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• Exploatörens namn, organisationsnummer, adress och kontaktperson.

Namn och adress:
Bostadsrättsföreningen Blåbärsriset 26
c/o Svenska Andelshus AB
Johannelundsvägen 2 
194 61 Upplands Väsby

Org. nr: 769628-9854

Kontaktperson:
Andreas Reinholdsson, Reinova Properties AB
epost: andreas@reinova.se, tel. 08-590 88 500, mob. 0702-290 350

• Översiktlig beskrivning av exploatörens organisation.

Projektorganisationen är sammansatt för att säkerställa projektet från idé till genomförande och 
förvaltning. 

Reinova Properties AB

Reinova Properties bildades år 2006 och företaget har sitt huvudkontor i Infra City, Upplands 
Väsby.

Reinova Properties affärsidé är att äga, förvalta och utveckla fastigheter i Mälardalsområdet – 
med tyngdpunkt på Stockholm och Uppsala – samt i attraktiva delar av fjällvärlden. Reinova 
Properties hel- eller deläger ett flertal företag för att kunna uppfylla verksamhetsmålen. Helägda 
dotterföretag är bland andra Svenska Andelshus AB samt Klockarfjället Fritid och Rekreation AB.

Reinova Properties mål är alltid att bygga hus och lägenheter som är energieffektiva, har en 
optimal inomhusmiljö och som minimerar byggnadernas miljöpåverkan under deras livslängd. 
Reinova Properties värnar om hållbarhet och miljö och arbetar därför med miljöcertifiering i 
flertalet av projekten. 

Okidoki Arkitekter AB

Okidoki Arkitekter startades 2005 och är idag 40 arkitekter och ingenjörer som arbetar med 
arkitekturens hela skala från stadsutveckling till inredningar. Okidoki hjälper beställare av 
arkitektur att uppnå och realisera sina visioner för att komma närmare sina mål och drömmar. 
För sig själva. För slutanvändaren. Eller för samhället. 
Vi tror på möten och alla människors potential. När människor möts skapas friktion. Friktion 
leder till nya tankar. Nya idéer. Nya lösningar. Ny arkitektur. Okidokis uppgift är att ta det till 
aktion. Vi kombinerar nyskapande realiserbara idéer och kreativ höjd med gedigen erfarenhet av 
projektering och av att utveckla visioner till förverkligande. 

Okidoki står bland annat bakom Vallastaden 2017; Sveriges nästa Bo- och samhällsexpo i 
Linköping, Nordens största multiaktivitetsarena; Prioritet Serneke Arena och belönades 2015 
med priset Ung Svensk Arkitektur för Vasakronans Regionkontor i Göteborg. 
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• För tävlingsförslaget aktuella kvarter.

Se projektpresentation.

• Intervall antal önskade byggrätter.

Minst 19st, max 45st.

• Beskrivning av projektet, där exploatörens ambitioner med projektet framgår samt 
upplåtelseform.

Se projektpresentation. Vi avser att bygga bostadsrätter alternativt äganderätter i form av 
Radhus. 

• Exploatörens beskrivning av genomförandet av aktuellt projekt och dess
tidplan.

Reinova properties tar tillsammans med Okidoki Arkitekter det övergripande ansvaret, från 
förvärv av mark fram till inflyttningsdagen.  

Entreprenaden kommer att genomföras som en totalentreprenad där vi följer byggprocessen på 
nära håll och känner ett stort ansvar för att våra kunder ska få den högklassiga bostad de betalat 
för.

Vi jobbar medvetet med en smal organisation där vi kan ta genomtänkta och snabba beslut. 
Vi strävar mot att vara så kostnadseffektiva som möjligt då vi vill skapa ett så bra boende som 
möjligt till ett bra pris. 
Vi har fått en bra erfarenhet från tidigare projekt där vi arbetar med erfarna, kreativa och 
duktiga samarbetspartners vilket gör att vi känner oss trygga med att kunna leverera de radhus 
vi nu presenterar.

Framtagande av underlag till detaljplaneprocssen kan starta omgående för de båda aktuella 
kvarteren. Vi avser att ha en tät dialog med kommunen under arbetet med bygglovshandlingar 
för projektet. Inflyttning beräknas kunna ske 12-14 månader efter produktionsstart. 

• Priset för markområdena lämnas uttryckt i kronor/kvarter.

Totalt pris för det Södra kvarteret = 21.983 tkr
Totalt pris för det Norra kvarteret = 30.082 tkr

Se projektpresentation för utmarkering av de aktuella kvarteren samt förslaget i sin helhet.
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REFERENSPROJEKT

Parhus Vemdalsskalet

· 14 st. parhus.
· Semesterbostäder i snösäkra Vemdalen. Färdigställt november 2015. Fjällporten är ett 
nytt boendeområde på Klockarfjället för säsongen 
2015-16. Närmaste nedfart Näsbacken och stolliften Väst Express tar dig upp till toppen 
av Hovde. Boendet är avskilt, lugnt och modernt utrustat för bekvämt självhushåll, alla 
med glidavstånd till pist.
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REFERENSPROJEKT

Lägenhetshus Vemdalsskalet

· 18 st. lägenheter.
· Projekt som drivits i egen regi inklusive framtagande av handlingar från start. 
· Genomförandetid 10 månader, färdigställt 2014.
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REFERENSPROJEKT

Hammaren, Hammarstrand

· 40 st. lägenheter.
· Seniorbostäder.
· Färdigställt 2014.


