




Vi ger dig kvadratmetrarna.
Du skapar rummen.

RAW Property erbjuder ett helt nytt bostads 
koncept på den svenska marknaden. 
Du bestämmer själv över dina kvadrat meter 
och lägenheten kan variera efter dina önske mål 
och beroende på hur livet för ändras med tiden. 

Bo i en stor studio med upp till fem meter  
i takhöjd, en trerummare på två våningar 
 eller skapa en helt egen lösning.  
I RAW Rosendal är det bara din ambitions
nivå, budget och kreativa förmåga som   
sätter  gränserna. 
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RAW Rosendal  
Uppsalas nya  
stadsdel

RAW Rosendal tar ett arkitektoniskt 
vinnande koncept hela vägen från 
europeiska storstäder till Rosendal  
i Uppsala.

Vi är stolta över att  kunna  presentera 
de allra första  l ägenheterna i sin 
 genre på den svenska marknaden. 

Vårt första projekt heter RAW 
 Rosendal och ligger  vackert beläget 
i Uppsala med närhet till både puls 
och grönområden.  Lägenheterna 
erbjuds i varierande storlekar med 
möjlighet för dig att sätta  personlig 
prägel på din bostad – på riktigt.

PROJEKTINFORMATION

stad Uppsala

område Rosendal

säljstart 20190508

byggstart Q1 2020

inflytt Q1 2021

antal lägenheter 40

antal lokaler 3

storlek 29–170 kvm 
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Situationsplan

Sandmarksgatan
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INTERIÖR

Lägenheterna går att flytta in i precis som de är eller 

vara startpunkten för ditt drömprojekt.  Balkarna i 

taket kan kompletteras med en loftvåning. Med en 

RAWlägenhet är valmöjligheterna många.

BADRUMMET

Badrummet levereras färdigställt i neutrala 

kulörer för att passa alla. I de större lägen

heterna finns plats för badkar och tvätt

maskin. Spegeln är demonterbar för dig 

som vill inreda med skåp eller vägghyllor.
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Den gemensamma 

 innergården har  

stora balkonger med 

 eftermiddagssol, växter  

och öppna ytor. 

OMRÅDET

RAW Rosendal ligger i Uppsala med närhet till det 

mesta. Härifrån är det gångavstånd till både Akade

miska sjukhuset och Ulleråker. Ta cykeln till Uppsala 

central på en kvart. Dessutom finns förskolor, 

grund skolor och gymnasium inom bekvämt avstånd.

Runt RAW Rosendal finns mycket skogs och 

 grönområden som bjuder in till allt från  promenader 

längs Stadsparken till svamp och bärplockning i 

Stadsskogen. Rosendal är helt enkelt ett område  

att trivas i – år efter år.



ENTRÉ

Husets huvudentré ligger på  Rosendals huvudgata 

Torgny Segerstedts Allé. Entrén är inbjudande med 

mjuka, runda väggpartier i trä och generös takhöjd.



Vad kostar det  
att bygga klart? 

När du köper en bostad med RAW Property 
får du alltid en färdig och besiktad  enrummare 
med badrum och ett enkelt kök. Ettorna 
 varierar i storlek – från 29 till 86 kvadratmeter. 
I en tredjedel av lägenheterna kan boarean 
dubblas tack vare möjligheten att bygga loft. 
Lägenheterna uppfyller myndighetskrav och 
kan därför flyttas in i som de är vid tillträde 
– och då tillkommer inga ytterligare kostnader 
för bostaden.

Du kan även välja att utveckla interiören. 
 Kostnaden för detta beror då på layout och 
materialval. Låt dig inspireras av hur perso
nerna i exemplen har gått tillväga för att skapa 
ett boende som passar deras förutsättningar.

Samir och Martin

ålder: 32 och 35 år yrke: Ekonom och IT-konsult  
familj: Gifta

Samir och Martin är ett ungt par utan barn.  

De älskar att få in den råa, industriella känslan 

i hemmet. De väljer därför att behålla betong

väggarna och taket som de är och inreder 

iställetmedfinamöbler,konstochenbegag

nad köksö som Martin hittar på Blocket.

Sovrummet skapas med en skärmvägg och de 

sätter upp ett dekorativt duschdraperi i bad

rummet. Samir och Martin visar att det går att 

göra mycket med väldigt små medel.
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Mia & Tom Marianne

ålder: 42 och 39 år yrke: Arkitekt och lärare  
familj: Sambo + två barn

Mia och Tom är sambos och Tom har två barn 

som bor med dem varannan vecka. De väljer 

därför att inreda sitt hem grundligt för att skapa 

bekväma och passande lösningar för familjen. 

De lägger parkettgolv och platsbygger för varings

lösningar i lägenheten. I sovrummet lägger de in 

en heltäckningsmatta och bygger våningssäng till 

barnen – och i badrummet  installerar de badkar 

och dessutom både torktumlare och tvättmaskin.

ålder: 65 år yrke: Fotograf familj: Särbo

Marianne bor ensam och arbetar som konstnär. 

Hon lägger in fiskbensparkett i hela  lägen heten, 

eftersom att hon tycker om kontrasten till 

 betongväggarna. Marianne arbetar ofta hem

ifrån och det stora rummet fungerar då som 

ateljé. Tillsammans med sin son sätter hon upp 

väggar för att skärma av sovrummet – och ett 

förvarings system installeras.

I badrummet monterar hon ett kommod för 

handfatet och en glasvägg till duschen. Tack vare 

husets gemensamma tvättstuga har Marianne 

inget behov av att installera egen tvättmaskin.
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Hur ser din drömlägenhet ut?
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Vi har som målsättning att certifiera byggnaden enligt Svanen. 
Projektet byggs med en robust stomme som klarar av att anpas
sas och förändras efter behov och över tid. Huset är både miljö
mässigt och ekonomiskt hållbart eftersom du som boende själv 
bestämmer inredning, kompletterande ytskikt och kulörer – vilket 
motverkar slöseri av resurser. Valmöjligheterna gör att många bor 
kvar länge vilket i sin tur bidrar till lokal förankring och en stark 
gemenskap. 

Vi bygger en generös cykelförvaring med tillhörande verkstad och 
säkerställer även möjlighet att ladda elcyklar på flera av platserna i 
cykel rummet. En ytterligare hållbar mobilitetslösning är att du som 
köpare automatiskt ansluts till en bilpool under fem år.

Hållbarhet
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Infoträff 1
Under hösten 2019 planerar vi ett första möte 

där vi presenterar en detaljerad tidsplan för 

byggnationen. Under byggtiden skickar vi även 

ut uppdateringar med bilder och nyhetsbrev, 

så att du får möjlighet att följa den fortsatta 

planeringen och byggprocessen.

Byggstart
Den preliminära byggstarten beräknas Q1 2020.

 

Upplåtelseavtal
Steg två är att skriva ett upplåtelseavtal, vilket 

tecknas mellan bostadsrättsföreningen och 

bostadsrättshavaren. Upplåtelseavtalet skrivs 

vanligtvis någon månad innan eller i samband 

med att bostäderna färdigställts av byggföre

taget. Ett upplåtelseavtal är bindande och ska 

vara skriftligt.

Infoträff 2
Några månader före tillträdesdagen träffas vi 

BYGGNATION

EGET ARBETE: PLANERING OCH INKÖP EGET ARBETE: BYGG, 
 INTERIÖR, FINISH

BYGGSTART

UPPLÅTELSEAVTALINFOTRÄFF 1 TILLTRÄDE

INFOTRÄFF 2 BRF STYRELSEMÖTE

INFLYTTNING

FÖRHANDSAVTAL

BOKNINGSAVTAL

Process och tidsplan
För att vägen till ditt drömboende ska vara så effektiv och smidig som möjligt 
har vi delat upp processen i flera steg. Med denna tidsplan får du en tydlig 
bild av var i processen du befinner dig. RAW Property värnar om att du som 
köpare ska känna dig trygg hela vägen.

för ett andra informationsmöte där ni även får 

chans att möta era blivande grannar. Här dis

kuterar vi logistik och svarar på frågor gällande 

tillträde och inflyttning. 
 
Tillträde
Tillträdesdagen är den dag då du får  tillträde 

till bostadsrätten. Detta datum ska summan för 

resterande köpeskilling vara betalda för att du 

som köpare ska kunna kvittera ut nycklarna.

BRF Styrelsemöte
RAW Property bemannar styrelsen fram till dess 

att bostadsrättsföreningen är redo att ta över. 

Målet är att lämna över ansvar till de boende 

cirka sex månader efter tillträdesdagen.

Inflyttningsdag
På inflyttningsdagen flyttar alla köpare in till 

sina egna och alldeles unika lägenheter. Detta 

kan ske i samband med tillträdesdagen ifall du 

väljer att inte utföra eget arbete i lägenheten. 

Bokningsavtal  
Ett bokningsavtal skrivs mellan dig som kund 

och byggherren för projektet. Genom det reser

verar du en specifik lägenhet. Vid bokningsavtal 

betalas en bokningsavgift som senare dras av 

från den totala köpesumman. Avtalet är inte 

bindande och skulle projektet av någon anled

ning inte bli av återbetalar byggherren hela 

bokningsavgiften.

Förhandsavtal
Vid köp av en nyproducerad lägenhet ingår det 

alltid att teckna ett förhandsavtal som skrivs 

innan bostadsrätten är färdigbyggd. Avtalet 

tecknas mellan bostadsrättsföreningen och 

bostadsrättshavare och innebär att bostadsrätts

föreningen förbinder sig att upplåta en lägenhet, 

medan förhandstecknaren förbinder sig att 

förvärva lägen heten. Detta avtal är bindande och 

i samband med att ni signerar betalas även en 

förhands avgift. Beloppet dras av från den total

summa som senare ska betalas för bostaden. 



Har du frågor om projektet? 
Kontakta våra mäklare.

Eller besök vår sajt.

Carolina Sohlberg
carolina.sohlberg@riksmaklaren.se
070548 08 04

Ulrika Lööf
ulrika.loof@riksmaklaren.se
070201 49 93

rawproperty.se/rosendal
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Om RAW Property 

RAW Property är ett helt nytt koncept  
på den svenska marknaden med  visionen 
att skapa mer variation och  frihet för 
dig som bostadsköpare. Bakom RAW 
 Property står Berg Thornton Arkitekter 
och Jeff Fastighetsutveckling. 

rawproperty.se


