
FALUN

Brf Sara Lisas Väg 2



I Lilla Källviken strax utanför Falun bygger OBOS nu 
vidare på succén från etapp 1 på Sara Lisas väg. I etapp 
2 växer 14 villor i kedjehusform på 122 kvm fram, med 
tillhörande carport, förråd och färdiga trädgårdar. Ett 
boende i bekväm bostadsrättsform – allt till ett fast pris.

Området ligger fantastiskt fint, mitt i grönskande 
natur och granne med Källviksbacken som erbjuder 
skidåkning för alla. Men du har samtidigt nära till både 
service och handel. Flera gång- och cykelstråk går 
genom området och ansluter till befintliga vägar mot 
Falu centrum. Välkommen till Brf Sara Lisas väg 2!   

Nybyggt i barnvänlig villaidyll
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Du når centrala
Falun på...

5 min med  
21 min med  
28 min med  

  
Förskolan Norlandia 70 m

  
Busshållplats 300 m

  
Källviksbacken 900 m

  
Galgbergets Pizzeria 1,5 km

  
Lilla Källviken badplats 1,1 km

  
Båtplats 1,3 km

  
Gruvrisskolan F–6 1,6 km

  
Falu Ridklubb 1,6 km

  
Samuelsdals IP 1,7 km

  
City Gross 1,9 km

  
Samuelsdals Golfklubb 2,4 km

  
Samuelsdals Pensionat 2,5 km

  
Dalateatern 3,8 km

  
Falan Galleria 4,2 km

  
Falu Stadsbibliotek 4,3 km

  
Falu Resecentrum 4,6 km

Brf Sara Lisas Väg 2
Välkommen till 
Lilla Källviken!
Lilla Källviken är en relativt ny stadsdel strax utanför Falun som 
ligger mellan sjön Runn, skidanläggningen Källviksbacken, City 
Gross och golfbanan i Samuelsdal. Här har vi byggt hela fem 
bostadsrättsföreningar tidigare, med hus i olika storlekar och 
modeller, så här väntar gott om goda grannar på sällskap.

Barnvänligt till max  
Att låta barnen växa upp i Lilla Källviken betyder att de får  
en både trygg och naturnära uppväxt, som inbjuder till utelek. 
Här finns också alla förutsättningar för en smidig skolgång. 
Två förskolor finns i området, i direkt närhet till Sara Lisas väg. 
Grundskola F-6 finns i Galgberget dit man kommer via ett  
väl utbyggt system av gång- och cykelvägar.

Nära till aktiviteter  
Kliver du utanför dörren så finns naturens upplevelser runt  
knuten. Rensa tankarna och andas in den friska luften på en  
promenad i den närliggande blandskogen, eller sätt dig på  
en sten och fika i solskenet. Här kan du roa dig med utförs- 
åkning i Källviksbacken, längdskidåkning i belysta spår, golf i 
Samuelsdal eller sjöaktiviteter på Runn. Båthamnen i Källviken 
ligger bara en dryg kilometer bort och cirka två kilometer från 
området finns dessutom Falu Ridklubb.

Ut i vida världen – eller bara ut på stan  
Kommunikationerna mot både Falun och Borlänge är mycket 
goda. Riksväg 50 och E16 ligger bara någon minut bort och  
bussar mot Falu Centrum går regelbundet. Från järnvägs- 
stationen i centrala Falun tar du dig enkelt vidare mot till  
exempel Gävle och Stockholm och vidare ut i världen.
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Gång- och cykelväg

När du flyttar in är uteplatsen redan  
på plats, gräsmattan lika så. Det är  

bara att sätta upp studsmattan.

Lilla Källviken ligger bara några kilometer från centrala  
Falun, men ändå nära naturen. Brf Sara Lisas väg 2 består av  
14 moderna villor i kedjehusform som skapar ett ytterst trivsamt 
villakvarter. Kedjehus innebär att husen sitter ihop med car-
port emellan, men i allt annat är villakänslan fullkomlig. Husen 
färgsätts i en härlig faluröd ton och tillsammans med en grön 
ytterdörr och fönster med spröjs skapas en oemotståndlig kom-
bination. Nybyggt och modernt – men med traditionell känsla.   

Med gott om bekvämligheter
När du flyttar in är din trädgård färdiggjord, det innebär att  
både gräsmatta och uteplatser är redo att användas. Men  
här finns ändå gott om utrymme för dina gröna fingrar att  
skapa ditt alldeles egna trädgårdsparadis. Och ett nytt  
boende ska inte bara vara fint och trivsamt – det ska också  
vara praktiskt. Därför ingår både en egen carport och ett  
förråd med plats för både vinterdäck och trädgårdsredskap.

Modernt boende 
i klassisk stil
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I härliga Lilla Källviken strax utanför Falun trivs familjer med en aktiv 
livsstil extra bra, berättar Emma Karlsson, projektutvecklare hos oss 
på OBOS. Inte så konstigt kanske, med tanke på områdets läge mitt 
emellan sjön Runn, skidanläggningen Källviksbacken och golfbanan 
i Samuelsdal. Nu får ännu fler chansen att hitta hem här, i de 14 fina 
kedjehus som utgör Brf Sara Lisas Väg 2.

Maximal villakänsla 
för den aktiva familjen

Genomtänkt placering
Kedjehus betyder att husen sitter ihop med en carport mellan 
sig. Men förutom det är detta boende så villalikt något kan bli. 
Emma berättar att husen ligger placerade längs med en trevlig 
villagata och att de är trappade – men vad betyder det? Emma 
förklarar:

Det innebär att husen är något förskjutna i höjdled på grund 
av att gatan sluttar. Ditt hus ligger alltså något högre, eller 
lägre, än grannens vilket ytterligare förstärker villakänslan 
eftersom man inte upplever husen som en enda rad.

Modernt, klassiskt och bekvämt
Husen är av en populär modell med alla bekvämligheter man 
kan önska sig i en modern villa. Fasaderna färgsätts i klassiskt  
falurött som kompletteras med spröjsade fönster, tegelrött  
tak och en grön ytterdörr. En perfekt mix mellan modernt och 
klassiskt, med andra ord. Varje hus får en egen carport med 
tillhörande förråd, och trädgården är färdig när du flyttar in.  
Både uteplatser och gräsmatta finns på plats så att du kan  
koncentrera dig på annat. 

Husen får en rejäl gräsmatta med plats för både studsmatta  
och pallkragar för den som gillar att odla, säger Emma.

Naturen som granne
Lilla Källviken är ett kuperat område som består av blandad 
bebyggelse av villor och bostadsrätter, berättar Emma. För- 
skola finns ett stenkast bort, och du har både handel och  
service inom räckhåll. Dessutom är det inte mer än 4 km  
in till Faluns centrum, och bortom villagatan väntar naturen.

Här har du verkligen naturen runt knuten, både i form av 
bevarade naturområden och Samuelsdalsfältet med elljusspår, 
golfbana och fotbollsplaner. Du har också nära till både bad-
plats, skidbacke och Falu ridklubb, tipsar Emma.

Hög standard och smarta lösningar
Inuti bjuder husen på en ljus och öppen planlösning och en  
hög grundstandard. Emma nämner bland annat kök från HTH, 
kakel och klinker i både badrum och entré, en praktisk köksö  
och golvvärme i hela nedervåningen. Köket har all utrustning  
du behöver och en hel del smarta detaljer, till exempel lådor i 
flera bänkskåp som gör det lättare att komma åt det du  
behöver, och diskbänksskåp med plats för källsortering.

Vi försöker alltid hitta lösningar som gör  
det enklare att leva hållbart, förklarar Emma.

En upplevelse för livet
Att flytta in i ett nybyggt område är  
en speciell upplevelse, berättar Emma.

Alla dina grannar är ju också i samma situation,  
det brukar skapa en alldeles särskild sammanhållning  
bland både barn och vuxna.

Och inte blir upplevelsen sämre av tryggheten i att veta  
att du får det här alldeles nya boendet, med färdig trädgård  
till ett fast pris. Helt fritt från påfrestande budgivningar.

Det priset du ser, det är vad det blir.  
Så enkelt är det, konstaterar Emma.

Emma Karlsson
Projektutvecklare, OBOS

Visste du att?
Alla gator i Lilla Källviken är uppkallade 
efter kända falukvinnor. Sara Lisas väg 
har till exempel fått sitt namn från Sara 
Elisabeth Moræa (1716-1806) som var 
dotter till stadsläkaren i Falun och gift 
med Carl von Linné.
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Ljusa och härliga hus med öppen planlösning mellan kök och 
vardagsrum, tre sovrum och en hög grundstandard i den fasta 
inredningen. Vad sägs till exempel om HTH-kök, vitvaror från 
Siemens med energiklass A, kakel och klinker i entré och bad-
rum, köksö och golvvärme på hela nedervåningen? Som gjort 
för att bara flytta in och njuta av livet! Husens genomtänkta 
planlösning har gott om rum som du kan använda till precis  
det som passar dig och din familj. Och här finns gott om  
tillvalsmöjligheter för dig som vill sätta din egen prägel på  
ditt nya hem: en mysig braskamin för vardagsrummet  
eller ett extra sovrum är bara några exempel.
  

Plats för uteliv av alla slag
Finns det något bättre än att kunna flytta ut fikat till den egna 
trädgården? Här får varje bostad två trivsamma uteplatser – en 
på framsidan och en på baksidan, så att du själv kan välja var 
kaffet smakar allra bäst. Även gräsmattan är färdig när du flyttar 
in, med gott om plats för studsmattan så att barnen kan busa 
loss direkt och du kan lägga fokus på roligare saker. Kanske att 
skapa ditt eget odlarparadis på resten av tomten? Och föredrar 
du att mest bara vara är det heller inga problem, ett mer  
lättskött boende får man leta länge efter.

Hem för livsnjutare

Traditionellt möter toppmodernt: nybyggda hus i 
klassisk stil med hög standard redan från början. 
Som gjort för att bara flytta in och njuta av livet!
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KEDJEHUS 122 KVM

Planlösning

Middag med utsikt? Härifrån kliver du också direkt  
ut på uteplatsen. Ett extra rum när vädret tillåter.

Entrévåning
I entrén möts du av ett härligt ljusinsläpp, du ser ända ut till ute-
platsen på husets baksida. Hallen angränsar till ett badrum med 
WC och dusch och en rymlig tvättstuga med tvättmaskin och 
torktumlare. Det fullt utrustade köket har kvalitetsvitvaror från 
Siemens och en köksö som passar perfekt för de snabba mål-
tiderna. Vardagsrummet har gott om plats för både soffgrupp 
och ett större matsalsbord för dig som tycker om att ha gäster 
på besök. På bottenvåningen finns också smart förvaring i form 
av ett förråd under trappan – perfekt för saker du inte använder 
så ofta, som julpynt till exempel

Övervåning
På övervåningen ligger familjens privata ytor samlade. 

Det stora föräldrasovrummet ligger vägg i vägg med 
ett mindre sovrum – perfekt för dig som har småbarn. 

Det tredje sovrummet ligger i anslutning till ett stort 
allrum, som gjort för både tv-spelande och fredagsmys. 
På övervåningen finns också ett rymligt badrum och en 

klädkammare. För den stora familjen finns möjligheten 
att få ett extra sovrum istället för allrum.

Generella förklaringar:

��
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Skala 1:100
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Här är det enkelt att hitta en perfekt 
plats för din favoritsoffa: slå dig ner 

och känn dig som hemma!

Fönstren i husen på Sara Lisas Väg 2 får spröjs 
som ger mycket karaktär, såväl ute som inne.

Välkommen till mitt kungarike. Ett eget rum  
är så mycket mer än bara en plats för lek och 
vila, speciellt när det är så mysigt som här.
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I jakten på en bostad letar man inte bara 
efter ett antal rum att ställa sängen och 
soffan i. Vi vet att ett hem är så mycket 
mer än golv, väggar och tak. Det är en plats 
för liv och rörelse i livets alla skeden. Man 
letar såklart också efter någonstans att gå 

morgonpromenaden eller ett café där man 
tar lördagsfikan. När vi planerar är det just 
detta som är vår utgångspunkt. Hur vi kan 
skapa förutsättningar för vardagens bestyr 
och mysiga stunder med nära och kära.  
För först då kan en bostad bli till ett hem. 

Det är skillnad på hus och hem!

Rätt till mindre ändringar förbehålls.

Rumsbeskrivning
GENERELLT
Golv Boen Concerto 3-stav vitlaserad ek
Sockel Tradition
Väggar Målade, vita
Innerdörrar Typ Swedoor Unique vit, foder Tradition

ENTRÉ 
Golv Klinker.
Ytterdörr NorDan Linjalen med klart glas,  
 grön NCS-S 6020-G30Y
 Trycken och vred, Hoppe New York F1.
Invändig trappa Tät trappa med anslutande förråd. 
 Steg i vitlaserad ek, vang och sättsteg i 
 vitmålad furu. Handledare i vitlaserad ek.

KÖK
Skåp HTH kvadrat RW vit
Köksö Köksö med bänkskiva 
Bänkskiva Laminat med rak framkant,  
 600 (ljus betong)
Diskbänk Infälld diskbänk Intra horizon HZD 1120D
Blandare Oras Optima
Stänkskydd  Kakel
Spisfläkt Siemens utdragbar
Diskmaskin Siemens vit, energiklass A++
Kyl/Frys Siemens vit energiklass A++
Häll Siemens induktionshäll
Ugn Siemens inbyggnad vit, energiklass A
Mikrovågsugn Siemens inbyggnad vit

SOVRUM
Garderob HTH typ vit dekor

WC/DUSCH
Golv Klinker
Väggar Kakel
Tvättställ Kommod Vedum Free Friend, vit lådfront
Spegel Vedum med belysning
Tvättställsblandare Oras Optima
Duschblandare Oras Optima
Duschset Oras Apollo

TVÄTT
Golv Klinker
Väggar Målade, vita
Tvättmaskin Siemens vit energiklass A+++
Torktumlare Siemens vit kondens energiklass A++
Bänkskiva  Laminatskiva med rak framkant 
 (ljus betong)
Vask Franke RAX inkl. blandare Oras Optima

BAD
Golv Klinker, komfortvärme
Väggar Kakel
Tvättställ Kommod Vedum Free Friend, vit lådfront
Spegelskåp Vedum med eluttag och skåpbelysning
Tvättställsblandare Oras Optima
Duschblandare Oras Optima
Duschset Oras Apollo
Duschvägg  Ifö Space 90x90 cm

ÖVRIGT
Uteplats entrésida Stenlagd, gräs och häck
Uteplats baksida Stenlagd, gräs och häck
Carport Grusad uppfart, isolerat förråd
Mediacentral För tv och data
Uppvärmning Fjärrvärme och FTX 
 Golvvärme entréplan, radiatorer övre plan
 Komfortvärme badrum övre plan
Avfallshantering Plats för eget sopkärl vid hus
Entrétak Designtak, Easy collection
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Ventilation
Husen utrustas med ett fläktstyrt till- och frånluftsystem, FTX, 
som transporterar bort använd luft och tillför ny och frisk luft. 
FTX-aggregatet återvinner värmen i ventilationsluften till att 
värma upp den kalla inkommande luften. På det sättet sparar 
du energi samtidigt som du får bättre inomhusluft.

Dörrar
Ytterdörr: NorDan CYD 838G ”Linjalen” med klart glas, 
1 m bred i en grön kulör som heter NCS S- 6020-G30Y. 
Entrédörren får kodlås medan altandörr och förrådsdörr får 
vanligt nyckellås (ASSA 700-serien). Innerdörrar: Swedoor 
Unique, vit dörr med ram och trycken i matt krom.

Grund
Grunden består av platta på mark med underliggande 
isolering. 100 mm betong, 300 mm cellplast.

Byggnadsbeskrivning

Tak
Taket är uppbyggt av spontad panel,  
papp, läkt och tegelröda betongpannor.   

Energiprestanda
Specifik energianvändning:  
107 kWh/m2 per år. 

Fönster
Träfönster från Elitfönster med 3-glas isolerruta för god energi- 
effektivitet. U-värde 1,0 minskar husets uppvärmningsbehov och  
är bra för både ekonomin och miljön. Vitmålade i NCS-S 0502-Y. 

Fasad
Husen i Brf Sara Lisas väg 2 får en träfasad 
med lockläktspanel målad i falurött från Alcro 
Arkitekt. Även vindskivor, knutar samt dörr- 
och fönsterfoder målas i samma kulör. 

Stomme
Stommen utgörs av en 220 mm regelstomme 
som isolerats med 250 mm mineralull

Uteplats
Husen har två stenlagda uteplatser, en på framsidan och 
en på baksidan. En låg stenmur tar upp höjdskillnaderna  
i gatan och häck avgränsar mot grannen. 
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Projektfakta
Parkering
Varje hus får sin egen carport bredvid huset. 

Post
Posten hämtar du smidigt i  
postlådan vid infarten till ditt hus.

Förråd  
Varje hus har ett isolerat förråd på  
4,2 kvm i anslutning till carporten.

Värme och vatten
Husen värms med fjärrvärme som är märkt  
med Bra Miljöval, från Falu Energi & Vatten. Varje 
hushåll tecknar eget avtal med dem och betalar 
för sin egna uppvärmningskostnad. Vatten och 
avlopp faktureras föreningen som sedan fördelar 
kostnaden till respektive hushåll.

Hushållsel
Falu Energi & Vatten är nätleverantör, varje hushåll 
väljer sedan själva vilken elleverantör de vill anlita.

Sophantering
Du tecknar eget abonnemang för sophantering 
hos Falu Energi & Vatten. Plats för uppställning  
av sopkärl finns framför förrådet i carporten.  

Media
Varje hus utrustas med en mediacentral för  
telefon, tv och data. Husen ansluts till Falu  
stadsnät, och vill du använda deras tjänster  
tecknar du ett abonnemang för valfri tjänst.
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Njut av vardagens 
guldkant i Lilla Källviken
Lilla Källviken är ett charmigt område cirka fyra kilometer från Falu  
centrum som byggs ut till att omfatta cirka 200 bostäder. Området ligger 
mitt i grönskande natur och har samtidigt närhet till både service, handel 
och en helt ny förskola. Här njuter du enkelt av vardagens guldkant bara ett 
stenkast från gnistrande skidåkning, avkopplande golf och svalkande dopp.

Med alpin utsikt
Faluns eget alpina center är rena drömmen för dig som tycker 
om att stå på skidor. Här finns två fullånga liftar och tre backar; 
Branten (för dig som gillar utmaningar), Familjebacken och Falu 
Snowpark med hopp, rails och boxar. Källviksbacken har öppet 
från december till april, och erbjuder (förutom den allmänna 
åkningen) både parkträning, klubbverksamhet och alpinträning.

Bad och fiske i Runn
Bara ett stenkast från området ligger sjön Runn – Dalarnas näst 
största sjö, efter Siljan. I februari varje år ordnas Runn Winter 
Week, en vecka fylld av spännande evenemang längs med sjön 
– som till exempel Marathon Speed Skating. Runn är också hem 
åt många små öar, vilket gör den perfekt för exempelvis lång-
färdsskridskoåkning eller små seglatser. Sommartid är det också 
en given badsjö, och föredrar man fiske kan man fånga både 
gädda, abborre, lake och vitfisk.

Slå ett slag för egentid
Tycker du om att golfa så har du fantastiska förutsättningar  
på Samuelsdals Golfklubb en liten bit från Lilla Källviken.  
Klubben öppnade redan 1993, men har sedan hösten 2017  
blivit en komplett 18-hålsanläggning. Här kan du uppleva  
kvalitetsgolf i naturskön miljö och förutom ett brett kurs- 
utbud erbjuds också klubbverksamhet både för barn,  
vuxna och pensionärer. 100 meter från klubbhuset ligger  
Samuelsdals Pensionat där man serverar god lunch och  
fika, för dig som vill ta en bit mat efter golfrundan.

Nära till det mesta
Lilla Källviken är inte bara ett naturskönt område med närhet 
till det som gör livet lite extra härligt och roligt. Det har också 
nära till sådant som gör att du enkelt får ihop vardagspusslet. En 
helt nybyggd förskola, en F-6-grundskola och Citygross är bara 
några exempel på vad som finns inom gångavstånd. Och vill du 
in till centrala Falun går det bussar regelbundet – eller varför inte 
ta en promenad eller cykeltur in till stadskärnan?
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I det natursköna området Lilla Källviken  
har du nära till det som gör livet härligt.
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Så går köpprocessen till

Förhands-
avtal

Förhandsavtal
Förhandsavtal tecknas mellan bostadsrättföreningen och köparen. Avtalet 
innebär att föreningen binder sig till att upplåta en bostad med bostadsrätt till 
förhandstecknaren. Till det undertecknade förhandsavtalet bifogas ett aktuellt 
lånelöfte (max en månad gammalt). I samband med tecknandet betalas ett första 
förskott om 100 000 kr. 

Upplåtelse-
avtal

Upplåtelseavtal
Upplåtelsen av ditt nya hem upprättas av bostadsrättsföreningen. Genom upp-
låtelseavtalet blir du medlem i bostadsrättsföreningen. Föreningen har i detta 
skede möjlighet att ta in ett andra förskott om totalt tio procent av insatsen med 
avdrag för det sedan tidigare inbetalda förskottet (100 000 kr i samband med 
Förhandsavtalet). Upplåtelseavtalet tecknas inom ett halvår innan tillträde.

Inflyttning
Inflyttning
Senast tre månader innan tillträde blir du informerad om från vilken dag det är 
möjligt att flytta in i ditt nya hem. I samband med tillträdet av din bostad betalas 
resterande del av bostadens insats in, avräknat tidigare inbetalt förskott. 
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Inrednings-
val

Inredningsval
Som köpare av ny bostad kan du komma att erbjudas möjligheten att göra 
 personliga inredningsval utöver grundstandarden. Omfattningen av valen är 
beroende av när i tiden du tecknar avtal. De flesta inredningsvalen innebär  
en tillkommande kostnad som betalas innan bostaden tillträds.

OBOS ansvar för kostnader avseende 
eventuella osålda bostadsrätter
Efter färdigställandet svarar OBOS för de kostnader  
som rör bostadsrätter som eventuellt inte har sålts.  
Är de efter sex månader fortfarande osålda köper  
OBOS bostadsrätterna ifråga och svarar därigenom,  
som bostadsrättshavare även fortsättningsvis för  
lägenhetens avgifter.

Entreprenadgaranti
Vid entreprenadens färdigställande samt vid garanti- 
besiktning två år efter entreprenadens godkännande  
sker besiktning av en opartisk besiktningsman. De fel  
som besiktningsmannen noterar och för vilka OBOS är 
ansvarig, åtgärdas av OBOS inom en av besiktnings- 
mannen framställd tidsperiod.

En tryggare bostadsrättsförening
Ett bostadsköp är i många fall en av de största affärerna 
du gör i livet. Därför är det viktigt att du kan göra köpet  
i lugn och ro under trygga former. För att hjälpa dig  
med det är vi en del av ett nytt branschinitiativ för att 
skapa tryggare bostadsrättsföreningar. Det gör att du  
vet precis vad du kan vänta dig i ditt nya hem och din 
nya förening. Det finns liknande riktlinjer som används 
idag, men nu går vi steget längre och skärper dessa. 
Därför att en trygg affär gynnar både dig, bostads- 
utvecklarna och samhället i stort.

Vill du veta mer, besök 
tryggbostadsrattsforening.se

En trygg affär!
GARANTIER OCH FÖRSÄKRINGAR
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OBOS är en av Nordens ledande bostads- 
utvecklare, och i Sverige verkar vi genom  
våra varumärken OBOS, Myresjöhus,  
SmålandsVillan och systerbolaget OBOS  
Kärnhem. Vi känner oss både stolta och  
glada över att ha cirka 1000 medarbetare,  
och att vi har sålt över 150 000 bostäder  
sedan starten 1927. Vi satsar också på att  
göra miljön som bostäderna byggs i trivsam 
och levande. Allt för att värna om de människor 
vars bostadsdrömmar vi vill uppfylla.  
  

Trä och mångfald minskar avtrycken
Ett hus blir aldrig så miljövänligt som när det är byggt i trä.  
Trä lagrar nämligen koldioxid under hela sin livstid - till och  
med i ett färdigbyggt hus. Det har vi tagit fasta på i våra hus, 
som alltid har en stomme av trä. Alla våra projekt innehåller 
dessutom ett eller flera hållbarhetsinitiativ. Ekosystemtjänster  
är produkter och tjänster från naturens ekosystem som  
bidrar både till människors välbefinnande och till biologisk 
mångfald – som i sin tur är en avgörande grund för jordens  
livsuppehållande system och vår framtida välfärd. Därför  
utvärderar vi på OBOS vad man kan bevara och vad som  
behöver förstärkas eller tillföras när vi utvecklar nya bostads- 
områden. På så sätt blir avtrycket på vår miljö lite mindre  
– projekt för projekt.  

Vi lyfter blicken för framtiden
Vi kan bara utveckla framtidens bostäder om vi hela tiden blickar 
framåt. Innovation, forskning och utveckling är därför en viktig 
del av vår verksamhet – både för att utveckla våra produkter 
och vårt erbjudande, men också för att bidra till att göra Sverige 
klimatneutralt till år 2045. Vi använder oss av energieffektiva 
material när vi bygger våra bostäder och tittar kontinuerligt på 
nya lösningar som underlättar för våra bostadsköpare att leva 
miljösmart. Vi har också börjat implementera både VR- och 
AR-teknologi i flera av våra processer, vilka har visat sig vara 
otroligt kraftfulla verktyg för arbetet i produktionen. 

Om OBOS Sverige
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Huvudkontor, Myresjö
Besöksadress:
Stationsvägen 6,  
570 13 Myresjö
vx: 010 - 434 17 50

Postadress:
OBOS Sverige AB
574 85 Vetlanda

OBOS Region Nordost - Västerås:
Kuggstångsgatan 3 
721 38 Västerås
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För mer information:

023-280 85
sf.falun@svenskfast.se

Slaggatan 6 A
791 71 Falun


