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Pressinbjudan: Premiär för Riksbyggens
visningslägenhet i Kiruna
Den 5 juni är det premiärvisning av Riksbyggens visningslägenhet i Brf
Fjällvyn. Brf Fjällvyn med 47 bostadsrätter är Riksbyggens första projekt i
Kiruna med anledning av samhällsomvandlingen. Inflyttningen är planerad
till november 2019.
För de kommande tio åren har Riksbyggen och LKAB tecknat ett avtal om att
bygga 250 nya lägenheter i Malmfälten. Under 2018 tog Riksbyggen första
spadtaget för Brf Fjällvyn i Kiruna som är det första projektet som genomförs
inom ramarna för avtalet.

– Det är ett historiskt ögonblick att visa Kirunaborna Riksbyggens första nya
bostadsrätt i samband med samhällsomvandlingen, säger Anna Marklund,
ansvarig säljare för Brf Fjällvyn på Riksbyggen.
Brf Fjällvyn ligger på Luossavaara, vid foten av skidbacken i Kiruna och med
utsikt över fjällvärlden.
– Intresset för Brf Fjällvyn har varit stort och i dagsläget är 40 av 47
bostadsrätter sålda eller reserverade, berättar Anna Marklund.
Riksbyggen bygger just nu även Brf Midnattssolen i Gällivare, i området
Repisvaara. Det blir ett natur- och fjällnära boende i 40 välplanerade
lägenheter.
Media är varmt välkomna att delta under premiärvisningen!
Dag och tid: Onsdag 5/6 klockan 17.00 – 18.00
Plats: Brf Fjällvyn, Maria Taavenikus Gata 4, våning 5.
För mer information:
Anna Marklund, ansvarig säljare för Brf Fjällvyn på Riksbyggen, 0706-68 34
97
Anna.marklund@riksbyggen.se
Hela Riksbyggens verksamhet ska genomsyras av hållbarhet!
Riksbyggen arbetar med Agenda 2030 och ska bidra till att uppnå FN:s 17
globala hållbarhetsmål. Exempel:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fågelholkar flyger in på topplistan över
bostadsrättsföreningarnas hållbarhetsåtgärder
Riksbyggens Solar Egg landar på Långbryggan i Rättvik
Unikt hållbarhetsverktyg i Riksbyggens nyproduktion av bostäder
Riksbyggen har 165 bostadsprojekt certifierade med
Miljöbyggnad
Riksbyggen utvecklar ett nytt verktyg, Cirkularitetsindex – CIX
Solcellsanläggningar standard i Riksbyggens nyproduktion av
flerbostadshus.
Stor ökning av andelen kvinnor som är chefer på Riksbyggen.
Riksbyggen deltar i ett antal forskningsprojekt, till exempel

•
•

Positive Footprint Housing.
Hållbarhetsåtgärder i samband med ombyggnation.
Riksbyggens Miljöskola är öppen för alla

Under 2018 utsågs Riksbyggen till det mest hållbara företaget i
fastighetsbranschen enligt Sustainable Brand Index B2B.

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion,
både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största
fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och
offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa
attraktiva och hållbara boenden för alla.
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