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Några trender att bli förälskad i

J

a, äntligen går vi mot en efterlängtad vår med ljusare dagar och fågelkvitter i luften!
Längtan är verkligen påtaglig när vi nu börjar se ljuset på flera sätt och möjlig
heten i att snart få umgås och resa igen, upplevelser att verkligen se fram emot.
Det är värdefulla ting för oss alla för att få möjlighet att boosta såväl energi som att
få tid till återhämtning. Snart är vi där – håll ut och se det ljusna! Vår tillvaro kommer
att bli ljusare!
Här i vårt magasin kan vi tillsammans börja drömma och planera om nytt boende,
eller kanske rent av en renovering av köket, lite nytt och vårligt piff till våra än mer
betydelsefulla hem och längtan efter kommande stunder på balkonger och uteplatser
för sköna sammankomster och många hjärtliga skratt.

Vi ser en stor
efterfrågan på
villor och små
hustomter.

En ny och tydlig trend visar sig på bostadsmarknaden
som i dag går för högvarv. Trenden att urbaniseringen
minskar och att utflyttningen från framförallt Stock
holmsregionen ökar är påtaglig och det påverkar vår
region och bostadsmarknad med större efterfrågan
och stigande försäljningspriser. Vi ser framförallt stor
efterfrågan på villor och småhustomter, såväl lantligt
som i tätort.
Vi alla tänker mer på vår boendesituation för önskad
och ökad livskvalitet. Vi ser till bostadens läge och möjligheter samt ytor för att inreda
bl a hemmakontor och trädgårdar med potential för hemesterdrömmar även fortsätt
ningsvis. Vi vill känna friheten i flexibilitet och valmöjlighet, vilket kommer att finnas
högt upp på vår kravspecifikation framöver.
Det händer mycket spännande på vår bostadsmarknad
och vi ser fram emot att se hur det tar fart.
Önskar er en trevlig läsning och en fin ljusnande vår!

28 nya lägenheter på Ullas väg
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ANNA GÖTHÉUS
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Visste du att två mervärden alltid ingår
när du säljer med Våningen & Villan?
Våra 5 mervärden är:

1

Homestyling

Statistiken visar att
stylade bostäder når ett
högre försäljningspris än
annars, upp till en nivå
på ca +15%. Detta tar vi
fasta på för att maximera
en försäljning till högsta
tänkbara nivå. C/O
Homes stylister/inredare
bokar en tid med er som
säljare för en konsulta
tion. Då planerar man
tillsammans stylingen
som sker inför fotogra
feringen av den aktuella
bostaden. Stylisterna
förbereder då bostaden,
med sitt tränade öga,
så den kan visas från
sin allra bästa sida och
med all den potential
den har t ex stora fönster
partier, det rymliga köket,
vackra golven, trädgår

dens uteplatser mm.
Allt för att maximera
antal spekulanter och
i slutändan även priset.
Presentationen av
bostadens bilder är av
yttersta vikt för att fånga
betraktarens intresse.
Det handlar om så
mycket mer än bara
lite lime och vita liljor.

2

Flyttstädning

Med flyttstädning
slipper du som säljare
tänka på den där jobbiga
avslutande delen av af
fären. När du väl lämnat
bostaden tar städfirman
Care of Estates över och
utför en städning som din
köpare blir nöjd med och
du slipper alla bekymmer.

WEBSHOP

DU HAR VÄL INTE MISSAT
ATT VI HAR STARTAT
EN WEBSHOP?
SHOP.SN.SE

Det handlar
om så mycket
mer än bara
lite lime och
vita liljor.
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Kvällsbilder &
Magasinsbroschyr

Många bostäder
är som mest stämnings
fulla på kvällen vilket vi
förstärker med bilder
na. Vi skapar även en
exklusiv visningsbroschyr
med magasinkänsla
där vi presenterar din
bostad med bilder och
trevlig text. En bild säger

mer än tusen ord och
den grafiska känslan
bidrar starkt till en bättre
totalupplevelser för spe
kulanter och presumtiva
köpare.

4

Digital Delux

Alla våra bostäder
presenteras på de mest
besökta marknadsplat
serna som bland annat
Hemnet, HittaHem, Booli,
Bovision och givetvis
på vår egen webbplats
vaningen.se. I detta
mervärde lyfter vi er
bostad ytterligare digitalt.
Vi visar även upp din
bostad på Facebook och
Instagram.

5

Tidningsannons

Vi annonserar i
Södermanlands Nyheter.

För många bostadsletare
är det självklart att söka
sin bostad i dagspress.
Extra exponering innebär
oftast fler spekulanter
till de bostäder vi för
medlar. Våra annonser är
modernt utformade med
en detaljerad beskrivning
av din bostad.

Utöver dessa fem
mervärden ingår
även en timmes fri in
redningskonsultation
av din nya bostad
med inredare Made
leine Röken på C/O
Home. Madeleine
är verkligen lyhörd
för dina behov och
önskningar.

STOLTA MEDLEMMAR I NYSAM
Våningen & Villan och C/O Home är numera stolt partner
i Nysam för att stötta deras viktiga arbete för Nyköpings bästa.
Vi, Anna och Madeleine, har många års erfarenhet inom såväl mäkleri som
inredning. Sedan snart 4 år tillsammans har vi jobbat med det nya konceptet
för Nyköping inom fastighetsförmedling och inredning via våra företag Våningen &
Villan och C/O Home. Vi bor och lever på en fantastisk plats och vi ser oss alla som
självklara ambassadörer för vår vackra stad och hela vårt breda utbud. I vårt dagliga
jobb har vi kontakt med många kunder, många från Nyköping men också familjer
utifrån, som gärna ser en framtid i vår region. Vi är därför mer än gärna engagerade
partners i Nysam för att stötta dess viktiga arbete för en såväl levande stadskärna,
kultur- och föreningsliv och den så otroligt viktiga besöksnäringen. Ser fram emot
att ta del av och vara delaktig i Nysams framfart! 
Anna Göthéus & Madeleine Röken

Nu skapar vi framtiden för att utveckla Nyköping! Vi har tagit fasta på ”det nya” med målet att vi blir ett besöksmål
med aktiviteter året runt. För att göra detta möjligt måste vi alla kraftsamla. Vi startar året med att skicka in
6 ansökningar för att få de ekonomiska förutsättningarna som behövs. Hjälp oss nu att hålla tummarna att vi får projektmedel
för att skapa vandringar, konstutställningar, utveckla stadskärnan, binda ihop Öster med Väster, storsatsa på LitterArt,
stärka besöksnäringen i hela kommunen och bli en ännu mer attraktiv konferens- och mötesstad.
Birgit Båvner, ordförande NYSAM
VÅR 2021

4

SÄLJ PÅ RÄTT SÄTT – VI HJÄ
Att sälja sin bostad är en stor händelse, både arbetsmässigt och mentalt.
Det är en process som ska planeras och genomföras på rätt sätt. Att ta hjälp av en
fastighetsmäklare säkerställer att varje steg genomförs i rätt ordning, för bästa resultat.

SÅ HÄR SER SÄLJPROCESSEN UT
Steg 1 Värdering

En försäljning börjar
med att du bokar tid
med en fastighets
mäklare och tillsammans går ni
igenom bostadens fördelar och
nackdelar. Fastighetsmäklaren
kommer sedan fram till ett värde
utifrån en rad faktorer. I detta
skede är det viktigt att du som
säljare är öppen och förmed
lar de förväntningar du har på
bostadens värde.
Steg 2 Förmedlingsuppdrag

När du bestämt dig
för vilken fastig
hetsmäklare du vill
anlita, ska ett förmedlingsupp
drag undertecknas av dig och
mäklaren. Det är i detta avtal ni
kommer överens om alla detaljer
kring förmedlingen. De flesta
förmedlingsuppdrag löper
med tre månaders ensamrätt.

Steg 3 – Förbesiktning

Som säljare av en
fastighet kan det vara
värt att göra en förbe
siktning. Besiktning av lägenhet
kan också ske, men är inte så
vanligt. Vid besiktningen fram
kommer husets fel och brister
och som säljare har du då möj
lighet att antingen åtgärda dem
eller anpassa försäljningspriset.
Köparen får också i tidigt skede
en tydlig bild av hur huset mår.

Steg 4 – Marknadsföring

När förmedlingsuppdra
get är undertecknat bör
jar fastighetsmäklarens
uppdrag med att förmedla bosta
den. Fakta ska då samlas in, bilder
tas, objektbeskrivning upprättas
och bostaden marknadsföras.
Som säljare kan du vara delaktig i
denna process. Var bostaden ska
marknadsföras för bästa resultat
brukar fastighetsmäklaren ha bäst
kunskap om. Beslut om mark
nadsföring bör därför göras
i dialog med mäklaren.

Steg 5 – Visning

När bostaden mark

TILL
SALU nadsförs mot allmänhet

en brukar den ofta väcka
intresse. För att potentiella köpare
ska ha möjlighet att titta på bosta
den anordnas visning. Antingen
sker detta genom en så kallad
”öppen visning” eller så arrangerar
mäklaren ”privata visningar”. Och
i det läget vi befinner i oss nu så är
det endast bokade visningar som
gäller tills vidare.
Steg 6 – Spekulanter

Efter visningen sam
manställer fastighets
mäklaren vilka visnings
besökare som antecknat sig på en
intresselista eller på annat sätt visat
intresse av bostaden. Även speku
lanter som inte varit på visningen
kan anmäla sitt intresse. Är det

många intresserade kan en bud
givning starta. Det är viktigt att
veta att det alltid är du som avgör
om du vill sälja och till vilket pris.
Fastighetsmäklaren har skyldighet
att framföra alla bud som kommer
in och du som säljare har möj
lighet att diskutera och använda
mäklaren som bollplank för att fat
ta de beslut som passar bäst. Det
är dock aldrig fastighetsmäklaren
som fattar beslut om vem köparen
ska bli, vad denne ska betala eller
vad du måste acceptera.

VÅR 2021

Fastighetsföremål är före
mål som av fastighetsägaren
har tillförts fastigheten för
stadigvarande bruk. Avsikten
med anbringandet ska vara
att föremålet ska förbli
permanent på fastigheten.

Steg 9 – Tillträde

När du och köparen,
med hjälp av fastig
hetsmäklaren, kommit
överens om detaljerna kring
köpet är det dags att teckna
köpekontrakt. Fastighetsmäkla
ren hjälper till med att upprätta
alla handlingar som behövs. När
köpekontraktet undertecknats
och utväxlats har du sålt bostaden
till köparen. Vilka rättigheter och
skyldigheter som ni har gentemot
varandra framgår av kontraktet.

Efter att alla handlingar
undertecknats brukar
det ta ett tag innan
det faktiska övertaget av bosta
den genomförs. Det är vid detta
datum som affären slutligen görs
upp, med betalning av den del
av köpeskillingen som återstår.
I samband med att du erhåller
köpeskillingen, ska samtliga dina
lån som belastar bostaden lösas.
Om du säljer en bostadsrätt har
köparen före tillträdet ansökt om
medlemskap i bostadsrättsför
eningen och blivit godkänd som
medlem. Denna process brukar
mäklaren hjälpa till med.

Steg 8 – Besiktning

Steg 10 – Deklaration

Steg 7 – Köpeavtal ingås /
betalning av handpenning

Vid en fastighetsförsälj
ning ställs långtgående
krav på att köparen
undersöker fastigheten. Köparen
kan fullgöra sin undersöknings
plikt före eller efter det att köpe
kontraktet undertecknas. Det

FAST & LÖS EGENDOM
I Jordabalken regleras vad som
är fast egendom och vad som är
tillbehör till fastighet och bygg
nad och därmed ingår i den
fasta egendomen. Allt som inte
omfattas av dessa regler är att
betrakta som lös egendom.

är vanligt att avtalet innehåller
en klausul som ger köparen rätt
att inom en viss tid från det att
köpehandlingarna skrivits under
besikta fastigheten, med eller
utan fackman, och därefter un
der vissa förutsättningar begära
köpets återgång eller omförhand
la priset. Besiktning kan också
förekomma vid försäljning av
lägenhet, men är inte lika vanligt.

Byggnadsföremål är föremål som av fastighetsägaren
har illförts fastigheten för
stadigvarande bruk. Avsikten
med anbringandet ska vara
att föremålet ska förbli
permanent på fastigheten.

Året efter försäljningen
av bostaden är det dags
att deklarera för den.
Utgångspunkten är kontrakts
datum. Vissa fastighetsmäklare
hjälper till med deklarationen.

Gränsfall och undantag
Exempel på gränsfall mellan lös egendom och byggnadstillbehör är dekoder
till parabolantenn och fristående mikro
vågsugn. Extra utrustning säsom komplet
terande frysbox är exempel på undantag
och utgör inte byggnadstillbehör.
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LPER DIG HELA VÄGEN!
ÖVERLÅTELSEBESIKTNING
TRYGGAR OCH
UNDERLÄTTAR
HUSAFFÄREN
Oavsett om du ska köpa
eller sälja ett hus är det
viktigt att få professionell
och opartisk hjälp med att
kontrollera husets skick.
En överlåtelsebesiktning
hjälper köparen att uppfylla
delar av undersöknings
plikten samtidigt som
den minskar risken för en
påfrestande tvist mellan
köpare och säljare.
Att köparen skaffar sig
kunskap om husets skick
genom en överlåtelsebe
siktning har länge varit
nästintill en självklarhet.
Det senaste decenniet har
det blivit allt vanligare att
även säljaren gör det genom
att beställa en besiktning
innan huset läggs ut till
försäljning.
Ett besiktigat hus innebär
en tryggare affär för alla
parter. Säljaren vet att inga
oväntade problem kommer
att dyka upp och stoppa
försäljningen i affärens
slutskede och köparen kan
försäkra sig om att han eller
hon har kunskap om skicket
innan eventuell budgivning
och kontraktsskrivning.

KOSTNADER SOM TILLKOMMER
VID FASTIGHETSKÖP

KOSTNADER SOM TILLKOMMER
VID BOSTADSRÄTTSKÖP

Lagfart

Överlåtelseavgift till bostadsrättsföreningen

Pantbrev

Pantsättningsavgift

Konsument: Stämpelskatt på 1,5% av
köpekskillingen + exp avgift om 825 kr
Juridisk person: Stämpelskatt på 4,25%
av köpeskillingen + exp avgift om 825 kr

Information om denna kostnads storlek samt vem
av säljare eller köpare som står för denna finns
i objektsbeskrivningen för objektet eller
i bostadsrättsföreningens stadgar.

Pantbrevskostnad 2% av aktuellt belopp
+ exp avgift om 375 kr
Övriga kostnader

Det kan hända att köparens bank tar ut en
administrativ avgift för att ansöka om lagfart
samt nya pantbrev.

FASTIGHETSSKATT
Småhus

Inkomståret 2021
(deklarationen 2022)
Fastighetsavgiften
är 0,75 procent av
fastighetens taxeringsvärde
för 2021, men aldrig mer än
8 524 kronor (takbeloppet)
per bostadsbyggnad.
Nybyggda småhus

Du behöver inte betala någon fastighetsavgift de första fem åren, och
betalar halv avgift de följande fem
åren för nybyggda småhus och ägarlägenheter som har värdeår 2011
och tidigare.
Du behöver inte betala någon
fastighetsavgift de första 15
åren för nybyggda småhus
och ägarlägenheter som har
värdeår 2012 och senare.
(Värdeåret är oftast det år
då ditt hus var färdigbyggt)

VÄLJ VÅNINGEN & VILLANS KLAR-PAKET
MEDAN DU LETAR EFTER DIN DRÖMBOSTAD
Fördelarna med KLAR:
• Fotograferat och klart.
• Inga kostnader för att göra din bostad KLAR.
• Kort startsträcka när du vill sälja.
• Möjlighet till att sälja off-market.

KLAR

Om bostadsrättsföreningen tar ut en avgift för att
pantsätta bostadsrätten så finns uppgift om detta
i objektsbeskrivningen för objektet eller i bostadsrätts
föreningens stadgar.
Övriga kostnader

Det kan hända att köparens bank tar ut en administra
tiv avgift för att ta ut nya pantbrev.

BRA ATT VETA:

När man köper en tomt för att bygga hus är det lagfart
på endast tomtköpet, dvs 1,5% i stämpelskatt på
tomtpriset samt expeditionsavgift om 825 kr
om du är konsument.

STÄDNING
En avflyttningsstädning är
en totalrengöring av en
bostad och mycket om
fattande – väl rengjord är
bostaden när alla fläckar,
smuts och damm är avlägs
nade. Köpare och säljare
bör tillsammans komma
överens om en plan för
ut- och inflyttning. Kraven
på avflyttningsstädning är
mycket höga. Städningen
är en del i överlåtelsen och
har inte annat avtalats ska
bostaden vara väl städad
och rengjord vid köparens
tillträde.

DET GÅR ATT OMPRÖVA DEKLARATIONER
Det går att ompröva äldre deklarationer. Du som sålde din bo
stad med vinst 2015–2019 utan att begära uppskov kan i vissa
fall göra det i efterhand. Så om man valde att INTE begära upp
skov med vinstskatt p g a dyr uppskovsränta, som numera är slo
pad, kan det alltså korrigeras. Därmed kan du få tillbaka redan
inbetald vinstskatt som du i stället kostnadsfritt begär uppskov för.
Omprövning av deklarationer gör man via blanketten SKV 6891.
VÅR 2021
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Vi spanar på

INREDNINGSTRENDER
Vi gillar och längtar efter inredning som ger oss harmoni och lugn
i våra hem, framför allt efter året som varit – 2020. Hemmet har nu
blivit än mer viktigt för oss nu när jobb och hemmamiljö går mer hand
i hand. Vi ser dock inga större förändringar i kommande trender
men här är några vi tycker att ni ska ha koll på och kanske
bli lite förälskade i.

2021

TA I TRÄ
Vi ser trä i inredningen
som tak, kök, väggar
och inredningsdetaljer.
Det roliga är att det är fritt
och trendigt att blanda
alla träslag som du vill
och snyggt är det!

70-TAL
Är här för att stanna ett tag till,
lurviga mattor, bulliga former,
ljust tegel och synligt ska det vara.
Inredningen präglas av frihet
med hjul på möbler för att kunna
rulla runt dem efter önskemål.
Färgerna är orange och grönt,
brunt samt blått.

FOTO: JOTUN

BEIGE STILL GOING STRONG
Varm beige och blonda toner är här för
att stanna. Eftersom vi vill skapa lugn
och harmoni i våra hem så fortsätter
färgen stå sig stark även 2021.
Till skillnad från vitt, ger beige ton
vårt hem en varmare känsla.

MORE IS MORE

NÅGOT SOM STICKER UT

Det här är trenden för dig som inte
vill ha det lugna, naturliga, rena utan
gillar mer prylar och färg. Här är
stilbrott ett måste, blommor i mängder.
Mycket och mix av allt. Färgprakt
är ett signum. Inte särskilt praktiskt
med denna inredning men ack så kul.

Du som faller mer för stilen med fär
re saker och lite mer avskalat, men
känner att du ändå vill sticka ut,
då är ett statement piece i ditt hem
helt rätt. Det kan vara en möbel,
matta, lampa eller en udda
inredningsdetalj.

VÅR 2021

FOTO: LIVINGETC
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NATUREN RUNT KNUTEN
Med en stark växande längtan av att omge oss av naturen gör
att vi vill återskapa det i våra hemmiljöer. En känsla att vara ute
när vi är inne! Ge plats åt stora och små växter. FOTO: FONDACO

VÅR 2021
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FLEXIBLA LÄGENHETER
I BERGSHAMMAR
Välj först vilken av lägenheterna du vill ha och bestäm sedan hur många rum
den ska ha – 2, 3 eller 4 rum och kök. Yteffektivt på 68 eller 69 kvm.

B

rf Ekeby i Bergshammar består av 28 st nyprodu
cerade och flexibla bostadsrättslägenheter som nu
kommer att byggas längs Ullas väg. Med bussar,
belyst gång- och cykelväg hela vägen in till Nyköpings
centrum (5 kilometer bort) samt förskola och skola i när
området är läget mycket attraktivt. Här är nära till fina
promenad- och naturområden.
De 28 lägenheterna är fördelade på sju huskroppar
som var och en består av två marklägenheter om
69 kvm och två lägenheter på övervåningen om 68 kvm.
Var och en av de senare har en egen utvändig trappa
till entrén.

Lägenheterna har en flexibel planlösning där du
kan välja antal rum (2–4 r o k) och vilken utrustning
du vill. På samma yta. Alla varianter har vardagsrum
och kök i en trevlig och öppen planlösning med utgång
antingen till två generösa altandäck på entréplan eller
med franskt fönster på ovanvåningen. De övre lägen

Marklägenhet
69 kvm
1.795.000 kr
Månadsavg: 
3.345 kr
(exkl drift)
Lägenhet övre plan
68 kvm
1.495.000 kr
Månadsavg: 
3.297 kr
(exkl drift)

VÅR 2021

heterna har också härliga takfönster som ger fint
ljusinsläpp.
Utöver det rymliga stora sovrummet kan du
välja om du vill ha två mindre sov- eller arbetsrum
(basutförande), ett större eller om du helt vill ta bort
dessa för att få ett större vardagsrum. Lägenheten byggs
helt efter den planlösning du väljer. I badrummet med
helkaklade väggar och klinkers på golvet finner du
tvättmaskin och torktumlare. Till varje lägenhet hör en
parkeringsplats och ett utvändigt förråd på 4 kvm.
Basinredningen med kök, vitvaror, klinkers, kakel,
kranar etc är av hög standard med välkända varu
märken. Du kan välja mellan några alternativ utan extra
kostnad. Det unika är att du också har möjlighet att välja
precis den utrustning du vill ha – då till extra kostnad.
När du sedan ska inreda och möblera ditt hem så har
du möjlighet att få hjälp av inredaren Madeieine Röken
från C/O Home.
Mer info: vaningen.se/nybyggt

ANSVARIG MÄKLARE:

PREL BYGGSTART VÅREN 2021
PREL INFLYTT FRÅN HÖSTEN 2021
Anna Göthéus
072-402 80 00
anna.gotheus@vaningen.se
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SÅ ÄR DU EN BRA
BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE!
Visst är det en härlig känsla att bo i bostadsrätt och ha möjlighet att påverka hur du bor?
Men kom ihåg – det innebär också ett ansvar och en skyldighet att ta hand om din bostad.
Varje förening har stadgar och ordningsregler som måste följas för att du och dina grannar ska trivas.

LÄR DIG MER
OM DIN BOSTAD

DÖRRAR
OCH FÖNSTER

BADRUM OCH
TVÄTTUTRYMMEN

GRÖNYTOR, BUSKAR
TRÄD, PLANTERINGAR

Genom att läsa igenom
bostadsrättsföreningens
stadgar och regler blir du
mer kunnig och påläst om din bo
stad. Här finns regler om vad som
gäller för ordning, underhåll, reno
vering, andrahandsuthyrning och
allmänna utrymmen. Stadgar och
trivselregler kan du få av styrelsen.
På bostadsrättsföreningens egen
hemsida kan du läsa mer om din
ansvarsskyldighet. Tänk på att
många leverantörer lämnar garanti
på material med villkor om
skötselanvisningen följs.

DU ansvarar för att
hålla dina fönster och
dörrar i gott skick. Du
rengör, putsar och sköter om dina
fönster – såväl glas, karm, båge
som fönsterbänk. Du har också
ansvar för ytterdörrens insida
inklusive dörrblad, karm, lister,
foder, tröskel och tätningslist. Du
sköter också alla handtag, beslag
och låscylindrar, som kan behöva
smörjas då och då.
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN
ansvarar för dörrar och fönster i alla
gemensamma utrymmen. Ofta finns
också en skötselplan för exempelvis
ytterdörrar, där du som boende får
instruktioner om hur du sköter din
dörr för att öka livslängden.

DU ansvarar för sköt
sel av all inredning och
ytskikt i bostadens
våtutrymmen. Det gäller tvätt
maskin, torktumlare, wc, handfat,
kommod, spegelskåp, badkar,
duschväggar och blandare. Du
behöver också hålla koll på
avstängningsventiler samt regel
bundet rengöra och kontrollera
golvbrunnar och vattenlås.
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN
ansvarar för vatten- och avlopps
ledningar som går från det kom
munala nätet fram till varje bostad.

DU ansvarar för alla
grönytor, buskar, träd och
planteringar som hör till
din bostad. Du behöver vattna ofta
under torra perioder. Gräsmattan
behöver gödsel då och då och du
kan ibland även behöva stödså.
Rensa häckrännan, gödsla och
beskär buskar och träd vid behov.
Nya planteringar ska följa fören
ingens bestämmelser, så kom ihåg
att kontakta styrelsen innan du gör
förändringar på din tomt. Tänk på
att när marken och dess plante
ringar är nya behöver den extra
mycket omsorg första tiden.
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN
ansvarar för skötsel och under
håll av föreningens gemensamma
mark.

YTSKIKT
DU ansvarar för alla
ytskikt inne i din bostad
såsom tak, väggar och
golv. Du kan byta golv, måla och
tapetsera om när du vill. Materialet
som behövs för att utföra arbetet
står du för.
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN
ansvarar för utvändiga ytskikt, som
fastighetens fasad, tak och gemen
samma utrymmen. Föreningen
beslutar om skötsel och målning
utvändigt, inklusive fönster och
dörrar.

ÖVRIG
INREDNING
DU ansvarar för gar
derober och annan fast
inredning i din bostad.
Det gäller även den fasta inred
ningen i kök och badrum. Luckor,
lådor och dörrar som används ofta
kan behöva justeras då och då. Det
är också ditt ansvar att se till att
brandvarnare finns och fungerar.
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN
har inget ansvar för övrig inred
ning i din bostad.
FOTO: BY RYDÉNS

FÖRRÅD, CARPORT,
GEMENSAMMA
UTRYMMEN
DU ansvarar för ditt
lägenhetsförråd, carport
och liknande utrymmen
som tillhör bostaden. Föreningen
avgör hur mycket du som bostads
rättsinnehavare ska sköta, så kolla
med din styrelse vad som gäller.
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN
ansvarar för gemensamma utrym
men såsom miljöhus, cykelförråd
och garage. Föreningen ansvarar
för dörrar, beslag och nätväggar
i alla lägenhetsförråd.

EL
DU ansvarar för de elled
ningar som försörjer just
din bostad. Det är också
din uppgift att byta säkringar,
lampor och lysrör.
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN
ansvarar för elledningar fram till
varje bostad samt elförsörjning
i hela fastigheten.

KÖK
DU ansvarar för skötsel
av både köksinredningen
och alla vitvaror. Luckor
och lådor i köket kan till exempel
behöva justeras efter en tid. Vitva
rorna behöver skötas för att förlänga
livslängden. Det är upp till dig att
bestämma om och när du vill byta
ut köksinredning och vitvaror.
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN
ansvarar för vatten- och avlopps
ledningar som går från det kom
munala nätet fram till varje bostad.

VENTILATION
OCH VÄRME
Hur DITT ansvar ser ut
beror på vilken typ av fast
ighet du bor i. Prata med
din styrelse för mer information om
hur värme och ventilation sköts där
du bor.
B OSTADSRÄTTSFÖRENINGEN
ansvarar för fastighetens venti
lationskanaler, från- och tillufts
ventiler och utbyte av dessa.
Föreningen har också ansvar för
vattenradiatorer, värmeledningar,
ventiler och termostater.

UTEPLATSER
DU ansvarar för skötsel
och underhåll av dina
uteplatser. Om du har
altan behöver du tvätta och under
hålla din trätrall. Har du balkong
är det du som underhåller golv,
räcke och tak. Använd dig av de
skötselråd som du fick i samband
med inflyttning.
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN
ansvarar för bostädernas uteplatser.
Däremot ska eventuella föränd
ringar av altaner och balkonger
godkännas av styrelsen.

GOD SKÖTSEL
LÖNAR SIG
Genom att vårda din
bostad och föreningens
gemensamma miljö
skapar du värde för dig och dina
grannar. Det ökar värdet på din
bostad och föreningens fastighet.
Dessutom blir det så klart trevliga
re att bo i en fräsch och fin miljö.
VÅR 2021
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VÅNINGEN & VILLAN
SPRIDER SIG ÖVER LANDET
Sedan hösten 2017 har konceptet Våningen & Villan funnits i Nyköping och
Oxelösund. – Vi var det första franchieskontoret som öppnade utanför Skåne.
En komplett mäklartjänst som känns så självklar, säger Anna Göthéus.

E

fter att ha varit
verksam länge
som mäklare
och delägare på
annat kontor i
Nyköping, intro
ducerades jag för
Våningen & Villan.
Varumärket kände
jag till efter besök
i Skåne under många år och då
bekantat mig med den svartvita
loggan med det välputsade bud
skapet – ”du väljer, vi säljer”. En
skräddarsydd mäklartjänst där vi
anpassar bostadsaffären efter dina
behov och önskemål.
Våningen och Villan startades
upp av vår VD Johan Linde 1998.
Sedan hösten 2017 har konceptet
Våningen & Villan funnits i Nykö

ping och Oxelösund.
Vi var det första
franchieskontoret
som öppnade utan
för Skåne. En kom
plett mäklartjänst
som känns så själv
klar, säger Anna
Göthéus.
Att få möjlighet att erbjuda en
tjänst med lång och bred kompe
tens och erfarenhet samt med en
palett av mervärden är en fantas
tisk möjlighet och en ren självklar
het. Upplägget i samarbete
med våra professionella stylister på
C/O Home gjorde mitt val enkelt.
Teamet vi byggt upp är hjärtat
i vår förmedling. Tillsammans
har vi stor erfarenhet, fantastis
ka nätverk och dessutom tycker

vi väldigt mycket om att jobba
tillsammans.
Vi på Våningen & Villan har för
månen att ha vår styling helt och
hållet in-house, vilket ger oss en
fullständig överblick av proces
sen. Vi ser också betydelsen av
styling i en försäljning. Stora
prisskillnader beroende av
om en bostad är omöblerad,
inte stylad alls eller sty
lad av oss. I vår tjänst så
ingår alltid styling
i vårt upplägg.
I dag har Våningen
& Villan vuxit och fler
franchieskontor har
etablerats i landet
och vi är i dag över
150 med
arbetare!

PRISUTVECKLING NYK/OXD
VILLOR

VÅNINGEN
& VILLAN HAR
15 KONTOR
RUNT OM
I SVERIGE

SENASTE 3 MÅNADERNA

28 699

snittpris kr/kvm
33 155
Våningen & Villan

3 695		

snittpris tkr
3 723

Våningen & Villan

SENASTE 12 MÅNADERNA

27 014

snittpris kr/kvm
27 332
Våningen & Villan

3 344

snittpris tkr
3 517

580
sålda

ÄNGEL
HOLM

Våningen & Villan

BOSTADSRÄTTER
SENASTE 3 MÅNADERNA

21 558

snittpris kr/kvm
23 164
Våningen & Villan

1 582		

snittpris tkr
1 843

19 968

Våningen & Villan
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1 442

snittpris tkr
1 690

Våningen & Villan

NYKÖPING
OXELÖSUND

HELSINGBORG

NORRKÖPING

LUND
LOMMA

Våningen & Villan

SENASTE 12 MÅNADERNA

snittpris kr/kvm
20 866

STOCKHOLM

1 112
sålda

STAFFANSTORP
MALMÖ
LIMHAMN

VÄXJÖ

SVEDALA
TRELLEBORG

HÄSSLEHOLM
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SÅ TYCKER KUNDERNA
om Våningen & Villans mäklare
Vi har hämtat referenser från kunder som både säljer med oss och
köper av oss. – Så roligt med nöjda kunder, säger Anna Göthéus,
kontorschef och mäklare på Våningen & Villan.

GLAD
& PROFFSIG

När du anlitar Anna Göthéus på Våningen & Villan får du inte
bara ett mycket proffsigt bemötande, mångårig kunskap inom
bostadsförsäljningsbranschen, snabb och tydlig återkoppling utan
också en entusiasm som direkt smittar av sig! Anna är helt klart
Nyköpings Mäklardrottning”.

Kicki, säljaren på Tullkammargränd i Nyköping

Så nöjd med Christine Ankarswärd! En mäklare som
verkligen är engagerad, driven och dessutom väldigt trevlig.
SUPERNÖJD!
Kevin, säljaren på Sjögatan i Oxelösund

SERIÖS
& ERFAREN

TRYGG
& OMHÄNDERTAGANDE

Efter 40 år i mitt hus på Blommenhovsvägen var det så dags att
påbörja något nytt. Jag har fått fantastiskt hjälp och professionell
rådgivning under hela processen av Margaretha Strömgren.
Hon har stor erfarenhet, finns tillgänglig och ger mig alltid kloka
svar med ett leende. Jag kan varmt rekommendera Margaretha!
Lennart, säljaren på Blommenhovsvägen i Nyköping

När man har träffat Alexander Kjellström och pratat
med honom så skapas en relation som sträcker sig långt
utanför fastighetsaffären. Han visar ett genuint intresse
för dig och dina intressen. Det känns väldigt tryggt att
både köpa och sälja med honom och Våningen & Villan.
Mattias, som både sålt och köpt av Alexander

LYHÖRD
& KUNNIG
VÅR 2021
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ÄNNU FINNS CHANSEN
FÖR HUSDRÖMMAR KVAR
Försäljningen av Nyköpings kommuns småhustomter fortsätter och det finns fortfarande
chans att förverkliga sina husdrömmar. Försäljningen har gått strålande så det är bäst att
passa på så man inte missar sin dröm om ett alldeles alldeles underbart hus.

A

tt få förverkliga sina hus
drömmar är en spännande
resa. Här har man möjlig
het att få välja vilken husleverantör
eller byggare man själv önskar.
Allt ifrån färdiga kataloghus till
arkitektritade hus.
Det finns ett stort intresse och
önskan om att skapa sin egna lilla
oas. Vill du bygga ditt eget dröm
hus så gäller det att slå till snart.
Kommunens tomter har under de
senast året sålt bättre än någonsin!
Vi har följt My Desaix och
Matilda Aringe de senaste numren
av Bostadsmagasinet och är ny
fikna på hur långt de har kommit
med sitt husbygge.
Har huset kommit på plats?

– Ja, 14 januari kom leveransen,
huset stod uppe redan på eftermid
dagen samma dag.

Vad är ni mest nöjda med?

– Vi är väldigt nöjda med valet
av tomt. Medan andra måste fylla
upp så hade vi enorma mängder
massa som kördes iväg till en
annan tomt precis bredvid. Trots
olika prioriteringar, tankesätt
och idéer är vi väldigt nöjda med
resultatet.
Matilda är mer för det estetiska
medans My mer är inne på funk
tion.
– Genom en blandning av båda
har vi fått vårt framtida hem precis
så som vi vill ha det.

Det här skulle ni
ha gjort istället?

– Svårt att svara på så här mitt
under processen. Det är nog mer

LETAR DU
TOMT?

VÅR 2021

en fråga som kan besvaras när allt
är klart. Just nu är vi båda så inne
i projektet.
Vad har ni lärt er på vägen?

– Hur hela processen av ett
husbygge går till, från ritning till
färdigt hus. Det har varit häftigt att
se hur ritningarna till slut kommer
att bli ett hem.

När blir det inflyttning?

– Mitten av juni.

Verkar ni hålla tidsplanen?

– Än så länge håller tidsplanen
och det borde inte uppstå några
förseningar då grund och hus
redan är på plats.

Håller ni budgeten?

– Vi ligger lite över ursprungliga
planen men ändå inom budget.

Christine Ankarswärd
070-496 65 11
christine.ankarsward@vaningen.se

Hur det slutar är för tidigt att
säga, det kan komma fler poster
på vägen. Vi har gjort medvetna
val som legat utanför kalkylen så
som exempelvis
dagvatten
tank och
My och Matildas
stenskiva
lägenhet
i köket.

är ute till salu nu!

HAR MEJLAT!

Har ni börjat tänka
på planering av trädgården?

– Tankar och en plan finns.
Vad pengarna räcker till i slut
ändan får vi se. Vi kommer
prioritera en altan. Gräsmatta
på baksidan får vi nog vänta lite
med eftersom vi kommer flytta
in mitt under sommaren.
– Vi har även ett Instagram
konto, husetpadungen. Följ gärna
resan mot vårt drömhem där.

BRANDHOLMEN
Tvåa i söderläge
FOTBOLLSVÄGEN 16, VÅN 1, HISS
Utgångspris 1 695 000 kr
Avgift 3 027 kr Boarea 58 kvm
Antal rum 2
Visning Kontakta mäklaren
Mäklare Christine Ankarswärd
070-496 65 11

Alexander Kjellström
070-760 80 03
alexander.kjellstrom@vaningen.se
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På gång

I NYKÖPINGS KOMMUN

I kommunen pågår planering och genomförande i många områden, både i staden
och i våra orter. Befolkningen ökade under fram till november 2020 med 533 personer,
och 2 830 personer flyttade till kommunen under året.

N

ågra av de större pro
jekten som planeras är
Nyköpings resecentrum
och nya bostadsområden som
Nöthagen med möjlighet till fler
än 1 500 bostäder. Nöthagen
omvandlas från industriområde
till en stadsdel med bostäder,
handel, verksamheter och skola/
förskola. Det blir en av de största
stadsdelarna i Nyköping. Beslut
om detaljplanen väntas från
Mark- och miljödomstolen
senvåren 2021.

Nyköpings resecentrum ska

byggas vid bangårdsområdet,
mellan Brunnsgatan och nuva
rande stationsbyggnad. Byggstart
är planerad till 2022. Den över
klagade detaljplanen har i dagarna
avslagits och får nu grönt ljus
av mark- och miljödomstolen.
De klagande kan nu välja att över
klaga detta beslut senast 9 mars.

I Högbrunn är delar av ett nuvarande kvarter för verksamheter
under planläggning för bland
annat bostadsbebyggelse. Detalj
planen kommer ställas ut för
granskning under mars och här
kan cirka 400 nya lägenheter
komma att byggas med preliminär
byggstart under 2023.
Under hösten 2021 planeras
byggstart i kvarteren Skullen och
Lidret i södra Fågelbo för hyres
lägenheter och seniorboende.

UTVECKLING NÖTHAGEN

Om inga överklaganden kommer
in så kommer kommunen och
Trafikverket att påbörja bygg
nation när förberedande åtgärder/
projektering och sanering är klara.
Byggskedet kommer att pågå
från 3 till 5 år beroende på om
alla delar kan byggas parallellt
och samtidigt.
I Oppeby planeras det för nya

bostäder samt förskola, skola,
idrottshall och fotbollsplan vid
Oppeby skolområde.
Detaljplanen för skolområdet
och bostäder planeras ställas ut
för samråd under tidig vår 2021.
I stadsdelen planeras också för
fler bostäder, inom bland annat
Oppeby gård och området kring
den gamla mjölkcentralen.

Kommunen planerar o
 ckså för
ytterligare flerbostadshus och
småhus samt småhustomter i
områdena Malmbryggshagen,
Rosenhill, Stenbro och Norra
Arnö. I samband med att flera nya
stadsdelar nu planeras pågår också
ett prioriterat arbete att ta fram
ny företagsmark för olika typer
av omlokaliseringar.

SKISS ÖVER RESECENTRUM

VÅR 2021
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På gång

I OXELÖSUNDS KOMMUN

I Oxelösund är det nära till allt och med cykelavstånd till det mesta. Här finns fantastiska
boendemiljöer och möjligheter till havsbad, segling, kajakpaddling, skärgårdsnatur och
skog runt knuten. Så här ser byggplanerna ut i Oxelösund.

4

tomter kvar i
populära Inskogen.
Ett etablerat
område lika nära såväl
Oxelösunds som Nykö
pings centrala delar.
Tomtstorlek: 849–1 195
kvm. Tomterna är upp
byggda i nivåer med
krossat berg. Anslutnings
avgiften för VA ingår.
Pris: 600 000– 630 000 kr.
Ny förskola byggs också
i närområdet.
Frågor kring tomter och
exploateringar besvaras
av Mark & Exploatering,
mex@oxelosund.se.
Eller via en direktkontakt
med Maria Malmberg
0155-385 87 eller Kjell
Andersson på 0155381 09.

Översiktsbild byggnation bostäder
= pågående byggnation
flerfamiljshus
= pågående byggnation
enfamiljshus

ÖVERSIKT BYGGNATION BOSTÄDER

= såld mark för byggnation
flerfamiljshus
= såld mark för byggnation
enfamiljshus
= pågående markanvisning
byggnation flerfamiljshus
= pågående markanvisning
byggnation enfamiljshus
= markanvisning
byggnation enfamiljshus
under omvandling
= utveckling av detaljplan
byggnation enfamiljshus
- privat initiativ
= diskussioner pågår med
intressenter/planering
pågår

SMÅBÅTSHAMNAR I OXELÖSUND
Med båten i Oxelösund får du nära ut till öppet hav.
Du kommer rakt ut i skärgården och slipper långa transportsträckor
och når snabbt den yttre skärgården med sin vackra natur.

Ramdalens båthamn.

338 platser totalt, lediga platser finns.
Grundhamn lämplig för mindre,
ej djupgående båtar. Sommarvatten
finns på brygga. El finns i Ram
dalen på brygga F.

Sjöängens båthamn.

149 platser totalt, lediga platser finns.
Grundhamn lämplig för mindre,
ej djupgående båtar. Sommarvatten
finns på brygga. Grusad bilparke
ring i anslutning till hamnen.

Östersvikens båthamn.

331 platser totalt, lediga platser finns.
El finns på brygga B, C och D.
Djuphamn med plats för större
båtar. Sommarvatten finns på
brygga. Bilparkering i anslutning
till hamnen.

Badhusvikens båthamn.

289 platser totalt, lediga platser finns.
Sommarvatten finns på brygga.
Bilparkering i anslutning
till hamnen

ÄR DU INTRESSERAD AV EN BÅTPLATS?
Gör en intresseanmälan på Kustbostäders webbplats, kustbostader.se under fliken Båthamnar.
VÅR 2021
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BESIKTNINGSMANNEN
tipsar

Här ser man hur kall luft tränger in uppe vid taket.

Här visas hur det läcker in kall luft vid ytterdörren.

TERMOGRAFERING
UPPTÄCKER BRISTER
När luft tränger in via otätheter i en byggnad så kan det uppstå kondens när den kalla luften möter den
varma luften i huset. Följden blir då att mögel kan uppstå. Det påverkar också komforten genom att
golvdrag uppstår och att det blir otätt kring fönster. I slutändan påverkar det husets energiförbrukning.
Nu är det hög tid att boka en termografering, berättar Hans Pedersen på Pedersen Besiktning.

I

vårt nordiska klimat är det vik
tigt att hus är konstruerade för
att behålla maximalt med ener
gin. Trots detta är det inte ovanligt
att även nybyggda hus (utan avsikt)
konstrueras med energiläckage.
Värmeläckage kan uppstå i både
primär nergrävd fjärrvärmeledning
och i sekundär värmekulvert.
Allt detta ökar naturligtvis
energikostnaderna. Därför blir det
allt vanligare att byggnadstermo

grafera för att kontrollera täthet i
fönster, isolering, tak och väggar.
Med termografering analyseras

bland annat byggnaders isolering
och eventuella värmeläckage. Vid
besiktning lokaliseras golvvärme
slingor och nergrävda fjärrvärme
rör, hittas läckage, analyseras
fuktskador, kontrollerar lager
i elmotorer under drift m m.
På så vis kan diagnostisering av

husets energiläckage ligga till
grund för förbättringar, under
håll, reparationer och kostnads
besparingar.
Oftats skräddarsys besiktnings
paket efter kundens skiftande
behov. Exempelvis utförs förebyg
gande besiktningar, utredningar
vid luktproblem, läckage eller
felsökningar av avloppssystem.

Termo
grafering
hjälper dig
att spara
pengar.

pedersenbesiktning.se
VÅR 2021
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Inspireras av nya

KÖKSTRENDER
Vi påverkas av pandemin och här kikar vi på hur köket och dess trender
påverkas av det och vår nya arbetssituation, att vi jobbar hemma.

FÄRGER
Vi har nu spenderat nästan ett
helt år hemma och längtar efter
ljusare tider, så 2021 ser vi mer
färg i köket men med naturtoner.
Redan 2020 såg vi en ökning
av kök i grönt och beiga toner.
Även vita kök kommer bestå
men då mer i brutna varmare
toner av vitt. Säsongens drömkök
domineras av trärena ytor och
naturnära toner – från vitt och
grönt till nattsvarta toner.

FOTO: KVÄNUM

KOMBINERA OLIKA LUCKOR
FOTO: BALLINGSLÖV

Ett minimalistiskt kök med stilrena luckor bli perfekt match
med träluckor i någon del av köket.

VI KAN KÖKSTRENDER
Med Puustelli Miinus är det lätt
att skapa kök med en design som sticker ut:
snyggt, modernt, funktionellt.
Som en bonus får du ett kök med hälften av
andra köks miljöpåverkan.
Välkommen in och upplev ekologiska Miinus
i vår köksbutik.
Boka en köksplanering, även online, på:
www.puustelli.se/form/boka-koksplanering

KÖKSKAMPANJ!
Läs mer på
www.puustelli.se

PUUSTELLI KÖK
Stockholmsvägen 10, Nyköping
0155–28 78 58
Mån–tor 10–17 • Fre 10–16 • Lör 10–14

VÅR 2021
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NATUREN FLYTTAR IN
Det är inte bara när det gäller färg
som vi gillar jordnära toner och
känsla utan även i material som sten, marmor
och trä. Bänkskivor i hållbara material som marmor
och sten kommer vi se mer av. Luckor i trä är på uppgående
eller bara detaljer i trä. Vi adderar gröna växter. FOTO: BALLINGSLÖV
VÅR 2021
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FOTO: PUUSTELLI

FOTO: KVÄNUM

VITRINSKÅPET
EN KLASSIKER
En klassiker som
är hetare än någonsin.

FOTO: PUUSTELLI

INTEGRERAD FLÄKT

RUMSAVDELARE, UMGÄNGE

En tydligare trend är att man
vill dölja eller integrera fläkten
i ett skåp eller bänkskiva.
Köksmaskiner överhuvudtaget
ska gå mer ton i ton med köket.
De ska matcha med köket.

I och med att vi ser mer hemarbete och att vi tillbringar
mycket tid tillsammans hemmavid, kommer stora öppna
rum delas av så man kan få till mer funktion på samma yta.
Det kan komma i uttryck av en rumsavdelare i glas eller att
vi ställer en soffa i köket för umgänge. Köksön svävar från
golvet med ben så den lätt kan agera köksbord.

I och med hemarbete så blir vår hemmiljö mycket viktigare.
Vi vill göra det mer funktionellt.

DE VILL VARA EN TRYGG
HYRESVÄRD
Det blir mer och mer vanligt att man väljer försäljning av sin nuvarande bostad för att mellanlanda
i en hyresbostad innan man köper något nytt. Allt för att leta bostad i lugn och ro. Det är en trygghet.
Ytterbo fastigheter är ett fastighetsbolag som har hyreslägenheter runt om i Nyköpingsregionen.

Y

tterbo Fastigheter är ett privat fastig
hetsbolag som startades 2014.
De engagerar sig för människor
och företag som bor och verkar i och kring
Nyköping.
Ytterbo värnar om att alltid upplevas som
närvarande och långsiktiga där boende och
företagare ska känna sig trygga med dem
som hyresvärd.
Intresseanmälan: ytterbo.se

LÄGENHETERNA:
• Centrala Nyköping
• Bergshammar
• Buskhyttan
• Enstaberga
VÅR 2021

• Jönåker
• Stavsjö
• Ålberga
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INGET FÖNSTERPUTS
ÄR FÖR HÖGT!
KONTAKTA OSS FÖR FÖNSTERPUTSNING!

CARE OF ESTATES TJÄNSTER:
• Ekonomisk förvaltning
av bostadsrättsföreningar
• Fastighetsskötsel

• Företagsstäd
• Flyttstäd
• Hemstäd

• Fönsterputs
• Trappstäd
• Snö- och halkbekämpning

careofestates.se

VÅR 2021
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SEB OM BYGGKREDITIV
Att bygga hus är ett stort projekt. Men genom att börja med att göra en
tydlig budget och vända sig till experter går det att undvika fallgropar
längs vägen. Byggnadskreditiv är en finansieringslösning som många
använder när de ska bygga hus och där SEB är experter.
Hur finansieras nyproduktion
om man äger och vill bo kvar
i ett egenägt boende under
byggnationstiden?

– Vårt byggnadslån är ett huslån för
dig som vill bygga nytt hus, göra en
utbyggnad eller renovera. Bygg
nadslån fungerar i stort sett som en
vanlig kontokredit, och du använ
der krediten i takt med att bygget
framskrider. När bygget är klart
hjälper vi dig att lägga om bygg
nadslånet till ett eller flera bolån.
Hur fungerar
ett byggnadskreditiv?

– Byggnadslånet består av två
delar: dels en byggnadskredit som
utgör huvuddelen av det beviljade
lånet, dels ett byggkonto som
består av en begränsad del.
• Byggnadskredit används för att

Nytt år,
nya lägre
hyror

betala tomten, lagfarts- och pant
brevskostnader, bankens avgifter
och fakturor mot spärrförbindelse.
Spärrförbindelse innebär att vi
reserverar en del av kreditbeloppet
för entreprenörens eller leveran
törens räkning.
• Byggkonto är ett vanligt privat
konto med kredit och innehåller
pengar som du disponerar själv.
Du använder kontot till att betala
övriga fakturor och egna utlägg.
Observera att samtliga betalningar
från byggkontot ska kunna styrkas
med faktura eller kvitto.

själva bygget tar varierar från fall
till fall. Det beror bland annat på
vad som är överenskommet med
husleverantören. När huset är klart
ska en kopia på slutbeskedet från
kommunen skickas till oss. Det ska
också göras en slutvärdering. När
vi har fått slutvärderingen kon
taktar vi dig för rådgivning inför
slutplaceringen av byggnadslånet.
Vi utfärdar bolåneskuldebrev och
skickar till dig. När vi får tillbaka
dem betalas bolånen ut och bygg
nadslånet (byggnadskrediten och
byggkontot) avslutas.

Hur länge löper ett kreditiv?
Gäller det från första spadtaget
till sista tapetvåden?

Betalar jag ränta under den
aktuella tiden jag använder
mig av kreditivet eller gör jag
det när byggnationen är klar?

– Oftast börjar en nybyggnads
projekt med att fastigheten
(tomten) ska betalas. Hur lång tid

– Ja, du betalar ränta på det belopp
du utnyttjar och räntan dras från

Ansök redan nu
om SEB Byggnadslån.
Specialister på just
ny-, till- eller ombyggnad.
0771-42 50 60
eller via www.seb.se

byggnadskrediten och byggkontot
kvartalsvis.
Hur kan jag förbereda mig
inför ett möte med er
på banken?

– Ett tips är att fundera på det totala
maxbeloppet för just ditt byggpro
jektet. Vad får det kosta? Du be
höver tänka in samtliga kostnader
såsom köp av tomt, markarbeten,
husproduktion mm. När det gäller
byggprojekt så bör du minst ha
en egen insats på 20 procent av
den totala produktionskostnaden.
Vi behöver veta om dessa pengar
kommer från eget sparande eller
försäljning av befintlig bostad.

Hitta din nya
verklighet i Nyköping
Ring Kerstin 076-767 50 70. Boka en
privat visning – flytta in när du vill. Vi följer
myndigheternas rekommendationer och anpassar
våra visningsrutiner så att du ska känna dig trygg.
Välkommen till din nya verklighet!
Här skapar du drömrum för din nya verklighet i Kv Kattugglan,
Marieberg. Inflyttningsklara hyresrätter 1-2:or och ett fåtal 4:or med
tillgång till bland annat gemensam tvättstuga, boulebana, plats för
uteliv och låsbara cykelförråd.
Du anmäler ditt intresse genom att kontakta Kerstin Aviander på
076-767 50 70 eller kerstin.aviander@riksbyggen.se
Se riksbyggen.se/hyresratter/sodermanland/kattugglan

Riksbyggen utvecklar, förvaltar
och förbättrar rummen du bor
och arbetar i, med fokus på en
hållbar framtid.

VÅR 2021
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FINA LANTLIGA TOMTER
I STIGTOMTA
Nu finns sex villatomter till
salu med lantligt läge och med
närhet till såväl skola, förskola,
matbutik och kommunikation.

I

Stigtomta har du nu chansen att bygga
ditt drömhus! Tomternas ligger på
1 900–2 400 kvm med bygglov för huvud
byggnad upp till 200 kvm + komplement
byggnad på 50 kvm och max 8 m till nock.
Priset är 650.000–695.000 kr. Kostnad
för avstyckning, anslutning av VA/AV och
el samt anslutning av fiber tillkommer.
Möjlighet för inackordering av häst finns
för 3 500 kr/mån, viss kö kan förekomma.

ANSVARIG MÄKLARE:

Anna Göthéus
072-402 80 00
anna.gotheus@vaningen.se

Var med och
påverka storleken
på just din tomt!

HUS & TOMTVISNING
21 MARS
11.30-13.00

VÅR 2021
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STORT INTRESSE

för smarta radhus på Växthusgränd
I natursköna Marieberg i Nyköping planeras nu fina radhus i två storlekar med bekvämlighet i fokus.
I Brf Växthusgränd kommer ni att ha åpromenaden och vacker natur runt knuten att strosa i samtidigt
som ni har nära till centrum och tågstation vilket ger ett bra pendlarläge.

D

e smarta radhusen
kommer att ha en boarea på 130 alternativt
106 kvadratmeter, fördelat på
två plan. Utvändigt finner ni
två parkeringsplatser varav en
i carport med laddbox för elbil
och sedumtak, förråd, altan
samt en mysig trädgård.
Samtliga bostäder u
 trustas
även med solceller för att
minska er energikostnad.
Entréplanet bjuder på en
öppen planlösning med gott
om plats för både matplats

ANSVARIGA
MÄKLARE:

Närhet till
åpromenaden
och vacker
natur runt
knuten.
och större sittgrupp. Möjlig
het finns att skapa ett extra
rum för användning som
gästrum eller kontor.
Vidare hittas här även ett
helkaklat badrum med tvätt

maskin och torktumlare samt
ett välutrustat kök.
106 kvm pris från 2 716 600 kr
På det övre planet hittar
130 kvm pris från 3 429 300 kr
man husets sovavdelning.
Med tre sovrum samt husets
andra badrum finns det gott
om plats för familjen. Ett
mindre allrum, perfekt som
tv-rum, blir en naturlig sam
lingsplats när kvällen kommer.
Planlösning och inredning
är flexibel och du har stora
valmöjligheter.
Mer info: vaningen.se/
Preliminär byggstart våren 2021.
nybyggt
Preliminär inflyttning kvartal 2 2022.

Anna Göthéus
072-402 80 00
anna.gotheus@vaningen.se

Alexander Kjellström
070-760 80 03
alexander.kjellstrom@vaningen.se

FRÅN 25 KVM
VINTER 2020

Nordea Bank Abp, filial i Sverige
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Ida
Nordea i Nyköping

Drömmer du om ett
nytt hem i Nyköping?
Vi guidar dig hela vägen hem

VÅR 2021
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Trygga tjänster för dig
och din bostad
Kostnadsfri juridisk hjälp
Flytta ihop, särkullbarn och olika kontantinsatser?
Vad gäller i just din situation? Som bolånekund
i Handelsbanken får du kostnadsfri juridisk
behovsanalys och avgiftsfria eller rabatterade
avtal med vår externa samarbetspartner Lexly.

Erbjudande på hemlarm
Det ska kännas tryggt att vara borta
och lika säkert när du är hemma.
Du som bolånekund hos oss får ett startpaket
från Sector Alarm för 0 kr inklusive installation.

Grönt bolån med lägre ränta
Vill du precis som oss bidra till
ett hållbart samhälle? Om du bor
i ett miljömärkt hus och har ett
bolån hos oss kan du ansöka om
Grönt bolån och få lägre boränta.

Hör av dig till oss!

NYKÖPING • Telefon: 0155-26 49 30 • Västra Storgatan 23, Nyköping
VÅREN 2021
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STYLING ÖKAR VÄRDET
PÅ DIN BOSTAD
Det finns undersökningar som visar att homestyling inför försäljning
fungerar. Intressenterna blir känslomässigt påverkade, både medvetet
och omedvetet, vilket i sin tur påverkar köpbenägenheten.

D

et handlar sällan om att
måla om och byta ut inred
ning utan mer om att rensa,
öppna upp och skapa möjligheter.
Allt för att intressenterna ska få
möjlighet att se sig själv och sina
möbler i bostaden!
Stylisterna hjälper dig att an
passa bostaden för rätt målgrupp
och deras behov. De lyfter fram
det unika i din bostad på bästa
sätt, det kan vara ett uterum,
relaxavdelning eller bara ett
fantastiskt sovrum. Det ska
sticka ut i mängden.

Att har ett tight samarbete med

fotografen är viktigt för att visa
bostaden optimalt! Det är därför
vi har ett samarbete med stylist
och fotograf. En fördel är att stylis
ten kan vara på plats innan eller
vid fotografering.
Varför anlita ett proffs?
Det blir otroligt stor skillnad när
ditt hem blir stylat av ett proffs.
Många har svårt att få ihop färger
och mönster så att det ser bra ut.
Ens hem kan vara en känslig punkt
men som säljare bör man tänka att
hemmet ska flytta och att det är ett
objekt som ska säljas. En stylist har
lättare att se bostaden ur köparens
perspektiv.

Som säljare bör
man tänka att
hemmet ska flytta
och att det är
ett objekt som
ska säljas.
Bilderna är allt mer viktigare då
mycket händer på nätet, och våra
stylister har även ”bildtänk”, det
vill säga att de vet vad som tar för
sig på bild eller vad som tar över
från det man vill visa.
Ett exempel är en stark röd
matta framför en öppen spis, då
drar blicken sig till mattan och
man tappar fokus på den öppna
spisen. Det blir helt fel då det inte
är mattan som ska säljas! Det är
bättre med en neutral matta fram
för en sprakande brasa, då har
man fått in känslan i bilden och
visar det man vill framhäva – den
öppna spisen.
En professionell styling kan höja
värdet på bostaden med mellan
10–15 procent.

VILLOR
Medelpris de senaste 12 månaderna
i Nyköping och Oxelösunds kommun
Våningen & Villans försäljningspris
Övriga mäklares försäljningspris
BOSTADSRÄTTER
Medelpris de senaste 12 månaderna
i Nyköping och Oxelösunds kommun
Våningen & Villans försäljningspris
Övriga mäklares försäljningspris

Styling och skymningsbilder
är två mervärden som ingår
i mäklararvodet.

FÖRE

styling
EFTER

STYLING

3 517 000 kr
3 344 000 kr

1 690 000 kr
1 405 000 kr

INGÅR
ALLTID I VÅRT
ARVODE

VI HAR
STYLISTER
PÅ PLATS

Källa: Bostadsbarometern, mäklarstatistik januari 2021 i Nyköping, Oxelösund och Trosa kommun

VÅR 2021
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På inredningsuppdrag

SKAPA EN TREVLIG
HEMMAKÄNSLA
Anders ville få till en hemtrevlig och mysig känsla i sitt nyinköpta hus.
C/O Home fick uppdraget!

S

trax innan jul fick Anders
nyckeln till sitt hus där han
och hans tre barn skulle
flytta in.
Vi var på besök bara dagar
efter flyttlasset anlänt och då
var det som flyttkaos kan vara,
kartonger lite här och där. Upp
giften var att få till en hemma
känsla för familjen, eller som
Anders själv uttrycker det på
sin göteborska.
– Det ska vara gött att komma
hem!

Vi stämde av med honom vad
han gillade, gjorde en behovs
analys och sen började vi planera
och göra moodboards för kök,
vardagsrum och sovrum. Mood
board är ett sätt för inredare att
förmedla känslan och idéer.
– I detta speciella fall fick vi
i stort sett fria händer och en
budget att jobba utifrån. Så när
Anders godkänt våra idéer så
började vi inhandla inredning
som vi valde ut från olika butiker
och vissa detaljer letade vi i se
condhandbutiker. Vi använde så
klart också de inredningsdetaljer
som han redan hade hemma,
men de fick lite nya platser.
Anders hade möblerna så upp
draget var att addera belysning,
mattor, gardiner och inrednings
detaljer.
När inköpen var fixade pack
ade vi vår buss full med prylar
och styrde vår kosa mot huset.

FÖRE

EFTER

Det ska
vara gött att
komma hem!
Under en dag var vi där för att
fixa och dona.

– Vi hottade till en urna från Blomsterlandet så den stämde mer med tonerna
i vardagsrummet. Blandade bakpulver med färg och sedan duttat på smeten
med en svamp.

FÖRE

EFTER

Han är nöjd och tycker han fått

sin goa känsla i sitt hem.
– Jag tycker att helheten och
materialvalet var extra bra och
inredarna på C/O Home har
gjort ett superbra jobb, jag är
sååå nöjd, avslutar glatt.

EFTER
Här hade Anders den broderade tavlan ”var rädda om varandra” så inredarna
hittade en matchade med broderade fåglar på en secondhandbutik. Det gjorde
stillebenet på väggen mer personligt.

INREDNINGSHJÄLP INGÅR
FÖRE

Du vet väl att när du anlitar Våningen & Villan
så ingår det en timmes fri inredningskonsultation
av din nya bostad med inredare Madeleine
Röken på C/O Home – 072-402 80 92,
madeleine.roken@cohome.se
cohomenykoping

VÅR 2021
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Sedan

1925

har vi färgsatt
Nyköping

NY BUTIK
Vår nya uppfräschade butik är snart klar!
Välkommen in!

WWW.HOLMGRENS.NU
GUMSBACKEVÄGEN, NYKÖPING, 0155-20 26 50
VARDAGAR 6.30-18, LÖRD 9-14

SYDÖST
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FASAD MOT NORR

Det blir
öppen
BYGGLOVS
spis både
BERGSHAMMARS-E
ute och
FASADER MOT NORR
SAMT S
inne.

SEKTION A - A

Ritn.nr.A03

1-PLANS PARHUS

21-02-2021
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RITAD AV: JAAFA

R

5 meter
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3 FINA PARHUS
BYGGS PÅ
JAGBACKEN

0

1

2

3

4

PREL BYGGSTART VÅREN 2021

5 meter

Snart finns möjighet att flytta in i ett splitternytt parhus i ett plan i superfina Jagbacken
utanför Bergshammar. Bara 4 km till Nyköpings centrum och nära till skola och natur.

H

usen kommer att byggas
på tre olika platser av
lokal aktör så du kan boka
möten för egna materialval till
bland annat köket. Husen kommer
att vara i ett plan med stora föns

terpartier mot söder och mot Kila
dalen och det kommer även att
vara öppet ända upp i nock.
Bokar man sig tidigt för ett
av husen kan du även göra tillval på till exempel väggfärg.

Standard blir trägolv med ekstavar.
Boytan blir på 97 kvm respektive
110 kvm. Det blir genomgående
öppen spis på både in- och utsida,
stort kök och du kan välja mellan
3 och 4 rum. Till parhusen ingår

även ett varmförråd/kontor
på 11 kvm och carport.
Anmäl ditt intresse
på nykoping@vaningen.se

VÅR 2021
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FLER PARHUS I JAGBACKEN
Sveadahl hus ska bygga 6 parhus på Jagbacken
utanför Bergshammar. Husen kommer att ha stora
panoramafönster ut mot Kiladalen och generös takhöjd.

J

agbacken har ett fint
lantligt läge med skog
och fina promenad
vägar.
Det är bra bussförbindelse
mellan Bergshammar och
Nyköping och det är möjligt
att både cykla och prome
nera samma sträcka på en
belyst gång- och cykelbana.
Vid Nyköpingsbro finns
av- och påfarter till E 4,
smidigt vid pendling till
annan ort.
Husen kommer att få en
boyta på 130 kvm och gene
rös takhöjd.
Carport och garage blir
hela 30 kvm.

PREL BYGGSTART VÅREN 2021

Anmäl ditt intresse
på nykoping@vaningen.se

Kostnadseffektivt
Miljövänligt
Biologiskt takmedel
Uppföljning efter 5 år
Arbetsmiljöplan
Bas P & Bas U
ID 06
• Ingalill Wikberg Norman
“Vi anlitade firman förra våren till vårt hus med betongpannor, med mycket mossa. Är supernöjd med resultatet”
• Elias Kari Hans
“Helt fantastiskt! Killarna på LA gjorde vårt tak för 2 år
sedan. Resultatet är superbra. Kan varmt rekommendera
detta gäng superduktiga killar”

VÅR 2021

Taket är husets sköld mot
vädrets makter. Det skyddar
ditt hus från nederbörd år efter
år. Därför är det av yttersta vikt
att ditt tak underhålls ordentligt. Påväxt som mossa alger
och lav på taket påverkar inte
bara husets utseende, utan
även dess skick och värde.
Med LA takvård Komplett Service dubblerar du enkelt takets
livslängd och säkrar husets
skick. LA Metoden ger mer tak
för pengarna. Boka kostnadsfri
påväxtbesiktning.
KOSTNADSFRI BESIKTNING
OCH OFFERT
Christoffer Kinik 011-44 33 110
christoffer@takvard.se
Östergötland/Södermanland

VÄLKOMMEN IN MED ER FÖRFRÅGAN, SÅ TAR VI
REDA PÅ HUR VI BÄST HJÄLPER JUST ER!
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Möjligheternas radhus

ETT BRA LÄGE I STENBRO
Fler och fler har nu börjat få upp ögonen för bostadsrättsradhusen i Stenbro.
De byggs i 2-plan om 128 kvm. Nära naturreservat för avkopplande
promenader eller härliga löprundor i skog och mark. Flexibelt boende
som är unikt, personligt och hållbart!

R

adhusen är uppdelade i fyra
längor för att ge känslan av
småskalighet och ökad triv
samhet. Vägarna genom kvarteret
ger en luftighet och ökad trygghet
samt trivsel i området.
Med husens placering optime
ras solläget, för bästa utnyttjande

av dagsljus och för takets solcel
ler. När solen är uppe kan man
välja plats för både skugga och
sol. Solceller bidrar dessutom till
att kostnaden för hushållets el
minskar.
Förråd finns på både fram- och
baksida av huset. Dessa förråd

skärmar av för den privata delen
och trädäcket ligger väl skyddat
mellan huskropparnas vinklar
i och skydd av balkongen från
övervåningen.
Preliminär inflyttning
beräknas till kvartal 1, 2022.
Mer info: vaningen.se/nybyggt

ANSVARIGA MÄKLARE:

Anna Göthéus
072-402 80 00
anna.gotheus@vaningen.se

128 kvm pris från 2 900 000 kr

Christine Ankarswärd
070-496 65 11
christine.ankarsward@vaningen.se
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BELYSNING KAN
LYFTA ETT RUM
Belysning i hemmet är en viktig inredningsdetalj både
utseende mässigt och ur en funktionell aspekt. Rätta
och varierande lampor kan göra underverk i ditt hem.

Ä

ven om det blir ljusare
och ljusare ute och vi bör
jar närma oss våren vill vi
gärna tipsa om hur du kan lysa upp
din vardag i väntan på sommaren.
Vi ger dig råd hur du kan tänka
på din belysning från rum till rum.

KÖK
Ett rum som är viktigt att belysa
rätt – satsa på en riktigt bra allmän
belysning för hackning av grön
saker och läsning. Glöm inte
mysbelysning för goda middagar.

VARDAGSRUM
Är oftast det större rum som
används till många olika saker och
kräver många ljuspunkter, välj
en rejäl taklampa, punktbelysning
samt fönster- och bordslampor.
Kom ihåg att belysa hörnen.

FOTO: BY RYDÉNS

SOVRUM
Ett rum som ska kännas avkopp
lande och mysigt. Förutom den
obligatoriska läslampan, satsa på
en diskret taklampa och låt punkt
belysningen ta plats. Belysning
i eller vid garderober är ett tips.

FOTO: BY RYDÉNS

BADRUM

HALL
En stark allmänbelysning men
komplettera med punktbelysning
så du kan göra mysigt vid besök.

Här är det viktigt att välja godkänd
belysning för våtutrymmen.
Här är allmänbelysning viktig för
städning men tänk på att du vill
kunna dimra för myset i badet.
En bra lampa som inte ger för
mycket skuggor vid spegeln är
viktigt – riktad belysning.

FOTO: VEDUM

SÅ KAN DU EFFEKTIVT HANTERA BELYSNINGEN I DITT HEM
Det har aldrig varit enklare att
skapa den rätta atmosfären
eller matcha belysningen till
rätt syssla.
Styr den smarta belysningen
via en app, med din röst eller
smart styrning. Och oroa dig

inte, dina gamla ljusknappar
fungerar som vanligt.
Det är inte bara ett lyxigare
sätt att hantera belysningen
i ditt hem.
Smart belysning förenklar
verkligen.

Du slipper gå från rum
till rum för att släcka lam
porna.
Du kan skapa rutiner för
att automatisera din smart
belysning på morgonen,
kvällen eller när du vill.

Även när du inte är hemma
en dag eller är på semester.
En annan smart lösning
är att du kan styra din be
lysning med din röst genom
de flesta populära röstyrda
enheterna.

ALLMÄNBELYSNING
Det är den du behöver vid städ
ning eller om du ska leta efter ett
mynt i ryamattan. Det ska vara
en stark ljuskälla. Vill du kunna
använda den vid en middag,
kopplar du till en dimmer
och du kan då sänka
ljusstyrkan.

Belysning
delas upp
i tre kategorier:
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FUNKTIONSBELYSNING

Är en riktad belysning vid
t ex matplatsen, sovrummet eller
i köket. Du har en sänglampa ovan
sängen för läsning, vid kontorsplatsen
eller vid arbetsbänken i ett kök.
Den ska ge en kraftig belysning
STÄMNINGSvid en specifik och
BELYSNING
begränsad yta.
Hörs på ordet den ska skapa en
mysig stämning. Det kan vara en
hängande fönsterlampa, en bords
lampa i din bokhylla eller ljusslingor.
Du kan även jobba med taklampor
men tex sätta den i ett hörn för att
lysa upp en sittplats eller växt.
Här bör du ha en svagare
ljuskälla.

VÅR 2021
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NU STARTAR UTHYRNINGEN
HYRESRÄTTERNA I OPPEBY
K-Fastigheter kommer att bygga 100 hyreslägenheter i fina låghus och populära punkthus
vid gamla Mjölkcentralen i Oppeby. Det kommer att bli tvåor, treor och fyror i etage
och i punkthusen tvåor och treor.

P

rojektet består sammanlagt
av 100 hyreslägenheter för
delat på 84 stycken lägenheter
med K-fastigheters produkt
”låghus”. 16 stycken lägenheter
med deras produkt ”punkthus”.
I låghusen finns, 2, 3 eller 4 rum
och kök, i etage och punkthus

erbjuds 2 eller 3 rum och kök
i olika storlekar.
Bo i ett lugnt område med närhet
till Hållets naturreservat med fin
natur och bra motionsspår.
I närområdet finns Nyköpings
lasarett, förskola, skola, mataffär,

pizzeria, frisör mm. Ta en pro
menad på 20 minuter så är du på
Stora Torget i Nyköping och ta del
av puls, cafeér och butiker.
Pendlingsmöjligheterna är

många, stadsbussen trafikerar
området två gånger i timmen och

med bil är du i Stockholm på en
timme. Skavsta flygplats ligger
6 km från området.
Planerad inflyttning kvartal
1–3 2022.
Vid intresse:
nykoping@vaningen.se

UTHYRNINGSSTART
VÅREN 2021

VÅR 2021

Lgh typ
Låghus 2 r o k

Boyta
60

Månadshyra
8 000

Antal lgh
28

Låghus 3 r o k

75

9 688

36

Låghus 4 r o k i etage

94

11 358

20

Punkthus 2 r o k

62

8 628

6

Punkthus 3 r o k

71

9 822

7

Punkthus 2 r o k

55

7 608

1

Punkthus 2 r o k

53

7 332

1

Punkthus 1 r o k

44

6 123

1

P-plaster punkthus:		

300

17
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BJUD HEM OSS PÅ EN FIKA
Vi är så glada över att få Mekka som granne bredvid vårt kontor i Oxelösund
och det det tänker vi dra nytta av. Bjud hem oss för en värdering av din bostad
så köper vi med lite fika. Ring eller mejla så bokar vi in en tid!

0155-15  00  00

.

NYKOPING@VANINGEN.SE

BOSTAD
MAGASINET

VÅNINGEN & VILLAN

FASTIGHETSFÖRMEDLING

VÅR 2021

PÅ
GÅNG
I NYK
& OXD

VI
SPANAR PÅ
TRENDER
2021

.

OXELOSUND@VANINGEN.SE

Vill du ha ett exemplar
av Bostadsmagasinet?
VÄLKOMMEN IN FÖR ATT HÄMTA DITT EXEMPLAR PÅ BRUNNSGATAN 29
DU KAN ÄVEN HITTA DEN PÅ VÅR FACEBOOKSIDA

STYLING
ÖKAR
VÄRDET PÅ
DIN BOSTAD

I väntan på grönskan

INSPIRATION

Styling & Inredning

NYKÖPING, BRUNNSGATAN 29 . TORGGATAN 9, OXELÖSUND
0155-15  00  00 . NYKOPING@VANINGEN.SE . OXELOSUND@VANINGEN.SE

Nästa nummer av Magasinet Bostad kommer den 29 maj
VÅR 2021

TEAMET ÄR ALLT!
Det bästa med att anlita Våningen & Villan när du säljer ditt hus är att vi har allt
på ett och samma ställe. Allt från mäklare, koordinatorer, art director, stylister
och inredare. Vi följer våra kunder hela vägen!

BRUNNSGATAN 29, NYKÖPING

VÅR 2021

.

TORGGATAN 9, OXELÖSUND

.

0155-15 00 00

