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Slutsålt på bästa läget i Riksten – snart
kommer husleveranserna!
I Brf Flygledartornet planerar OBOS att bygga 29 bostadsrätter i form av
parhus, radhus och fristående hus. Under vecka 22 såldes den sista bostaden i
projektet, och markarbetena är i full gång.
-Första husleveranserna får vi efter semestern, i augusti månad, säger
projektutvecklare Lisa Hunter.
Brf Flygledartornet byggs i det etablerade bostadsområdet Riksten
friluftsstad, som tidigare var en gammal militärflygplats. Och precis som
namnet avslöjar byggs föreningen på kullen där flygplatsens flygledartorn en

gång stod.
- Det är områdets högsta och bästa läge, med en härlig utsikt över den
kringliggande naturen, säger Lisa.
Brf Flygledartornet säljstartade under hösten 2019 och har sedan dess haft
en stadig försäljning, även om Lisa instämmer i att coronamånaderna har
varit relativt lugna.
- Vi sålde slut för ett par veckor sedan, och innan dess har det varit ett
långsammare försäljningstempo, som vi till stor del tror beror på läget med
corona. Men nu har vi alltså fulla hus, och det känns jättespännande att vi är
igång med markarbetena.
De 29 husen bostäderna som byggs i Brf Flygledartornet är av OBOS eget
koncept Start Living, som i korthet innebär kostnadseffektiva,
produktionsvänliga och hållbara bostäder i trä. I just detta projekt byggs de i
tre olika storlekar om 107, 120 och 137 kvm.
- Det är storlekar som vi har sett är väldigt populära, och där vi kan nå en
bred målgrupp med allt från förstagångsköpare och unga barnfamiljer, till par
vars barn har flyttat hemifrån som önskar något mer lättskött, förklarar Lisa.
Föreningen kommer att kvalitetsmärkas enligt Trygg BRF, baserat på
branschinitiativet Trygg Bostadsrättsmarknad, som OBOS är en av de
initiativtagande aktörerna till.
- Kortfattat så har alla föreningar som fått kvalitetsmärkningen gått igenom
en omfattande process, som bland annat ska garantera att det finns en
ordnad ekonomi i föreningen. Det är en slags trygghetsgaranti för
bostadsrättshavaren, säger Lisa.
Inflyttning i Brf Flygledartornet påbörjas redan i december 2020, för att
slutföras under våren 2021. På frågan om OBOS planerar att bygga mer i
Riksten svarar Lisa:
- Vi äger ingen mer mark här just nu, så spadtaget här är just nu för de sista
bostäderna som vi har möjlighet att bygga. Men det är ett populärt område,
så visst finns förhoppningen om att vi ska kunna köpa mer mark i framtiden

så att vi kan utveckla området vidare.
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OBOS är en av Nordens största bostadsutvecklare med nästan 500 000
medlemmar i Norge. Sedan starten 1927 har bolaget levererat över 150 000
sålda bostäder i Sverige och här verkar OBOS genom sina varumärken OBOS,
Myresjöhus, SmålandsVillan och systerbolaget OBOS Kärnhem. Koncernens
åtagande sträcker sig också till bostädernas kringliggande miljöer.
Samhällsfastigheter för vård och omsorg, skolor och förskolor samt
kommersiella byggnader ingår i våra projekt. Majoriteten av produktionen
sker i egna fabriker i Myresjö, Vrigstad, Sundsvall och Sävsjö. Läs mer på
www.obos.se
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