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Riksbyggens första projekt vid
Masthuggskajen tar form
Först ut bland Riksbyggens projekt vid Masthuggskajen blir en
bostadsrättsförening med sammanlagt 130 lägenheter. Det nya kvarteret
kommer att ligga längs Första Långgatan och totalt kommer Riksbyggen att
uppföra drygt 500 bostäder vid Masthuggskajen. Kanozi Arkitekter kommer
att rita det nya kvarteret vid Första Långgatan.
– Riksbyggen byggde sitt första hus i Göteborg år 1940, för precis 80 år
sedan, och sedan dess har vi arbetat med att utveckla staden och tillföra nya
bostäder. Projektet vid Masthuggskajen är ett av de största

stadsutvecklingens projekten i Göteborg just nu och vi är mycket glada över
att det första kvarteret kan börja ta form, säger Mikael Ahlén,
marknadsområdeschef för Riksbyggen i Göteborg.
I kvarteret blir det ca 8 500 kvm bostadsyta och ca 2 050 kvm lokalyta. Stort
fokus ligger på att skapa en levande stadsdel med liv och rörelse. Det
kommer bland annat att bli en livsmedelsbutik och 4-5 affärslokaler i
markplan. Sammanlagt blir det cirka 130 lägenheter i ett hus med nio
våningsplan. Storlekarna på lägenheterna varierar i ett brett spann. Det
kommer att finnas stora möblerbara balkonger och/eller terrasser till i princip
alla lägenheter. De allra minsta lägenheterna har franska balkonger och
tillgång till gemensam terrass.
– Vi är mycket glada över förtroendet att få rita detta viktiga projekt inom
Mashuggskajen-området. Denna stadsdel är en viktig pusselbit i Göteborgs
utveckling till en tät stadskärna som närmar sig vattnet. Extra roligt att göra
detta tillsammans med Riksbyggen som också brinner för denna spännande
nya stadsdel, säger Johan Casselbrant, arkitekt på Kanozi Arkitekter.
Riksbyggen tar med sig sitt stora kunnande kring hållbart bostadsbyggande
vid genomförande av projekten vid Masthuggskajen. Det handlar inte bara om
själva byggnaderna i sig utan lika mycket om att främja en mer hållbar
vardag för de boende. Till exempel kommer det att byggas ett cykelgarage
för cirka 300 cyklar som enkelt kommer att kunna nås via en ramp.
– Vi ser fram emot att lansera detta kvarter i början av nästa år. Kanozi har
ritat ett kvarter med inte bara välplanerade lägenheter, de har även ritat en
gård utöver det vanliga. En lummig innergård som vi tror kommer tilltala
många olika målgrupper, säger Anders Radne, sälj- och marknadsansvarig för
Riksbyggen Bostad Göteborg.
I Göteborg har Riksbyggen bland annat utvecklat Brf Viva på Guldheden med
målsättningen att bli Sveriges mest hållbara bostadsområde. Många
erfarenheter från Brf Viva återanvänds vid utvecklingen av bostäderna vid
Masthuggskajen. Brf Viva har utsetts till Årets Miljöbyggnad och Årets bästa
byggnad i Göteborg.
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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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