
Sätra:
Rullstensvägen
Vi bygger 117 lägenheter i Sätra Centrum
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Titta, jag ser ända bort 
till Hemlingbybacken!



28 februari 2017 togs det första spad-
taget av barnen på förskolan Sätra-
gården. Sedan dess har de med stort 
intresse följt bygget av våra tre höghus 
alldeles intill förskolan. Inflyttning 
kommer att ske etappvis med start i 
januari 2019.

Bo billigt och bra mitt i Sätra centrum
Intill Sätra centrum, bredvid trygghetsboendet Ticksel-
bo och förskolan Sätragården bygger Gavlegårdarna tre 
nya åttavåningshus. Totalt rymmer de 117 stycken lä-
genheter fördelat på ett-, två-, och trerumslägenheter.

Husen är så kallade Kombohus Plus som är nyckelfär-
diga hus till lägre produktionskostnad, som fortfarande 
håller hög kvalitet. Detta medför att hyrorna kan hållas 
nere. Gavlegårdarna har dessutom blivit tilldelade ett 
statligt bidrag för nybyggnation, något som ytterligare 
bidrar till lägre månadskostnad för dig som flyttar in i 
något av de tre husen.

Det började med  
ett spadtag
Det började med  
ett spadtag

Stadsdelen som har allt - och lite till
Med tiotusen invånare kan dagens Sätra jämföras med 
en egen stad. Här finns både lägenheter, studentcam-
pus, radhus och villor. När stadsdelen byggdes, på 50- 
och 60-talen, behölls gräsytor, träd och parkmiljö runt 
alla hus. Mitt i stadsdelen finns de stora Sätraängarna 
med promenadstråk, fotbollsplaner, lekplatser, gemen-
samma grillplatser och kolonilotter.

Trafiken går i ringled runt området vilket ger de boen-
de bilfria gång- och cykelvägar. Både buss 2 och 12 har 
flera stopp i Sätra och med cykel tar du dig på ca 10 
minuter ner till Stortorget, knappt 3 km från Sätra cen-
trum. Du behöver heller inte ta dig långt för att hitta 
både elljusspår, svamp- och bärskog. 

Sätra har ett välutbyggt centrum med bibliotek, folk-
tandvård, hälsocentral, apotek, kyrka, frisersalong, 
livsmedelsbutik och restaurang. Dessutom en nyöpp-
nad familjecentral med barn- och mödrahälsovård, 
förebyggande socialtjänst och öppen förskola, allt i 
samma hus. 
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Sätra är också sporternas stadsdel. I nybyggda områ-
det Gavlehov spelar Brynäs elithockey och Gefle IF fot-
boll. Här finns också en tennishall, travbana, utomhu-
sarena för friidrott och en multisportarena där bland 
annat Friskis&Svettis har gym och träningslokaler.

Heja Brynäs!

Sätra ängar.Brynäsmatch i Gavlerinken. Foto: Gävle Kommun.

Lekplatser

Sätra Centrums 

butiker alldeles 

intill

Granne med 
Sätragårdens Förskola



FAKTA RULLSTENSVÄGEN lägenheter, övriga ytor och område

Inflyttning:  
Januari – april 2019.

Månadshyror Rullstensvägen: 
1 rum och kök 36 m2 4 566 kr  
2 rum och kök 51 m2 5 936 kr  
2 rum och kök 54 m2 6 131 kr  
3 rum och kök 60 m2 6 784 kr  
3 rum och kök 64 m2 7 045 kr 

Lägenhetsfördelning:
117 lägenheter fördelade på 8 våningsplan

21 st 1 rum och kök, 36 m2 
51 st 2 rum och kök, 51-54 m2 
45 st 3 rum och kök, 60-64 m2

Lägenhetsfakta: 
Vitmålade väggar i alla rum.  
Parkett i alla rum utom hall och badrum.  
Klinker i hall och badrummet.
Kök: Glaskeramikhäll, diskmaskin.
Bad & tvätt: Golvvärme, kakel och klinker, 
handdukstork, gemensam tvättstuga.

Bredband: 
Öppet nät (fiber) finns. Uttag i alla sovrum och 
vardagsrum.

Uppvärmning: 
Ingår i hyran.

Varm- och kallvatten: 
Ingår i hyran.

Hushållsel: 
Ingår inte i hyran, du väljer leverantör och där-
med pris.

Lås och säkerhet: 
Porttelefon, entrédörr med tagg, hiss, säker-
hetsdörr med tagg till lägenheten.

Förråd: 
Varmförråd i källaren.

Parkeringsmöjligheter: 
P-platser med motorvärmaruttag finns (sökes 
separat), samt ett antal boendeparkeringar där 
du får stå i mån av plats (p-tillstånd krävs, ingår 
i hyran).

Cykelparkering: 
Ute och inne i cykelförråd, totalt ca 250 platser.

Balkonger: 
Se respektive lägenhets bofaktablad.

Närhet till service och kommunikationer: 
Busshållplats: 200 m. 
Centrumanläggning med bl a matbutik,  
restauranger: 100 m. 
Närmaste HC och tandläkare: 200 m. 
Familjecentral med BVC och 
öppen förskola: 200 m. 
Bibliotek: 300 m. 
Skola: 400 m. 
Förskola: 50 m.

Skissbild på lägenhet med två rum och kök.  

För fler storlekar, se gavlegardarna.se

AB Gavlegårdarna, Box 456, 801 06 Gävle

Besöksadress: Utanvindsvägen 1, Gävle.   |   Telefon: 026-17 27 00 

info@gavlegardarna.se | www.gavlegardarna.se   |   Följ oss på facebook: facebook.com/gavlegardarna


