


LEV RINDÖLIV
I STOCKHOLMS MELLERSTA SKÄRGÅRD LIGGER DEN VACKRA ÖN RINDÖ MED EN 

SPÄNNANDE HISTORIA OCH UNIKA MILJÖER. I RINDÖ HAMN OCH MED 
STRÅLANDE HAVSUTSIKT BYGGS NU BRF DYKAREN. 

Rindö Hamn är en mycket speciell plats. I området Oskar Fredriksborg på östra 
delen av ön hörs i allra högsta grad historiens vingslag. Berättelserna är många 

och börjar långt tillbaka i tiden. De första Rindöborna kom till ön redan för 2000 år 
sedan och ön har sedan Gusatv Vasas tid varit viktig ur försvarshistorisk perspektiv.  

I början av 1900-talet byggdes verksamheter för kustartilleriet KA1 på denna 
vackra plats. De senaste åren, sedan försvarsmakten lämnade, har dessa fina 
gamla kasernbyggnader och omgivningen runtomkring fått nytt liv genom en 
varsam utveckling av nya bostäder och verksamheter för att möta framtiden. 

Visionen är att skapa den första "riktiga sjöstaden" i Stockholms skärgård. 

Förutom bostäder finns här nu gym, ostmakeri, restaurang och bryggeri 
för att nämna några. I området, och bara fem minuters promenad från Brf Dykaren, 
finns också Rindö skola för årskurs 1-6. Du når ön med vägfärja från både Vaxholm 
och Värmdö. Under stora delar av året går även båtar till och från Stockholms city.

Rindö är helt enkelt en perfekt plats för att finna livskvalitet. Här hittar du lugnet 
och fantastiska möjligheter till en aktiv fritid, samtidigt som du smidigt kan ta dig 
in till Stockholm. Här är det enkelt att skapa ett hem för ett rikare liv. Ett Rindöliv. 

BRF DYKAREN RINDÖ

85 lägenheter och 6 radhus
32 – 130 kvm, 1 till 5 rum & kök
Från 1 475 000 till 7 175 000 kr
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Bilden är en visionsbild och avvikelser kan förekomma. 



HUS SKAPADE 
FÖR ETT 
RIKT LIV

MED ABSOLUT BÄSTA SYDVÄSTLÄGE I HAMNEN OCH EN FANTASTISK HAVSUTSIKT 
UPPFÖRS BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DYKAREN. HÄR ERBJUDS DU ALLT IFRÅN 

YTSMARTA 1:OR MED BALKONG TILL RYMLIGA 5:OR MED TAKTERRASSER. 
DE SEX RADHUSEN MED ORANGERI PÅ TAKEN LIGGER PÅ FÖRSTA PARKETT 

ALLDELES INTILL HAMNEN.

Lägenheterna är fördelade i tre byggnader(A, B och D) av varierad karaktär runt en 
grönskande gård som blir en naturlig samlingsplats, även för radhusen (C) som 

byggs intill kajkanten. Husen är ritade av Kanozi Arkitekter och vänder upp 
sina fasader mot sydväst och havet. De dynamiska formerna tillsammans med 

naturliga färgval och material får husen att smälta in i skärgårdsmiljön. 
Radhustaken kommer till exempel att förses med sedum. För att bevara den 

vackra omgivningen har vi dessutom valt att bygga garage under husen. 

Vattnet, höjden, himlen och solljuset ger lägenheterna och radhusen en känsla 
av ljus och rymd. Från generösa takterrasser och balkonger har du utsikt över 

Stockholms mellersta skärgård. Tillsammans med omsorgsfullt valda material 
får du här ett vackert och bekymmerslöst boende över lång tid. Brf Dykaren är 

till för dig som värdesätter ett kvalitativt boende i en helt unik miljö.

Bilderna är visionsbilder och avvikelser kan förekomma. 



Bilden är en visionsbild och avvikelser kan förekomma. 



ETT HEM ATT LÄNGTA TILL

EN BOSTAD SKA VARA EN PLATS SOM DU LÄNGTAR TILL. EN OAS I 
DIN HÄNDELSERIKA TILLVARO. DITT HEM. DÄRFÖR HAR VI RITAT BRF 
DYKAREN MED OMSORG. HUSEN LIGGER MED FRITT OCH SOLIGT LÄGE 
MITT I RINDÖ HAMN.

Hela hemmet är planerat för genomgående dagsljus med stora 
glaspartier som tillåter solen att spela över golven. Alla lägenheter 
har balkong, uteplats eller takterrass - de flesta mot sydväst. Från 
vardagsrummet, som ger plats för såväl avslappnat soffhäng som 
för middag med släkt och vänner,  är det bara att slå upp dörren och 
kliva ut. De sex radhusen är i två plan och har, förutom generösa 
uteplatser mot hamnen, varsitt orangeri på taket med strålande 
havsutsikt.

KLASSISK OCH LJUS INREDNING SOM GRUND
Med ett boende i Dykaren får du en bra standard redan från början. 
Inredningen är klassisk och ljus med genomgående vitlaserad en-
stavsparkett i ek som ger en varm och ombonad känsla. Köksinred-
ning går i tidlöst vitt och du kan själv välja om vitvarorna ska vara 
rostfria eller vita. Badrummet har ljus inredning och är helkaklade 
i grått och vitt. 

GENERÖSA TILLVALSMÖJLIGHETER
Vill du ändå sätta din egen prägel på din bostad så erbjuder vi 
generösa  tillvalsmöjligheter där du till exempel kan välja Miele 
vitvaror. Egna val är också möjligt när det gäller övrig köksutrust-
ning, skåpsluckor/handtag, badrumsinredning, innerdörrar, golv-
material, kakel, väggkulörer och tapeter. Valet är helt enkelt ditt.

Bilderna är visionsbilder och 
avvikelser kan förekomma. 



BRF DYKAREN - LÄGENHETER

ALLMÄNT - Nyproduktion av 85 bostadsrättslägenheter i tre huskrop-
par, Vaxholm Rindö 3:414, Vaxholms Kommun.

STOMME - Bottenplatta på mark. Stomme av prefabricerad betong.
Bjälklag utförs av betongkonstruktion med ovanliggande fuktspärr 
och trägolv.

YTTERTAK - Prefabricerade takstolar av trä. Ytskikt på yttertak av 
takpapp/plåt. Utvändiga plåtarbeten utförs med taksäkerhet enligt 
BBR. Avvattning mm utförs i typ Aluzink alternativ lackad aluminium.

FASADER - Välisolerade betongelement, tjocklek ca 400 mm. Delvis 
liggande träpanel.

FÖNSTER - Fönster och balkongdörrar i trä/aluminium. 3-glas 
U- värde 0,9 W/m²/K. Beslagning med vädringsfunktion och barn-
säkerhetstillbehör för att uppnå kraven i BBR. Samtliga öppnings-
bara fönster på plan 1, samt fönsterdörrar på plan 1-2 förses med 
låsbart vred och cylinder.

FÖNSTERBÄNKAR - Natursten i Azul valverde, tjocklek 20 mm.

FÖNSTERSMYGAR - Betong. Gips i fönster mot balkong.

BALKONGFRONTER - Pinnaräcke i aluminium eller likvärdigt.

UPPVÄRMNING - Vattenburna radiatorer/ konvektorer i lägenheterna, 
vilka är anslutna till bergvärmepump med återvunnen värme från 
ventilationen. Elektrisk golvvärme i badrummen.

VENTILATION - Mekanisk frånluft med tilluftsventiler i fasad.

GOLV - Mattlackad 1-stav vitlaserad ek, 14 mm, i samtliga utrymmen 
utom i badrum och innanför ytterdörren.

GOLV/BAD - Keramiska plattor 20x20 cm (10x10 cm i duschplats), 
typ Corte Antracite alt. Geotiles Vintage Negro eller likvärdigt.

VÄGG - Målad betong och gips i samtliga bostadsrum, samt vitt 
kakel 15x15 cm i badrum. Stänkskydd av vitt kakel i kök 15x15 cm, 
monterade i halvförband. Målade väggar i NCS 0502-Y.

INNERTAK - Målad betong och ev. nedsänkt gipsundertak i badrum 
och del av hall. Inklädnad av installationer kan förekomma med 
gips, företrädelsevis i hall och badrum.

KÖK - Vitvaror i rostfritt alt. vitt utförande från Cylinda eller likvär-
digt. Vita köksluckor från nordisk leverantör. Bänkskiva i laminat.

FÖRRÅD - Till varje lägenhet hör ett förråd i källaren alternativt i 
lägenheten.

BRF DYKAREN - RADHUS
ALLMÄNT - Nyproduktion av 6 radhusenheter i en huskropp, Vaxholm 
Rindö 3:414, Vaxholms Kommun.

STOMME - Bottenplatta på mark. Stomme av prefabricerade träele-
ment. Mellanbjälklag utförs av träkonstruktion med ovanliggande 
fukttröga spånskivor.

YTTERTAK - Prefabricerade takstolar av trä. Tak utförs med sedum 
och tillhörande erforderlig underbyggnad och avvattning.  Utvändiga 
plåtarbeten med erforderlig taksäkerhet. Avvattning mm utfors i typ 
Aluzink alternativ lackad aluminium.

FASADER - Liggande träpanel. 

FÖNSTER - Fönster och balkongdörrar i trä/aluminium, U värde 
0,9-1,0 W/m2K. Beslagning med vädringsbeslag och barnsäkerhets-
tillbehör för att uppnå BBR-kravet. Samtliga öppningsbara fönster på 
plan 1 samt fönsterdörrar på plan 1-2 förses med låsbart vred och 
cylinder.

FÖNSTERBÄNKAR - Natursten i Azul valverde, tjocklek 20 mm.

FÖNSTERSMYGAR - Fabriksmålad Mdf.

BALKONGFRONTER - Räcken till franska balkonger, typ pinnräcken av 
aluminium, alt. glas.

UPPVÄRMNING - Frånluftsvärmepump. Vattenburen golvvärme på 
plan 1 samt radiatorer på plan 2. Elektrisk golvvärme i badrummet 
på plan 2. 

VENTILATION - Mekanisk frånluft med återvinning och tilluft genom 
spaltventiler i fönster.

GOLV - Mattlackad 1-stav vitlaserad ek, 14 mm, i samtliga utrymmen 
utom i badrum och innanför ytterdörren.

GOLV/BAD - Klinker i entré, badrum och wc, typ Corte Antracite,  
Geotiles Vintage Negro eller likvärdigt.

VÄGG - Målad gips i samtliga bostadsrum samt vitt kakel 15x15 
cm i badrum. Stänkskydd av vitt kakel i kök 15x15 cm, monterade i 
halvförband. Målade väggar i NCS 0502-Y.

INNERTAK - Målat gipsplank i samtliga bostadsrum.

KÖK - Vitvaror i rostfritt alt. vitt utförande från Cylinda eller likvär-
digt. Vita köksluckor från nordisk leverantör. Bänkskiva i laminat.

ORANGERI - Utföres med parkett invändigt och trall utvändigt. Räck-
en vid trapp, typ pinnräcken men rostfria ståndare och överliggare i 
ek. Rummet är ventilerat och uppvärmt till ca. +16 grader.

UTEPLATS - Uteplats mot söder förses med tryckimpregnerad 
trätrall. Uteplats mot norr är stenbelagd med grå betongsten och 
gräsyta. Tomter avskiljs genom häckplantering.

FÖRRÅD - Till varje radhus hör ett förråd vid radhuslängans gavel.

BOFAKTA



NY HEMMAHAMN FÖR FAMILJ OCH FÖRETAG

FÖR DRYGT ETT ÅR SEDAN FLYTTADE DANIEL ROOS FRÅN RESARÖ 
TILL RINDÖ. BARA ETT PAR MÅNADER SENARE FLYTTADE ÄVEN HANS 
FÖRE DETTA FRU EFTER OCH BOSATTE SIG I ETT HUS I NÄRHETEN. 
NU KAN BARNEN, SOM ÄR 10 OCH 12 ÅR, SPRINGA MELLAN HUSEN. 
OCH SPRINGA NER TILL HAVET OCH BADA NÄR DOM HAR LUST. 
HÄR HAR LIVET BLIVIT ENKELT ATT LEVA.

När Daniel hälsade på en kompis som flyttat in i en av de vackra 
gamla kasernbyggnaderna med solgula putsade fasader, fastnade 
han för området Rindö Hamn. Han gillade verkligen den blandade 
miljön med gammalt och nytt. Även havets närhet och båtarna i 
farleden Oxdjupet bidrog till känslan. Här ville han bo. 

”Man får mycket skärgårdskänsla här
samtidigt som man har nära till Stockholm. 

Dessutom får man otroligt mycket för 
pengarna både vad gäller läge och yta”

Daniel Roos, Rindö Hamn

EN BLANDNING AV GAMMALT & NYTT
I de olika gamla militära byggnaderna i Rindö Hamn drivs flera 
olika småföretag av entreprenörer. Daniel är frilansfotograf och 
driver företaget Roos Visual Studio och arbetar med både redak-
tionella och kommersiella uppdrag. Hans studio finns i Vaxholm 
och han har hela Sverige som sin arbetsplats. 

”Jag skulle kunna driva min studio i Rindö Hamn men det är skönt 
att röra på sig lite också. Hemma på Rindö får jag nu i stället det 
lugn  jag behöver för att fylla på med energi. Här är det lätt att 
känna sig tillfreds, säger Daniel.” 

FOTOGRAF Daniel Roos



RINDOHAMN.SE

FASTIGHETSMÄKLARE 

Mattias Lindqvist
mattias.lindqvist@magnussonnyproduktion.se

070-840 00 49

Anna Lindquist
anna@magnussonnyproduktion.se

070-512 37 51 

MED GÖTEBORG SOM BAS ÄR TORNSTADEN EN MODERN VERSION 
AV GAMLA TIDERS BYGGMÄSTARE. VI UTVECKLAR, BYGGER OCH 
FÖRVALTAR FASTIGHETER. VÅRA PROJEKT GENOMFÖRS EFFEKTIVT 
MED KORTA BESLUTSVÄGAR OCH TYDLIGT ANSVAR DÄR KVALITET, 
LÅNGSIKTIGHET OCH PERSONLIGT ENGAGEMANG ÄR LEDORD. 
PRECIS SOM FÖR GAMLA TIDERS BYGGMÄSTARE. 

Tornstaden grundades som ett projektutvecklings- och fastig-
hetsbolag redan 1995. Vi erbjuder idag hela värdekedjan; från idé 
till färdiga projekt – allt under ett tak. Våra tre verksamhetsgre-
nar projektutveckling, byggnation och fastighet omsätter ca 1,8 
miljarder. Vi är ca 140 anställda och har etablerade verksamhe-
ter i Göteborg, Stockholm samt Malmö. 

Tornstaden har lång erfarenhet av att producera bostadshus med 
fokus på kvalitet. Med bred kunskap hanterar vi förvärv av fast-
igheter, driver planprocesser, projekterar och uppför byggnader. 
Det innebär att vi tar ett tydligt ansvar och har full kvalitetskon-
troll under hela processen. Vår byggverksamhet bygger även 
bostäder för flera andra stora kunder. 

Vårt mål är  att skapa en lyckad helhet för våra kunder med 
fokus på miljö, ekonomi och estetik. Vi bygger hus för livet.


