
ovan ser ni bild från vår byggnation i Sjöbo. Blir liknande i Eslöv, dock med varmförråd inbyggda i huskroppen istället för lösa 

förråd på baksidan 



Eslövs kommun gick ut  med tävling för området, på en fd 

lekplats. Efter bedömning vann Riftedal tävlingen (bl a före 

kommunala bostadsbolaget) och skrivit markanvisningsavtal 

med Eslövs kommun.  Beräknad byggstart mars 2020 och 

beräknas inflyttningsklart januari 2021.  
 

 

Målet är att bygga attraktiva, rimliga hyror, bra hyresrätter 

som enplansradhus, med beprövade byggmetoder & långsik-

tigt perspektiv.  Lägenheterna har låg hyra, för vara nybygg-

nation, bl a tack vare yteffektiva planlösningar samt genom 

erfarenheter från både bygg– och fastighetsbranschen. Vi 

äger fastigheten och lämnar inte när det är färdigbyggt. I våra 

kalkyler beräknar vi 1,5% hyreshöjning varje år.  

 

Enplansradhus med täppa har alltid varit attraktivt, även un-

der kristider. Får man dessutom en uteplats, med täppa så får 

man ett ”extrarum”utomhus, att leka, vara och umgås i och 

blir därför jämförbar med större lägenheter som inte har 

detta.  Dessutom har man inga grannar under eller ovanpå. 

Idén med projektet är att försöka skapa flyttkedjor, dvs att 

försöka få hyresgäster från västra Eslöv i synnerhet, därefter 

Eslöv och därefter övriga. Uthyrning sker direkt av oss och går 

inte via kommunala bostadskön. Är ni intresserade av att 

hyra, så maila till info@riftedal.se och beskriv er, er ekonomi 

osv. 

Eftersom vi har ett långsiktigt perspektiv, så ser vi gärna hy-

resgäster som har ett långsiktigt perspektiv på sitt boende hos 

oss också, även om ni givetvis bara har 3 månaders uppsäg-

ning. Några månader innan inflyttning sker slutlig tilldelning 

av lägenheterna. 

 

Vit genomfärgad puts, ljusgrå betongtakpannor, plåt i silver, 

vita fönster, vit dörr. Allt för att ge ett mjukt men ändå mo-

dernt utseende. Området kommer enligt överenskommelse 

med kommunen vara mycket gräsarmering för att ge ett 

grönt intryck och med hänsyn till tidigare användningsområde 

när det var park. De körsbärsträd som finns på tomten kom-

mer finnas kvar alternativt ersättas med nya. 

I närheten ligger 

Åkerbo förskola  10 m 

Fridasroskolan 240 m 

Västerbo förskola 350 m 

Loftebyskolan 1-6  450 m 

Dannemannens förskola 400 m 

 

Vårdcentralen Kärråkra 750 m 

Capio specialisthuset 800 m 

Netto 800 m 

Fastigheten ligger i västra Eslöv, vilket anses vara det mest attrak-

tiva området i Eslöv-  Ett lugnt område och med förskola på andra 

sidan gatan. 

Fastigheten heter Träskofiolen 7, adressen blir Tågarpsvägen 12 

Väggstomme Genomgående lättbetong, väggar som andas utan något organiskt som kan mögla eller behålla fukt. Vit ge-

nomfärgad puts på utsidan 

Tak Ljusgrå betongpannor (ger modernt & mjukt intryck) —lång hållbarhet. Isolering med lösull i cellolusa som 

drar åt sig fukt när där är för mycket och avger sen fukt, på så vis inga fuktproblem i taket.  

Bottenplatta Helgjuten bottenplatta med 400 mm isolering 

Värme Golvvärme, för att spara plats. Luft/vattenvärme-pump då Kraftringen ej kan erbjuda fjärrvärme 

Ventilation Descentraliserad FTX med värmeåtervinning. Undviker därmed kanaldragning genom brandväggar 

Invändigt Vita väggar, träparkettgolv i alla rum utom hall & badrum som har klinker. 

Kök & badrum IKEA-köksstomme med ljusa köksluckor. Dubbelskåp kyl/frys, högskåp, kolfilterfläkt.   

Badrum med dusch, tvättpelare, klinker i golv och kakel på vägg 

Trädgård Gräsmatta, avskiljande buskar eller staket, uteplats plattor. Möjlighet till en bilplats per lägenhet.  

TV/internet Fiberanslutning via Kraftringen 

 



   3 rok,  

lgh 125 

 

 

   3 rok,  

lgh 124 



Utvändigt varmförråd på ca 3,4 kvm. Minst 10-15 grader  

Utrymme på vinden (ingång inifrån lägenhet) på ca 6 kvm) 

Varje lägenhet har egen kombinerad tvättmaskin/torktumlare. 
Möjlighet för diskmaskin i kök—tillval 

Badrum med kakel och klinker 

Samtliga rum har trägolv. 

Uteplats mot väster, vilket är det bästa 

Side-by-side kyl/frys ger bra utrymme för kyld/fryst mat. Ca 91 
cm, ger 60-70% större utrymme en enkelskåp 

IKEA-kök högglans vit 

Högt i tak, 260 cm, ger ett luftigt intryck. 

Golvvärme ger möjlighet att möblera ända till fönstret. 

Fiber installerat via Kraftringen 

Garderober— Nedan anger minimum av garderober, eventuellt 
kommer fler lösa garderober sättas dit (samtliga är lösa) 

BOA ca 59,7 kvm                                                             

Riftedal AB 

Org.nr 559032-4137 

c/o Götalands Fastighetsförvaltning AB 

Box 179, 221 00  Lund 

0723—94 22 24 

info@riftedal.se 

3 rok, obligatoriskt 

Grundhyra inkl varmförråd, värme, vatten, renhållning   7.995 kr 

Kabel-Tv—till självkostnad (antaget)      130 kr 
Summa 3 rok obligatoriskt     8.125 kr 

 

4 rok obligatoriskt 

Grundhyra inkl varmförråd, värme, vatten, renhållning   8.995 kr 

Kabel-Tv—till självkostnad (antaget)      130 kr 
Summa 3 rok obligatoriskt     9.125 kr 

 

Tillval/frivilligt: 

Diskmaskin (om sätts från början)    + 100 kr 
Parkeringsplats      + 100 kr 

(om boende äger bil så är parkeringsplats obligatoriskt).  
Hushållsel betalas av varje lägenhet 

1 cm = 1 m.  

Reservation för mindre förändringar 


