skapa en motvikt 
till storstädernas utbredning. Trädgårds-
staden utgår från naturen, med variationer 
i såväl arkitektur som gatumönster.

Egen täppa eller odlingslott

Alla lägenheter i Hildedal har antingen en 
trädgårdstäppa eller odlingslott. Redskap 
kan du förvara i den gemensamma boden 
där du även har möjlighet att hämta vatten. 
Vill du inte påta i jorden kan du koppla 
av på uteplatsen eller balkongen. Att bara 
kunna öppna dörren och gå ut och sätta sig 
är ett enkelt sätt att njuta i vardagen.

Ta en paus 
och njut av 
solen och 
vattnet. 

3Floristen – Bofakta



Hisingen växer. Fler och fler upptäcker det naturnära boendet centralt i Göteborg. Skog och 

ängar har du in på knuten och i närheten går buss till hamn och salta bad. Samtidigt har du 

det mesta i shopping på gångavstånd. Väljer du att åka in till city är det bara några hållplatser 

med spårvagn eller buss.

Omgivningen ger en 
bredd av möjligheter

Enkelt för barnfamiljen

Du hittar butiker av alla de slag på gångav-
stånd. Mat, kläder, leksaker, data/telefoni, 
bygg och inredning är några. Här finns 
också all service som bibliotek, bank, 
post, systembolag och apotek. Föredrar 
du småstadskänslan finns torghandel på 
Wieselgrensplatsen med färsk fisk, blom-
mor, frukt och grönsaker.

I närområdet finns flera daghem och 
skolor samt Lundby sjukhus. 

Aktiviteter för alla 

I Hisingsparken kan du njuta av prome-
nadstråk genom skogspartier, över ängar 
och förbi vattendrag. Här finns även 
belysta motionsslingor, Slätta damm och 
en 4H-gård. 

En knapp kilometer från Hildedal 
ligger S:t Jörgens golfbana med en 18-
hålsbana. Aktiviteter för alla årstider 
hittar du vid Ramberget. Här finns Lund-
bybadet med simhall och gym, ishall och 
Rambergsvallen.  

Göteborgs största parkområde 

in på knuten.

14 minuter till Central-

stationen med buss 17. Nära till Flunsåsparken – Sveriges enda 
entréfria folkpark (Hisingens Skansen).
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5 minuter till Backaplan.

5 min med bil till 

Göteborgs city.

Cykelavstånd till 

S:t Jörgens golfbana.

Hildedal

Björnlandavägen

Minelundsvägen

Hjalmar Brantingsgatan

Backa plan
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Central-
stationen

Göta 
ÄlvNära till Flunsåsparken – Sveriges enda 

entréfria folkpark (Hisingens Skansen).

Ca 20 min med buss till 
Sillviks badplats.
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Flerbostadshus
D 16 st 3:or
Ö =  Övervåning
B =  Bottenvåning

Parhus 
A  8 st 4:or
B 8 st 4:or
C 12 st 4:or
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Egen carport med 
tillhörande förråd.

Boende med valfrihet 
Parhus och fl erbostadshus

Brf Floristen består av parhus (A, B och C) 
samt fl erbostadshus (D). Samtliga lägen-
heter har uteplats eller balkong. 

Totalt planeras 44 lägenheter, mellan 
3 och 4/5 rum och kök.

Till varje parhus hör en egen carport, 
där du bekvämt och skyddat kan lasta i 
och ur i anslutning till entrén. 

Brf Floristen har skapats med utgångs-
punkt i svensk funkistradition. Lägen-
heterna är ljusa och luftiga, något som 
förstärks av stora fönsterytor och ljusa 
inredningsmaterial.

För att ge dig så stor valfrihet som möj-
ligt kan såväl planlösning som inredning, 
utrustning, material och färger anpassas 
efter dina önskemål. Är du med tidigt i 
processen ökar dina chanser att påverka 
ditt boende.

Uteplats blir som ett extra rum.

Parhus A

Hus D
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Parhus A

Parhus A ligger längst i väster. Fasaden är av stående träpanel och 
liggande fasspontad panel. Huset har två balkonger, en mot gården 
samt en kompletterande ovan entrén. Balkongen ovan entrén fungerar 
även som skärmtak och skapar ett förrum till entrédörren. Till huset 
finns en carport med förråd.

PLAN 1

PLAN 2På plan två ligger ett allrum, som 
har utgång till balkongen mot 
gården. Väggen mot trappan är 
låg, vilket öppnar upp för ljuset  
även i de inre delarna.

Ljust och öppet kök med en 
hörnspislösning som standard.
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PARHUS A 
4 rok, 101 m2

RÄTTVÄNDA: 3005, 3007, 
3017, 3019. 
SPEGELVÄNDA: 3006,  
3008, 3018, 3020.

Fasad mot gård Gavelfasad

Fasad mot gata Gavelfasad

0 1 32 4 5 m

Plan 1     Rättvänd                    Spegelvänd Plan 2      Rättvänd                     Spegelvänd
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För alternativa planlösningar, se http://floristen.riksbyggen.se. Riksbyggen förbehåller sig rätt till mindre förändringar. 9Floristen – Bofakta



Parhus B

Parhus B, som är det största av husen, ligger längs gatan i öster och 
ansluter mot tidigare etapper. Huset har en balkong mot gården i 
väster och ett skärmtak ovan entrén i öster. Den utskjutande entrén 
med skärmtak skapar ett förrum till entrédörren. Fasaden är av 
stående träpanel och liggande fasspontad panel. Till huset finns en 
carport med förråd.
 

PLAN 1

PLAN 2

I det rymliga vardagsrummet 
i vinkel finns det möjlighet att 
dela av för matsal eller sovrum.
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Fasad mot gård Gavelfasad

Fasad mot gata Gavelfasad

Plan 1     Rättvänd            Spegelvänd

Plan 2      Rättvänd                        Spegelvänd
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PARHUS B 
4 rok, 108,5 m2

RÄTTVÄNDA: 3029, 3031, 
3041, 3043. 
SPEGELVÄNDA: 3030, 
3032, 3042, 3044.  

För alternativa planlösningar, se http://floristen.riksbyggen.se. Riksbyggen förbehåller sig rätt till mindre förändringar. 

0 1 32 4 5 m
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Parhus C

Parhus C ligger i norra och södra delen av området. Huset har 
balkong mot gården i söder respektive norr som är kopplat till det 
större sovrummet på plan två. Den utskjutande entrén med skärm-
tak skapar ett förrum till entrédörren. Karaktäristiskt för hus C är 
hörnfönstret till det ena av sovrummen på plan två. Fasaden är av 
stående träpanel och liggande fasspontad panel. Till huset finns en 
carport med förråd.

PLAN 1

PLAN 2

Balkongen mot gården ligger i an-
slutning till allrummet. Allrummet 
kan även göras om till ytterligare 
ett sovrum alternativt till sovrum/
klädkammare.
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Fasad mot gård Gavelfasad

Fasad mot gata Gavelfasad

0 1 32 4 5 m

Plan 1     Rättvänd                    Spegelvänd

Plan 2      Rättvänd                     Spegelvänd
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PARHUS C 
4 rok, 94,5 m2

RÄTTVÄNDA: 3001, 3003, 
3021, 3023, 3025, 3027. 
SPEGELVÄNDA: 3002, 
3004, 3022, 3024, 3026, 
3028.  

För alternativa planlösningar, se http://floristen.riksbyggen.se. Riksbyggen förbehåller sig rätt till mindre förändringar. 13Floristen – Bofakta



Flerbostadshus D

Hus D ligger i mitten av området mellan de gröna gårdarna. Fasaden 
är putsad kombinerat med ribbpanel. Husen  innehåller fyra stycken 
enplanslägenheter, alla med balkong eller uteplats. Till lägenheterna 
finns kompletterande förråd i förrådsbyggnader på gården. Här finns 
även kolonilotterna som hör till lägenheterna på plan två, som inte 
har egen trädgård. Till husen finns öppna parkeringsplatser.

LÄGENHET PLAN 1

LÄGENHET  
PLAN 2

Sovrummen är rymliga och ligger 
mot gården. Från det större sov-
rummet finns utgång till balkong 
respektive uteplats.

De stora hörnfönstren i 
vardagsrummet ger bra 
utsikt och ljus.
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Fasad mot gård Gavelfasad

Fasad mot gata Gavelfasad

Plan 1     Rättvänd                    Spegelvänd Plan 2      Rättvänd                     Spegelvänd
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För alternativa planlösningar, se http://floristen.riksbyggen.se. Riksbyggen förbehåller sig rätt till mindre förändringar. 

FLERBOSTADSHUS D 
3 rok, 77,5 m2

RÄTTVÄNDA: 3009, 3010, 
3015, 3016, 3033, 3034, 
3039, 3040.
 SPEGELVÄNDA: 3011, 
3012, 3013, 3014, 3035, 
3036, 3037, 3038. 
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”Kök med plats för 
umgänge”
”Ljusföringen, genomsikt och möjligheter till utblickar har varit viktiga 
element i planeringen av bostadsrättsföreningen Floristen. Planlösningen 
är öppen. Samtliga kök ligger centralt med direktkontakt till vardagsrum-
met, vilket skapar en rumsyta med plats för umgänge.       

Materialen är gedigna, tåliga och vackra att se på. Det mörka klinkergolvet 
i hallen kontrasterar fi nt mot ekparkettgolvet i köket. Ljus skåpsinredning 
i köket kombineras med en grafi tgrå bänkskiva. Ovanför diskbänken i 
parhusen, fi nns ett liggande fönster som ger ett trivsamt ljus till arbetsytan 
och möjlighet till utblick när man sitter ner”.
   

Kök med rymd som gör 

det lätt att möblera.
Per-Henrik Johansson
Arkitekt SAR/MSA

Arkitektens tankar
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Tvätt och badrum 
praktiskt på ett ställe
I parhusen ligger tvättrummet som ett förrum till badrummet och är utrustat 
med tvättmaskin och torktumlare. Liggande fönster ovanför tvättbänken 
gör rummet ljust och trivsamt. Även i badrummet fi nns fönster som tar in 
ljus och lyser upp de ljusa materialen. Flerbostadshusen har kombinerat 
tvätt- och badrum.     

Badrummen är utrustade med badkar, handfat med underskåp och hand-
dukstork. Vägghängd wc ger ett exklusivt intryck och gör det lätt att hålla 
rent.  

Här visas ett stilexempel på vackra och tidlösa köksluckor. Obs! Vissa detaljer på bilden är tillval.

Här visas ett stilexem-
pel på badrumsmiljö. 
Obs! Vissa detaljer på 
bilden är tillval.
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Hall/entré  
Golv: Klinker/parkett 

Väggar: Tapet

Inredning: Skjutdörrsgarderob, (värmepump i parhus).

Kök 
Golv: Ekparkett 

Väggar: Tapet. Stänkskydd av kakel. 

Inredning: Spis med häll, ugn samt varmugn, spisfl äkt. 
Separat kyl och frys i A- och B-hus. Kombinerad 
kyl/frys i C- och D-hus. Disk ma skin. Skåp sin -
red ning. Redskapstång, bänk ski va i laminat med 
framkant i ek. Diskbänk/diskho. 

Vardagsrum 
Golv: Ekparkett

Väggar: Tapet

Trappa: Vit trappa med eksteg.

Sovrum 
Golv: Ekparkett

Väggar: Tapet

Inredning: Skåp enligt planlösning.

Förråd 
Golv: Ekparkett

Väggar: Målade väggar

Rumsbeskrivning
WC/dusch 
Golv: Plastmatta

Väggar: Kakel med vertikal dekor. 

Inredning: Dusch, handfat, vägghängd WC, infälld 
spegel, badrumsskåp, draperiskena.

WC/bad/tvätt 
Golv: Plastmatta

Väggar: Kakel med vertikal dekor. 

Inredning: Badkar, handfat med underskåp, vägghängd 
WC, infälld spegel, handdukstork. Tvättma-
skin och torktumlare. Bänkskiva i laminat 
med framkant i ek ovan TM/TT. (Värmepump 
i hus D.)

Balkong 
Golv: Trätrall

Väggar: Räcke

Uteplats
Golv: Markplattor

Till samtliga lägenheter tillhör ett kallförråd om ca 4-5 kvm. Till parhusen samt lägenheterna i plan ett i fl erbostadshusen tillhör 
trädgård. Till fl erbostadshusen i plan två tillhör en odlingslott.

Riksbyggen förbehåller sig rätt till mindre förändringar. 18 Floristen – Bofakta



Husbeskrivning
Vi på Riksbyggen ser inte enbart till de yttre detaljerna, utan lägger ner 
minst lika mycket kraft och möda på själva huskonstruktionen. Med andra 
ord tänker vi långsiktigt när vi uppför en byggnad, eftersom det ger stora 
fördelar vid bl.a. framtida renoveringsarbeten. En obetydligt större insats 
initialt innebär i förlängningen ett enklare förvaltningsarbete för oss och 
en lägre månadskostnad för dig.

Hus
Parhus samt flerbostadshus.

Grundläggning
Grundläggning med pålning.

Stomme
Bottenplatta med platsgjuten betong. Vånings-
bjälklagen är av trä i parhusen samt av betong 
i flerbostadshusen.

Ytterväggar
Parhus har fasad av trä, flerbostadshus har 
fasad av puts med inslag av trä.

Yttertak
Tätskiktsduk.

Fönster/fönsterdörrar
Isolerglas. Karm och fönsterbåge av trä/alu-
minium. 

Värme/ventilation
Separat frånluftsvärmepump med återvinning 
i samtliga lägenheter. Vattenburen golvvärme 

på plan ett samt vattenburna radiatorer på 
plan två. Plan ett har tilluft via väggventiler, 
plan två tilluft via don bakom radiatorer. 
Separat spisfläkt i varje lägenhet. Separat 
vattenmätning.

Installationer
Gruppcentral med automatsäkringar och 
jordfelsbrytare. Eluttag 230V i WC/dusch 
och i WC/bad/tvätt. Utvändiga eluttag vid 
uteplatser och carportar. TV- och telefonuttag 
i samtliga rum. Kabel-TV. Bredband via fiber i 
samtliga rum. Separat elmätning.

Parkering
Parkering i egen carport för parhus.  
Öppen parkering för flerbostadshus.

Med reservation för ändringar.

Parhus B

Parhus CRiksbyggen förbehåller sig rätt till mindre förändringar. 19Floristen – Bofakta



Vill du ha mer information om Riksbyggens bostadsrättsförening 
Floristen eller göra en in tres se an mä lan är du väl kom men att kontakta Ronny Fritsch. 

Tel: 031-704 56 07 
E-post: ronny.fritsch@riksbyggen.se

Hemsida: http://fl oristen.riksbyggen.se

www.riksbyggen.se
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Vill du veta mer?


