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Välkommen

SOMMAR, VACCIN
OCH HETA BOSTADSTIDER!

V

i ser alla fram emot en ljusnande framtid på många sätt. Ljumma kvällar tar vid och
temperaturen stiger äntligen till behagliga nivåer och vi ser fram emot att få träffas
igen över god sommarmat och vackra bakverk. Många är vi nu som fått möjlighet att
påbörja eller avslutat vår vaccination, något vi gör för varandra.
Med detta ser vi också positiva signaler från flertalet branscher och bostadsmarknaden
är nu hetare än någonsin. Under de senaste 12 månaderna har priserna på villor, för vår
marknad, ökat med hela 22 procent och bostadsrätterna har stigit med 15 procent. Det är
nya rekordnivåer som nu löpande överträffas. Efterfrågan på hus och fritidshus är stor och
objekten försvinner snabbt från marknaden. Sedan många
år har även sommaren varit en riktigt bra tid för att sälja
sina bostäder. Spekulanterna håller sig hela tiden uppdate
rade om utbudet, oavsett om semestern tagit vid eller inte.
Så ett tips – vänta inte med att sälja för att det blir
sommar om du går i försäljningstankar.

Ett tips!
Vänta in
med att sälja
för att det
blir sommar.

Till följd av stigande priser och lågt utbud av villor har
nybyggarandan slagit till ordentligt hos oss i Nyköping och
Oxelösund. Under året som gått har vi sålt fler än 100 små
hustomter åt bl a Nyköpings kommun och Lundbergs Fastigheter. Roligt för oss alla att följa
och att få se husdrömmar besannas.
Vi ser också hur efterfrågan på hyreslägenheter ökar då det kan vara ett passande alter
nativ för dem som inte önskar äga sitt boende. Många äldre önskar också lämna sina större
bostäder för ett bekvämt och bekymmersfritt boende och flyttar då gärna till ett hyres
alternativ. Men även många yngre ser också hyresmöjligheten som ett bra alternativ till att
mellanlanda vid i väntan på att nästa egenägda drömboende dyker upp marknaden – ja då
är man redo att slå till. Just nu pågår uthyrningen av de fina hyreslägenheterna som byggs
vid ”Mjölkcentralen” i Oppeby. Läs mer om projektet här i vårt magasin.
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Till hösten planerar vi nu och hoppas innerligt på att våra

uppskattade evenemang går att genomföra igen. Här intill finns
en presentation av dessa och ni är varmt välkomna!
Vi vill passa på att tacka för allt förtroende vi får på vår marknad.
Det är vi så otroligt glada för och inom kort utökar vi vårt team för
att finnas tillhands för er till bästa kvalitet och med en skräddarsydd
mäklartjänst för bästa resultat.
En fin sommar med trevlig läsning, god hälsa och många
härliga skratt önskar vi er alla och varmt välkomna att
besöka oss på kontoret på Brunnsgatan 29 i Nyköping
och Torggatan 9 i Oxelösund!

Bra läge i Stenbro

Anna-Lena och Mats
har köpt på Växthusgränd

28 De följer sin dröm

De säljer sitt älskade boende
och följer sina drömmar

30 Designa din egen soffa

Hos C/O Home finns möjighet att
designa sin egen möbel
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Vi ses i sommar!

Våningen & Villan vill gärna hänga med er i sommar! Vi ses!
15 juni
22 juni
28 juni
12 juli
19 juli
26 juli

– Stendörren
– Örstig och Strandstuviken
– Stenviksbadet, Jogersö, V och S Femöre
– Stendörren
– Örstig och Strandstuviken
– Stenviksbadet, Jogersö, V och S Femöre

MED HOPP OM EN VANLIG HÖST
Våningen & Villan och C/O Home kan inte låta bli att planera för framtiden. Vi tänker oss en höst med
många event där alla kan börja umgås igen. Planen är fem olika event som vi hoppas ska falla i smaken.
Välkommen till Brunnsgatan 29 i Nyköping.

16 SEPT • LJUSKVÄLL
Vi sätter fokus på belysning! Agneta Hallman från Hallbergs belysning finns på plats denna kväll.
C/O Home Styling & Inredning inspirerar och har fina erbjudanden under kvällen. Ni kan även
klämma och känna på exklusiva prydnadskuddar från T. Herman Interiör. Peter Fröjd ställer ut
sina bilder. Välkommen att boka in er till elisabeth.eriksson@vaningen.se

28 SEPT • NYBYGGARANDA!
Få hjälp på traven till ett mysigt hem! Vi samlar inredare, ljusdesigner och andra du kan behöva
för att inreda ditt hem. Plats: Brunnsgatan 29.
Välkommen att boka in er till elisabeth.eriksson@vaningen.se

15 OKT

OKTOBERFEST

•

Öl & Grill. MatMattes bjuder på grillat och vi snackar öl med Kent Karlsson som berättar
om sitt eget mikrobryggeri i Lundaskog – Stenstugan Lyckan. Plats: Brunnsgatan 29.
Välkommen att boka in er till elisabeth.eriksson@vaningen.se

2 NOV

•

TRENDKVÄLL

Vi snackar om vinterns trender! C/O Home Styling & Inredning, Hjortensbergs blommor,
och andra samarbetspartners finns på plats. Alla finns på plats för att visa vinterns trender.
Plats: Brunnsgatan 29. Välkommen att boka in er till elisabeth.eriksson@vaningen.se

25 NOV

•

JULPYSSEL

Välkommen på pysselkväll och julinspiration.
Efter succén från tidigare julmys kör vi på samma upplägg.
Pyssla med blommor, papper och ljus. Kostnad: 400 kr. Plats: Brunnsgatan 29.
Anmälan till elisabeth.eriksson@vaningen.se

Vi ställer naturligtvis in om restriktionerna håller i sig!
SOMMAR 2021
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”MAGGAN” – ännu i farten
Med lång erfarenhet av mäklarbranschen och som dessutom
passerat pensionsåldern, är hon ”still going strong”
och mycket uppskattad av både kollegor och sina kunder.

M

argaretha Strömgren är en
pigg och driven mäklare som
passerat åren för att gå i pen
sion. Man frågar inte en dam om hen
nes ålder men vi undrar hur många år
har du hunnit bli egentligen?
– Haha jag är 72 år och fyller snart 73.
Det kan man verkligen inte tro, men
vad har hållit dig i gång så länge?

– Jamen jag älskar mitt jobb, alla här
liga kunder jag mött under åren och så
klart mina fina kollegor, ett härligt gäng
att få vara en del av.

Men ändå, vi funderar på
hur hittar du motivation
att fortsätta?

– Jag har som sagt träffat många
kunder och byggt långvariga relationer
och det är så kul att de fortsätter komma
tillbaka och då vill jag gärna hjälpa till,
förklarar Margaretha och funderar vi
dare, man behöver inte jobba jämt utan
jobbar jag en helg kan jag vara lite ledig
under veckan!
– Det passar bra för de flesta av mina
vänner har gått i pension, tillägger hon.

Vad tänker dina vänner om att du
jobbar och kanske inte har lika
mycket tid med dem? Du kan välja
lite av både världar, pension och
jobb, är de inte lite avis på dig?

– Lite kanske fast på ett hjärtligt sett.
Får ofta höra, ”jobbar du fortfarande”,
säger hon och ler.

Dina kollegor har förstås nytta
av dig med dina gedigna erfarenhet
och kunskap, men hur känner
du för att vara äldst i gänget?

– Härligt och fantastiskt att få vara del
i ett gäng men unga och medelålders
tjejer och en kille. Kul att få en inblick
i deras olika faser i livet och jag är glad
för att de vill ha mig med på allt och
känner mig privilegierad, blir till och
med inbjuden på padel och after work,
berättar Maggan och skrattar.

När hon inte har fullt upp med sina
uppdrag tycker hon det är roligt att
kunna hjälpa till i de dagliga löpande
rutinerna på kontoret och i butiken.
Till exempel fixa fika, prismärka,
ja, helt enkelt vara en hjälpande hand.
Vi funderar vad som skulle
få dig att sluta jobba
eller jobba mindre?

– Det skulle väl vara om man blir
inbjuden på ett längre äventyr, långresa
i tex Europa, svarar hon snabbt och pil
lemariskt men tillägger, det blir nog att
ni får bära ut mig för jag hänger nog i så
länge jag tycker det är kul och fortfaran
de brinner för mitt jobb, avslutar hon.
Vi tackar för pratstunden och med
delar att vi inte kommer att släppa taget
om denna pigga och kunniga kollega.
Vi avslutar med ett välkänt med ack så
passande citat ”åldern är bara en siffra”.

Ålder är som att bestiga ett berg. Man blir lite
andfådd, men får mycket bättre utsikt.

Ingrid Bergman

VISSTE DU ATT TVÅ MERVÄRDEN ALLTID INGÅR NÄR DU SÄLJER MED VÅNINGEN

Våra 5 mervärden är:

1

Homestyling

Statistiken visar att stylade bo
städer når ett högre försäljnings
pris än annars, upp till en nivå
på ca +15%. Detta tar vi fasta på
för att maximera en försäljning
till högsta tänkbara nivå.

SOMMAR 2021
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Flyttstädning

Med flyttstädning slipper
du som säljare tänka på den
där jobbiga avslutande delen
av affären. När du väl lämnat
bostaden tar städfirman Care of
Estates över så du slipper alla
bekymmer.

3

Kvällsbilder & Magasins
broschyr

Många bostäder är som mest
stämningsfulla på kvällen vilket
vi förstärker med bilderna. Vi
skapar även en exklusiv visnings
broschyr med magasinkänsla
där vi presenterar din bostad
med bilder och trevlig text.

4

Digital Delux

Alla våra bostäder pre
senteras på de mest besökta
marknadsplatserna och givetvis
på vaningen.se. I detta mervär
de lyfter vi er bostad ytterligare
digitalt. Vi visar även upp din bo
stad på Facebook och Instagram
och exklusivt på Aftonbladet.

5
DU FÅR
VÄLJA VILKEN
MÄKLARE
DU VILL
– OAVSETT VILKEN
BANK DU ÄR
KUND HOS

Våningen & Villan
publicerar varje vecka
”Fredagsfilmen”
på sociala medier.

FINA OMDÖMEN
OM MÄKLARNA
PÅ VÅNINGEN & VILLAN

HEJ
CHRISTINE...

Jag fick höra i dag av en granne att
Margaretha Strömgren är en av stans
bästa mäklare. Hon hade hjälpte dem att sälja
sitt hus. Vi håller med! Dessutom är vi glada att
du inte är pensionär!
Per och Åsa, säljarna på Sturevägen 11, Oppeby

Vi fick kontakt med, Anna Göthéus en
glad och positiv mäklare som verkligen
kunde sitt jobb. Vi tycker Våningen & Villans
koncept är klockrent då dom gör allt. Stylar,
flyttstädar och säljer. Stylingen var i världsklass.
Försäljningen över förväntan. Snabbt och
problemfritt. Vi rekommenderar verkligen
Anna och Våningen & Villan. Janne och Helena,
säljarna på Frödingsgatan 10, Nyköping

Har gjort flera affärer med Alexander –
både köpt och sålt flera gånger – och är
alltid lika nöjd med det proffsiga utförandet.
Magnus, köparen på Linjalvägen 3, Oxelösund

Tips!

DU KAN
FLYTTA DINA LÅN
TILL DIN NYA
BOSTAD

Christine var ett jättebra stöd och supertydligt från början till slut!
Gabriel och Maria,
säljarna på Blåsarevägen 33, Nyköping

& VILLAN?
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– Jag
tänkte att jag
skulle komma
på något nytt,
något som är
lite roligare
och spontanare. Det är lätt att det blir
lite stelt och stifft inom mäklaryrket.
Kanske för att det känns viktigt att
vara professionell och yrkesmässig.
Men jag är övertygad om att det går
att kombinera det proffessionella
med det spontana och då blir
känslan på en gång lite mer äkta.
Sedan är det väldigt roligt att göra
fredagsfilmen, att skapa något till
sammans.

Hur kommer du på
vad du ska filma?

– Det är inte bara jag som har
idéer utan framför allt är det vår AD
Elisabeth Eriksson som är idésprutan
och jag utvecklar idéerna. Det är
givetvis även viktigt att det finns
ett nyhetsvärde i det vi förmedlar
i filmerna. Ofta brainstormar vi på
väg till inspelningsplatsen och sedan
förverkligar vi vår idé.
– Det är filmer som går fort att
göra. Vi vill hålla fast vid den spon
tana känslan och för att kunna göra
det är det viktigt att inte planera för
mycket eller fastna i formuleringar
eller annat.

VÄLJ VÅNINGEN & VILLANS
KLAR-PAKET MEDAN DU
LETAR EFTER DIN DRÖMBOSTAD

Tidningsannons

Vi annonserar i Söder
manlands Nyheter. För många
bostadsletare är det självklart
att söka sin bostad i dagspress.
Extra exponering innebär oftast
fler spekulanter. Våra annonser
är modernt utformade med en
detaljerad beskrivning.

Hur började
det här med
fredags
filmen?

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

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

SOMMAR 2021
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Sedan

1925

har vi färgsatt
Nyköping

Välkommen in till vår nya

BUTIK

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

SOMMAR 2021
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TIPS TILL SÄLJARE

•Rensa – släng eller sälj
•Kratta grusgångar
•Fixa altanen och staket
•Olja eller måla
ytterdörrar
•Klipp ev häcken, rensa
•Ta bort sly

TIPS TILL KÖPARE

•Läs igenom detaljplanen
•Boka besiktningsman
•Ha koll på sommaralternativt året runt-vatten
•Tänk på merkostnader
såsom samfälligheter
och vägföreningar
•Ha koll på servitut
såsom vatten och vägar
– är det inskrivet
•Finns bad- och
båtplatser i närheten

Ett kärt

SMULTRONSTÄLLE

Sommarhuset – en plats med minnen av härliga sammankomster, en oas för återhämtning
och många sköna stunder. En plats att samla kraft vid men också för omväxling.

I

vårt hårt uppskruvade samhälle och inte
minst i den tid vi nu lever i, söker vi oss ut
i naturen och våra trädgårdar för rekreation.
Det är så det ska kännas att vara lycklig ägare till
sin sommaridyll.
Men när stressen hopar sig och känslan av
en massa outtalade ”måsten” knackar på men
orken och glädjen tryter då är det kanske bäst
att låta de fina minnena få skina och förnuftet
tala och förbereda en försäljning.

Här kommer lite tips från Margaretha som är

lycklig ägare av ett sommarnöje och dessutom
erfaren mäklare
– Att inte mäkta med underhåll innebär
onödig kapitalförstöring och även ett dåligt
samvete, vilket jag inte vill ha eller uppleva,
säger Margaretha.
– Så småningom är det dags för någon ny
entusiastisk ägare till mitt sommarställe som
med kraft och drömmar som mer än gärna vill
ta över min sommarstuga. Men beslutet är inte
lätt, det är slutet på en epok med många kära

Historik är
alltid spännande.
minnen och sköna stunder att tänka tillbaka på,
fortsätter Margaretha.
Vad ska jag som säljare
tänka på inför en försäljning?

– Se över ditt fritidshus. Behöver något målas
om? Ett staket kanske behöver lagas? Det är
viktigare än man tror eftersom det handlar om
betraktarens öga och det första intrycket!
Ytterdörren kanske behöver oljas eller målas?
Altanerna behöver kanske tvättas och behandlas?
– Något du inte får glömma är tomten.
Klipp häcken, ta bort sly, kratta grusgångar osv.

Vad ska jag som köpare tänka på?

– Något av de viktigaste är att läsa igenom
detaljplanen för att veta vilka rättigheter och

förutsättningar som finns för området/platsen.
Hur stort får du bygga? Hur många byggnader
får du bygga? Är det åretruntvatten? Sam
fällighet eller gemensamhetsanläggning samt
hur är tillgängligheten under vinterhalvåret?
– Dessutom är det förstås viktigt att göra en
besiktning.
Historik är också alltid spännande. Så ta reda
på så mycket du kan från din säljare om his
toriken för platsen och byggnaden. Betydelse
fullt att ha möjlighet att föra det vidare till nya
generationer.
När är det absolut
bästa tiden att sälja?

– När det gäller fritidshus så är det på våren!
Det är nog den enda typen av bostad som vid
en försäljning har störst fördel av att marknads
föras vid specifik tidpunkt. Ett fritidsboende
ska med varm rekommendation säljstartas på
vårkanten då suget på ledighet, grill, sommar
och sol är som störst.

SOMMAR 2021
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Kroklist Clas
Olsson
Kudde
Wikholmform

Lampa Lucena
By Rydéns

Stol Wikholmform

Vintagebord

SÄTT STILEN

i sommarstugan

Sommaren nalkas och det är dags att bege sig till sitt sommarnöje.
Kanske har du precis köpt ett nytt fritidshus och vill renovera eller så känner
du att det är dags för ett ansiktslyft av ditt sommarhem. Hitta stilen!

Gardiner
C/O Home

Betongbord
MBJ Design

Kuddar
Fondaco

Matta
Affari
Kruka
Wikholmform

Rottingstol
Wikholmform

Ljuslykta
Wikholmform

SOMMAR 2021
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Tillträde i olika
etapper från
2022.02.01

Vill du bo
i en av Nyköpings
snyggaste hyresrätter?
Flytta till en nybyggd hyresrätt i Oppeby vid gamla Mjölkcentralen! Det finns just
nu lediga hyreslägenheter i K-Fastigheters
fina koncept Låghus och populära Punkthus som uppförs i 2–4 ROK. Bo i ett lugnt,

HYRA
SOMMAR 2021

naturskönt område som ligger intill Hållets
naturreservat med sina vackra promenadstråk. Ta en skön promenad på 20 min så är
du på Stora Torget i Nyköping och kan ta del
av caféer, restauranger, kultur och butiker.

Kontakt
Ulrika Elmstedt
0724 02 80 01
ulrika.elmstedt@vaningen.se
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På vån 2
UTEPLATS
MED
MÖJLIGHET
TILL ODLING

På entréplan

TVÅ
GENERÖSA
ALTANDÄC
K

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 nyproduce
rade och
flexibla bostadsrättslägenheter
som kommer att byggas längs
Ullas väg.
Med bussar, belyst gång- och cy
kelväg hela vägen in till Nyköpings
centrum (5 kilometer bort) samt
förskola och skola i närområdet är
läget mycket attraktivt. Här är nära
till fina promenad- och natur
områden.
Lägenheterna har en flexi

Du får

bel 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 anting
en till två generösa altandäck på
entréplan eller med franskt fönster
på ovanvåningen. De övre lägen
heterna har också härliga takföns
ter som ger fint ljusinsläpp.

två mindre sov- eller arbetsrum
(basutförande), ett större eller om
du helt vill ta bort dessa för att få
ett större vardagsrum. Lägenhe
ten byggs helt efter den planlös
ning du väljer. I badrummet med
helkaklade väggar och klinkers
på golvet finner du tvättmaskin
och torktumlare. Till varje lägen
het hör en parkeringsplats och ett
utvändigt förråd på 4 kvm.

Utöver det rymliga stora sov

Mer info:
www.vaningen.se/nybyggt

rummet kan du välja om du vill ha

till tillval om du bokar en lägenhet
på övervåningen. Gäller lägenheterna 3, 4, 7, 8, 11 och 12.
Erbjudandet gäller till 31 juli 2021.

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

ANSVARIG MÄKLARE:

Anna Göthéus
072-402 80 00
anna.gotheus@vaningen.se
SOMMAR 2021
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SNART FLYTTAR VI IN!
Nu är det inte långt kvar innan My och Matilda flyttar in i sitt hus.Vi fick inte komma in
men vi tog en bild utanför och kunde så klart inte låta bli att kika in i fönstren.

Ä

ntligen!
Den 10 juni får My
Desaix och Matilda Aringe
flytta in i sitt nya hus.
Vi har följt med på deras resa
om en dröm om ett eget nytt hus i
Bostadsmagasinet!
Det började med att de köpte en
av Nyköpings kommuns tomter
på Örstig som Våningen & Villan
sålde.
Vad är ni mest nöjda med?

– Överlag är vi nog mest nöjda
med hur vi fått till planlösningen.
Det är inte stora ändringar vi gjort,
men tillräckligt för att det ska bli

skräddarsytt för oss. Det är svårt att
se framför sig proportionerna när
man ritar men nu när allt är på plats
känner vi att vi fått till det riktigt bra.
Hur har ni tänkt inrednings
mässigt? Har ni köpt mycket
nytt eller behållt det gamla?

– Vi är nog lite minimalistiska
och vill ha det stilrent men med
stilleben här och var. Vi väljer
framförallt svarta detaljer men vi
försöker även få in så mycket natur
material vi kan såsom trä och sten.
När det gäller möbler så tar vi med
det mesta från vårt nuvarande bo
ende men köksbordet ska vi få hjälp

med att bygga själva. Inrednings
detaljer kan man ju inte låta bli att
köpa. Matilda får så mycket idéer
och jag får som vanligt dra i hand
bromsen ibland.

grilldel bakom garaget. Allt är bara
idéer hittills. Vi får flytta in och se
vad vi till slut väljer att göra.
– Spana gärna in vårt Instagram
konto, husetpadungen.

Har ni börjat planera
trädgården?

Och inflytt VÄLDIGT snart nu!

– Ja, nu har vi börjat planera lite
mer. Vi har nog nämnt det tidigare,
men en trätrall är prio. Vi kommer
även lägga ut matjord så vi kan så
gräs till hösten. Annars kommer
fokus vara framsidan där vi vill ha
en rabatt med mycket blommor
som omfångar en liten matgrupp
på stengrus. Vi vill också få upp en

– Vi har slutsamråd 10 juni så
efter det är det fritt fram att flytta
in. Det har gått så fort nu på slutet
och vi är spända och lite nervösa
inför inflytt.
Vi på Bostadsmagasinet tackar
för att vi fick följa med på resan
och säger lycka till med nya huset!

5 TIPS TILL ANDRA HUSBYGGARE

1

Dubbelkolla att ni
verkligen förstått allt.
Det kommer mycket
termer som ni som nybyg
gare inte förstår helt.

till direkt, innan allt blir
klart. Såklart bör ni vara
ödmjuka i påpekandet.
Ibland är det bara ett
missförstånd.

2

3

Våga påpeka om ni
tror att något blivit
fel. Det är lättare att säga
SOMMAR 2021

Diskutera med
människor omkring er.
Det är lätt att fastna i sina

idéer och planer. Genom
att prata med utomstående
kan ni få fram ett ännu
bättre alternativ.

4

Gör en prioriterings
lista. Allt kommer kosta
mer än ni tror. I slutändan
kanske ni måste prioritera

vad ni lägger pengar på. Tan
ken är inte att kompromissa
men ta ett billigare tillval
som sedan går att byta ut när
ni känner att ni vill det.

5

Fira varje litet fram
steg. Stundtals kom
mer ni bli trötta på hela

bygget. Det är lätt att tycka
att saker tar tid, många
småsaker att bestämma.
Då är det viktigt att se
det positiva. Fira allt från
bygglov till färgsättning.
Då blir bygget betydligt
roligare och ni ser fram
stegen mycket tydligare.

13
EN VISION SOM GER
FÖRHOPPNINGAR OM ETT
DOPP VID STADSFJÄRDEN

Vision för hamnen i Nyköping

VILL BLI EN STAD VID HAVET

Att kunna leva upp till uttrycket ”Nyköping är en stad vid havet” är utgångspunkten
för rapporten om ett nytt hamnområde. Det ska vara attraktivt att ta sig till staden
oavsett om man kommer sjövägen eller landvägen.

D

et aktuella projektet spän
ner över ett relativt stort
geografiskt område som
kommer vara föremål för en omfat
tande omstöpning över tid. Tids
perspektivet på förstudien spänner
över tiden fram till år 2040.
Men allt är än så länge bara en
vision. Inget är beslutat.
Det rör sig fram för allt om om
vandling av verksamhetsområden
till attraktiv stadsbebyggelse i de
mest centrala delarna av Nyköping
liksom etablering av en stadspark
längst Stadsfjärden. Det kommer
att vara en process som kommer
pågå under lång tid i Nyköpings
utveckling.
Utgångspunkten är att hitta en

robust lösning på lokalisering av
såväl småbåtshamnar som olika
attraktioner kopplat till en närhet
till vatten.
I och med att Nyköpings tätort
växer samt att stadsdelen Kungs
hagen över tid kommer att omvand
las från verksamhetsområde till
blandstad ökar behovet och möj
ligheterna att skapa en stadspark.
Området runt Stadsfjärden har
goda kvalitéer för att kunna skapa
en framtida stadspark – ”Stads
fjärdsparken”. Här finns redan när
heten till vatten, populära stråk för
gående och cyklister och angräns
ande restauranger längs östra kajen.
Förslaget på utvecklingen kring

Stadsfjärden bygger på att befintli
ga kvalitéer stärks och förädlas.
Bryggorna vid gästhamnen före
slås rangeras om för att ge en lug
nare hamn för gästande båtar och
även några flera platser. Bryggorna
kompletteras av båtmack och
båttvätt. Gästhamnen har nära till
restauranger och andra faciliteter.
En komplettering med en ny
ställplats för husbilar planeras att
anläggas i förlängningen av Kungs
hagsvägen.
De stora aktivitetsytorna med

bland annat minigolf och aktivi
tetsplatser, som skateboardramp,
basketplan m m ligger kvar och
kan utvecklas. Mellan dessa före

Evenemangsyta
Servicehus
Hamnkontor

Gångväg
till hamnen

slås ett nytt gemensamt café och
mötesplats.
De stora sammanhängande öpp
na parkytorna kan även användas
som evenemangsyta för till exem
pel utomhuskonserter.
Ett kallbadhus som placeras i
Husarvägens förlängning, innan
för kanotstadion, skulle tillföra en
stadspark ytterligare kvalitéer.
Ett område för utomhusaktivi
teter och promenader kan enkelt
skapas vid Krokodilkärret. På så
sätt kopplas även Kungshagen ihop
med Brandholmen i flera punkter
samt att en i dag ganska övergiven
plats kommer att kunna nyttjas
betydligt mer ofta.

Strövområde
Krokodilkärret
Ställplats
husbilar

Ny
sjömack

Ny
båtramp

Kallbadhus
Ny
gästhamn

Ny
boardwalk

SOMMAR 2021
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SÅ GUIDAS DU RUNT
DIGITALT I OXELÖSUND

I april lanserades Oxelösunds Bosafari 2021. Nu har du chansen att besöka vackra
Oxelösund i egen takt och i egen bil. Det är bara att ladda ner appen!

B

osafari guidar dig igenom
resan som visar fantastiska
boendemiljöer och var det
byggs just nu.
Den visar var det finns lediga
tomter om du föredrar att bygga
själv. Appen visar upp Oxelösunds
vackra skärgårdsmiljö och möj

ligheten till havsbad, segling,
kajakpaddling allt med skogen
runt knuten.
Ta med fikakorgen och besök den
vackra naturenoch passa på och
lyssna efter fåglarnas kvitter, havets
skvalpande och bara njut. Oxelö
sund en kontrasterna stad.

På bosafari.se finns samlade
berättelser av oxelösundare om
Oxelösund. Länkar till stora ar
betsgivares platsannonser, länkar
till nybyggnationer, mäklare och
hyresvärdar. En gemensam webb
för alla i Oxelösund och för alla
som är nyfikna på staden.

Ta med fikakorgen och
besök den
vackra
naturen.

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.
SOMMAR 2021
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SÅ MÄTS RADON
I DIN BOSTAD

BESIKTNINGSMANNEN
tipsar

Många människor lever i övertygelsen att radon inte finns där de bor. Det är tyvärr fel.
Gasen radon finns överallt. Frågan är snarast i vilken mängd? Anlita en besktningsman
för att mäta radonhalten i din bostad!
MÄTNING AV RADON
I INOMHUSLUFT
Eftersom radon varken luktar eller
syns är mätning det enda sättet att
upptäcka gasen. Radonhalten i in
omhusluften varierar med årstiden.
Dessa variationer beror främst på
förändringar i utomhustemperatur
och vindförhållanden. Halten
varierar också under dygnet och
från rum till rum. Hur ventilations
systemet fungerar och hur ofta
man vädrar påverkar också.
Radon mäts genom speciella
dosor som beställs från ett ackre
diterat radonföretag. En dosa
ska hängas i ett sovrum och en
i vardagsrummet. Finns det källare
så hänger du en dosa där. För att
erhålla ett årsmedelvärde ska
dosorna hänga i minst två måna
der under perioden 1 oktober
till sista april, eldningssäsongen.
Instrument för snabbmätning
finns också att tillgå men dessa
mätningar ger då ett indikativt
värde.
Tänk på att mäta radon
i inomhusluften

• Om ingen mätning genomförts
eller att det har gått mer än fem år
sedan den senaste mätningen.
• Efter en renovering, eftersom
små sprickor kan uppstå i grun
den där radongasen kan tränga in
från marken.
• Om bostaden är byggd med
blåbetong. Det kan betyda att den
har extra höga halter av radon
i inomhusluften.
• Om du tidigare har haft höga
halter och har låtit utföra åtgärder
i din bostad för att sänka radon
halten.

VID FÖR HÖG RADONHALT
Om radonhalten överstiger 200 Bq/m3 ska man göra en åtgärd så
att man erhåller en radonhalt under referensvärdet. Varje hus och
lokal är unikt och så även radonproblemet. Radon kan t ex komma
från marken, byggnadsmaterialet eller från hushållsvattnet.
Det är viktigt att tänka på att det först ska ske en besiktning om var
radonet kommer ifrån och huset ska sedan åtgärdas för just detta.
För att sedan åtgärda radonproblemet finns det en mängd olika
åtgärdsbolag som är specialiserade på radonsanering.
Generellt bör ventilationen förbättras om radonet kommer från
så kallad blåbetong. Om radonet i stället kommer från marken bör
man försöka förhindra inläckage av luft från marken. I många fall
kan det vara en kombination av radon från byggmaterial och mark
radon som gör att man får höga radonhalter.
Du som privatperson och villaägare kan ansöka om radonbidrag
om radonhalten överstiger 200 Bq/m3.

Oroliga för radon?
Boka en besiktning!

MÄTNING AV
RADON I VATTEN
Höga halter av radon kan före
komma i dricksvatten, särskilt
från djupborrade brunnar.
Vid användning av hushållsvatten,
till exempel genom duschning
och diskning, avgår radongas från
vattnet till rumsluften. Om luften
du andas in eller om vattnet du
dricker innehåller radon, så ökar
risken för cancer.
Man bestämmer radonhalten
i vattnet genom att utföra en
analys. Provet behöver tas på rent
och färskt vatten som inte stått
i tryckkärlet eller rören en längre
tid. Provflaskan ska vara gastät
och av glas. Flaskan fylls helt
och hållet så att det inte finns
någon luft ovanför vattnet.

SOMMAR 2021
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MATMATTE INSPIRERAR
TILL SOMMARMÖTEN

Mattias Cypriansen Carlsson är en av dem som kämpat hårt under pandemin.
Han bestämde sig nästan omgående för att inte ge upp – att istället försöka satsa sig ur krisen.
Han ser ljust på framtiden och vill gärna inspirera tilll en härlig grillsommar!

Somrig
Potatissallad

Ramslöksaioli
1ägg
45g ramslök
1,5 dl matolja

10 personer

20 st medelstora potatisar
10 rädisor
1 rödlök
1 påse sockerärtor
2 nävar soltorkad tomat

Mixa ramslöken med lite av oljan så
den blir slät.
Lägg 1 ägg i en bunke och mixa
samtidigt som du tillsätter ramslöken
samt resterande olja, häll i en fin stråle
tills du får en bra konsistens, salta och
peppra efter eget tycke.

Dressing
1 näve basilika
3 msk olja
1 msk vitvinsvinäger
Salt och peppar efter smak

Perfekt till grillat!

Koka potatisen och kyl ner.
Dela i mindre bitar, blanda
med grönsakerna och dressingen,
ev lite mer salt efter smak, toppa
med hackad persilja.

Härliga
grillsommar!

Romansallad med parmesandressing
4–6 personer
1 romanhuvud
Cocktail tomater
½ rödlök
5–10 st små kapris
1 tsk dijonsenap
1 näve riven parmesan
1 ägg
Ca 1dl olja
Salt peppar efter smak

Mixa ägg, parmesan, kapris,
tillsätt oljan i en fin stråle tills
såsen blivit lite tjockare och slät.
Skär salladen i lite större blad,
dela tomaterna på hälften, skiva
löken tunt.
Vänd ner allt i en bunke och
blanda med såsen, lägg sedan
upp på ett fint uppläggningsfat
och toppa med lite svartpeppar
En god sallad som passar till
både kött fisk och vegetariskt.

TIPS PÅ CATERING – ALLT ENLIGT ÖNSKEMÅL
• Buféer
• Luncher
• À la carte

• Cup & Event
• Högtider
• Minnesstunder

• Coronaanpassade
matlådor

Hör av er: 073-947 52 16 • info@matmattes.se
SOMMAR 2021
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SOMMAR

i Ljusfabriken

Välkomna in, hälsar Clara, när vi kliver in på mysiga
och familjära Ljusfabriken på östra kajen i hamnen.
Här möts vi av doften från stearin och knarret från
de breda golvtiljorna från 1700-talets mitt.

B

akom fönstren här
stöper farfar Rolf
våra fina ljus,
säger Clara och visar
oss in. Sedan har vi far
mor Åsa som har koll på
det mesta på Ljusfabri
ken och vi gjuter även alla
våra ljus högst upp här
i magasinet.
I butiken finns mycket att välja
på både något till sig själv eller en
present till någon som tar studen

ten eller kanske till ett
brudpar nu i sommar,
tipsar Clara.
Clara berättar också
att det i sommar är
hon själv, Josefine och
två killar som heter
Elias och Gustav som
kommer att jobba och ta emot
glada kunder och turister.
– Det är jättekul och mycket
presentinslagning blir det, säger
Clara och hälsar alla välkomna!

LJUSFABRIKEN HITTAR DU I HAMNEN
ÖPPETTIDER 10/6–15/8:
MÅND–FRED KL 11.30–18.30, LÖRD & SÖND 11.30–15

Funderar du på att köpa sommarstuga?
Vi hjälper dig med bolånet.

Västra Storgatan 23, Nyköping
0155-26 49 30
nykoping@handelsbanken.se

SOMMAR 2021

18

VI HAR HYRESRÄTTER

SÖKER DU LÄGENHET? SE HIT!
Visste du att vi på HSB inte bara har bostadsrätter utan även hyresrätter? Vi har hyresrätter på alla våra orter i
hela Södermanland som Nyköping, Trosa/Vagnhärad och Oxelösund.
För att söka våra lediga lägenheter går du in på vår hemsida www.hsb.se/sodermanland och på fliken Hyresrätter
där du hittar all information om var våra lägenheter finns och hur du söker de.
Den som söker lägenhet hos oss måste vara medlem i HSB Södermanland. För att öka dina möjligheter att få
lägenhet är det bra att bospara. Du kan läsa mer om bosparande och hur du gör för att komma igång på vår
hemsida under Bospara.

SCANNA QR-KODEN FÖR ATT KOMMA
DIREKT TILL HYRESSIDAN

SOMMAR 2021
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VÄLKOMMEN PÅ

Hus & tomtvisning i Stigtomta
TÄNGSTA GLÄNTAN, BONDEBY, 8 JUNI KL 16.30-17.30

Solid 194

För mer information,
kontakta vår husrådgivare
Janne Sterner, 070-528 20 95
janne.sterner@hjaltevadshus.se

LANTLIGA TOMTER I STIGTOMTA
Intresset är stort för villatomterna i Stigtomta.
Det lantliga läget och
med närhet till såväl skola,
förskola, matbutik och
kommunikation är en
av anledningarna.

HUS & TOMTVISNING
8 JUNI
16.30-17.30

D

u har fortfarande chansen
att bygga ditt drömhus!
Priset är 680 000–725 000 kr
men kostnad för 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

Ta chansen att bygga ditt drömhus!
SOMMAR 2021
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Nytt år,
nya lägre
hyror

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.

CARE OF ESTATES
TJÄNSTER:
• Ekonomisk förvaltning
av bostadsrättsföreningar
• Fastighetsskötsel
• Altanbygge
• Företagsstäd
• Flyttstäd
• Hemstäd
• Fönsterputs
• Trappstäd
• Snö- och halkbekämpning

careofestates.se

SOMMAR 2021

INTE BARA
ETT STÄDBOLAG
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VÄLKOMMEN TILL OSS
PÅ BO ZENK

FÖRSÄLJNING
MED VERKSTAD

ARBETSKLÄDER
OCH SKYDDSSKOR

Auktoriserad service och reparationsverkstad med försäljning av skogs-,
park- och trädgårdsprodukter
från Husqvarna

Märken som Snickers och Solid Gear,
med vår egna värmepress trycker vi er
logga direkt på plaggen vid köp

HANTVERKSMASKINER

SLÄPVAGNAR

Kvalitétsmaskiner för hantverkare från
tyska Festool med tillgång till service

Sveriges största släpvagnsmärke
från Brenderup med hög kvalitet,
trygg service och tillgång till reservdelar

Arnöleden 2, Nyköping • 0155-280 280 • Öppettider: Måndag–fredag 7–17, lördag 10–13
SOMMAR 2021
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Blå matstol i Velour från Nfg
– som finns att beställa på
C/O Home. Finns i fler färger.

I hallen satte de upp Ivarskåp
från Ikea och Madeleine tipsade
även om handtag. Spegel från
Rusta och lampa från House
Doctor.

Lampan i sovrumstaket är från
vår leverantör By Rydéns. Över
kast, kuddar, pläd och gardiner
från butiken C/O Home.

På inredningsuppdrag

BÖRJA OM FRÅN BÖRJAN
Efter ha bott i sitt hus i princip sedan barnsben var det dags att lämna barndomshemmet
och få ett enklare och bekvämare boende utan en massa måsten.

N

är alla krav kring sköt
sel av boendet blev för
många bestämde sig
Lennart för att sälja sitt hus som
han i princip bott i sedan 1946,
med ett kort avbrott.
Han och hans fru Ethel köpte
villan av Lennarts föräldrar 1980
och har bott där sen dess, tillsam
mans med sina 2 barn som senare
flyttade ut. När Ethel gick bort
2018, blev det för stort och tomt
för Lennart att bo kvar.

Han fick tips från några vänner om
boende som Maison Forte byggt på
Idrottsvägen. Lennart slog till på en
tvårummare med stor och härlig
balkong med en fantastiskt utsikt
över vattnet vid Brandholmen.
– Jag föll för läget, balkongen
och känslan av nytt och fräscht,
berättar Lennart.
Han valde att sälja via Våningen

& Villan fastighetsmäkleri med
Margaretha Strömgren som
mäklare. I Våningens förmedlings
uppdrag ingår inte enbart olika
mervärden utan även en fri inred
ningskonsultation från C/O Home
att nyttja i den nya bostaden.
– Den nappade jag på direkt.
Jag har inte behövt fixa och dona
hemma tidigare utan det har min
fru skött så där känner jag mig lite
osäker, förklarar han.
– Det var skönt att få ett helhets
tänk och jag ville unna mig lite
nytt och fräscht som skulle matcha
min nyproducerade lägenhet.
Sagt och gjort så arbetade inre
dare Madeleine Röken fram ett för
slag med möblering, möbelval och
moodboard. Moodboard är ett sätt
för en inredare att förmedla sina
tankar och idéer.
– Hon hade fler fina förslag och

INREDNINGSHJÄLP INGÅR
Du vet väl att när du anlitar Våningen & Villan 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
VINTER 2020

C/O Home Nyköping

Jag ville unna mig lite
nytt och fräscht
i min nya lägenhet.
idéer och jag tycker C/O Home
har ett bra och noga utvalt sorti
ment att välja ur, förklara Lennart
och tillägger att dessutom tyckte
han att kemin med inredaren
fungerade så bra.
Madeleine berättar att detta var

ett roligt uppdrag på flera olika sätt.

– Ja, framförallt att Lennart,
som är en herre i sina bästa år, var
öppen och tog hjälp för att få till
ett uppdaterat hem och att han
unnade sig lite nytt och fräsch.
Jag fick faktiskt säga till honom
att behålla sin kristallkrona.
Han var lite väl ivrig på att få det
nytt, berättar hon och skrattar.
– Hon tillägger att vi var
överens om det mesta, utom
hur vi skulle hänga tavlorna.
Jag ville hänga dem ganska lågt
och Lennart var mer tveksam,
så vid mitt nästa besök hade han
höjt dem 5 cm, berättar hon
och ler vid minnet. Det är trots
allt hans hem och till slut han som
bestämmer!
Många roliga stunder och skratt

under vägens gång och vi på C/O
Home tackar för förtroendet och
uppdraget.

RABATTCHECK
Du vet väl att när du anlitar Våningen & Villan ingår det en rabattcheck
som du kan använda i C/O Homes
möbel- och inredningsbutik!
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Måttbeställda mattor och gardiner från C/O Home
där även Lennart tillsammans med inredaren designade
sin kvalitetssoffa från C/ O Homes egna möbelfabrik.
Soffbordet, tavlor och kristallkronan flyttade Lennart
med från huset.

Plankbord Forest är från danska Kristensen &
Kristensen med organsik kant. De har stor valmöjlighet
på stolekar, ek eller ask och olika underreden.
Finns att beställa på C/O Home.
SOMMAR 2021
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STYLING PÅ

Vi får följa våra stylister på C/O Home
en dag på jobbet. Hur har de det egentligen
bakom kulisserna? Häng med!

VÄG
Sista touchen
görs, blommor
arrangeras och
det fotas lite
till Instagram.

8.30
Våra duktiga stylister är på plats
i butiken och finns nere i styling
lagret, de packar det sista och
lastar bilen full.
9.30
Bilen rullar, eller ”bussen” som
de kallar den, till den adress som
ska stylas.
10.00
Framme, då lastar de ur alla
kartonger, säckar med kuddar och
plädar, småmöbler etc och springer
i många trappor.
10–13
Beroende på bostadens storlek
så tar stylingen olika lång tid.
– Det här är den roligaste biten
av processen, berätta Ellinor
Andersson, stylist på C/O Home.

Så kul att få förbereda kunders
bostäder inför försäljning, tillägger
hon glatt och jobbar vidare.
Här får de även i sig en bit mat.
13–14
Sista touchen görs och blommor
arrangeras och det fotas lite bilder
till Instagram, de går igenom med
fotografen när han anlänt hur det
är tänkt med stylingen innan de far
vidare.
14–17
Har de fler objekt åker stylisten
direkt dit annars kan de tömma
en eller flera bostäder som sålts.
Stylisterna avslutar dagen med

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
Källa: Bostadsbarometern, mäklarstatistik april 2021 i Nyköping och Oxelösunds kommun

VÅREN 2021

att åka tillbaka till butiken och här
packar de ur och om bussen. Om
tid finns så börjar de planera kom
mande dags stylingar och packar
inför dem. Hinns det med slinker
en kopp kaffe ner.
Som stylist är det så klart roligast
med själva stylingen, när man ser
förändringarna växa fram till ett
slutresultat, men innan de kommer
dit är det mycket att bära, planera
och packa. En stylist gör även
konsultationer med säljaren för att
gå igenom vad de kan förbereda
innan styling och foto. De tipsar
även om vad de kan tänka på inför
visningsdagen.

STYLING

3 577 000 kr
3 249 000 kr

1 718 000 kr
1 382 000 kr

INGÅR
ALLTID I VÅRT
ARVODE

VI HAR
STYLISTER
PÅ PLATS
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BYGGSTART
I HÖST

Missa inte!

På Våningen & Villans Facebooksida kan du se
en FREDAGSFILM för att få den rätta känslan!

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
och i skydd av balkongen från
övervåningen.

ANSVARIGA MÄKLARE:

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

Priset ligger från 2 900 000 kr.
Mer info: vaningen.se/nybyggt

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

SOMMAR 2021

26

De längtar efter att flytta in på

VAXTHUSGRÄND

Anna-Lena och Mats började se sig om efter något nytt att flytta till. De tänkte hus men priserna
drog iväg och då föll valet på nyproducerade radhus på Växthusgränd. Nu ser de fram emot
att skapa något tillsammans!

A

nna-Lena Åslund och Mats
Andersson har varit ett par
sedan januari 2020 och
ville gärna skapa något nytt boende
tillsammans.
De hade började titta på hus men
priserna drog iväg. Med tips och in
spiration från vänner upptäckte de
nyproduktionen på Växthusgränd.
Anna-Lena har bott vid vatt

net och Mats ute på landet så de
lockades av området i Marieberg
– nära stan, natur och pendlings
vägar.
– Ja, vi har en längtan till stan.
Kunna gå på restaurang utan
att behöva ta bilen hem, säger de.
– Jag pendlar så närhet till E4
var också perfekt! tycker Mats.
– Jag älskar att det är nära
naturen med fina promenadvägar
direkt utanför dörren i naturreser
vatet Hållet, förklarar Anna-Lena.

SOMMAR 2021

Jag älskar
att det är nära
naturen med
fina promenadvägar.

Vad är det bästa
med Växthusgränd?

– Radhusen är så fina! Sen gillar
jag miljötänket! Att det är smarta
hus. Och så klart att allt är nytt,
säger Anna-Lena.

Hur känns det att det dröjer
innan det är inflyttning?

– Det är bara bra. Eftersom vi
är i en ny relation så har vi ingen
brådska. Vi behöver inte stressa.
Vi skapar något nytt tillsammans
i lugn och ro!
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SMARTA RADHUS
BRF VÄXTHUSGRÄND
PLANERAD INFLYTT SOMMAREN 2022

SNART BÖRJAR VI BYGGA!
SMARTA radhus i två storlekar, 106 och 130 kvm. Smarta vitvaror och kök
från Ballingslöv med stenbänkskivor, hemmakontor, solceller och laddbox
i carport. Boka din privata visning!
Anna Götheus: anna.gotheus@vaningen.se alt 072-402 80 00
Elinor Collin: elinor@maisonforte.se alt 070-669 92 69
HÄLFTEN ÄR SNART SÅLT!

MAISON FORTES PÅGÅENDE PROJEKT I NYKÖPING OCH ESKILSTUNA

BRF ÖSTERSJÖSTJÄRNAN
Nyköping, Brandholmen

BRF HÄLLBY-ÖKNA 1
Eskilstuna, Hällby

BRF VÄXTHUSGRÄND
Nyköping, Marieberg

SOMMAR 2021
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DE HAR SKAPAT
SITT DRÖMBOENDE
intill Labro ängar

M

När Anna var höggravid och gick på grusgången fram mot det gamla röda huset
med vita knutar och syrenerna var i full blom, kände hon utan tvekan ” här ska vi bo”.

en innan de kom så långt
som att köpa huset var
det minst sagt lite dar
rigt. Anna och Eje hade precis sålt
sitt nuvarande boende och de skulle
flytta ut ur det väldigt snabbt och
som sagt var Anna höggravid och
hade inte tid eller var särskilt intres
serad av att gå på husvisningar.
Men till deras glädje lyckades de
ro ihop allt utan att behöva hyra
något boende emellan och flytta två
gånger, vilket särskilt Anna tyckte
var skönt, som man kan förstå.

att sluta sitt jobb något tidigare
investerade de i en större båt och
bestämde sig för att sälja huset för
att ge sig ut på havet tillsammans.

Det charmiga röda huset intill

Labro ängar var litet, närmare
bestämt 85 kvadratmeter och
i minsta laget för en familjen på fem
personer så de behövde bygga ut.
– Vi fick bygglov om vi byggde
i tidstypisk anda och vi hade hela
tiden ett samråd med länsantikvaria
tet under tiden vi ritade på huset,
minns Eije och tillägger att de har
hittat inspiration på Gotland och fått
färgsättningen från Säfstaholm slott.
– Ja, de blev en hel del resor till
Vingåker, inflikar Anna.

Många timmar på planering,

ritande och byggande lades ner
och till slut blev resultatet ett fan
tastiskt 275 kvadratmeter stort hus
för hela familjen. Eije som är väl
digt intresserad av trädgårdspla
nering hade en vision om en fung
erande, blomstrande trädgård
där det skulle finnas utrymme för
mycket lek.
Tomten är på 2 900 kvadratmeter

Vi hälsar nya ägare varmt välkomna att njuta.
Nu laddar vi för nya äventyr på havet.
och erbjuder fantastiska uteplatser,
spa-bad och varierande miljöer med
doftande rosor och annan vacker
växtlighet. Allt med en gudomlig
utsikt över Labro ängar och fjärden.
– Ja, vi har gjort ett gediget arbete
med huset och tomten, all sten som
kommit fram när vi grävt har vi
återanvänt till murar, nivåändringar
och stenläggningar, berättar Eije.
– Husets insida har vi även reno
verat och byggt i tidstypisk stil, den
härliga salen med de stora glasade
dubbeldörrarna, 3 stycken till anta
let som leder ut till spa-badet, det är
en favorit, förklarar Anna och ler.
Även om huset tagit mycket tid

BRYNGELSTORP
Vackert mot Labro ängar
SMÖRSOPPSVÄGEN 23 B
Utgångspris 10 000 000 kr
Boarea 275 kvm Antal rum 6
Mäklare Anna Göthéus 072-402 80 00, anna.gotheus@vaningen.se

skaffade sig paret ett annat gemen
samt intresse, nämligen segling, för
ca 10–12 år sedan.
När barnen flyttade ut började

de segla än mer och en ny dröm
började sakta växa fram. Samtidigt
som huset och framför allt träd
gården började kännas för stor och
drömmen om att segla växte sig
ännu starkare.
– Att kombinera mycket segling
med denna fantastiska tomt
i kombination med stressen med
att klippa, rensa och sköta tomten
började kännas, förklarar Anna.
När Anna bestämde sig för

Segelbåten som nu ska bli deras
hem är en Moody 45 DC och den
damen ligger förtöjd i Rom och
väntar på att få kasta loss. Planen
är att segla i Italien och Sardiniens
turkosa vatten under 3–4 veckor
för att känna sig för. Sedan är tan
ken att de ska segla under perioden
oktober till april.
– Allt hänger på restriktionerna
förstås, det kom en pandemi som
ställt om våra planer lite, förklarar
Anna och ler.
Deras plan är att vara 3–4 dagar
i naturhamnar för att sedan segla
in till någon gästmarina för att
handla mat och passa på att njuta
av den lokal maten på någon
trevlig restaurang.
Seglarparet ska ge Medelhavet
3 år för att känna sig för och blir
hemlängtan för stor kan de även
tänka sig att segla i våra hemma
vatten. De kommer att ha en fast
punkt i Nyköping där barn och
barnbarn bor.
– Även om vi nu, i dessa vackra
syrentider, säljer vårt fantastiska
boende intill Labro ängar så släp
per vi inte Nyköping helt. Vi hälsar
nya ägare varmt välkomna att njuta
av det boende vi haft förmånen att
förvalta under många år men nu
laddar vi för nya äventyr på havet,
avlutar Anna och Eije Redius.
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Vi har hittat
inspiration
på Gotland
och fått färgsättningen
från Säfstaholm slott.
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Designa
DIN EGEN SOFFA!
C/O Home har egen möbelfabrik och vi producerar soffor,
fåtöljer, matstolar, pallar och sänggavlar av hög kvalité.
Det betyder att du kan få din möbel precis som du vill.

P

å C/O Home i Nyköping kan du designa din
egen drömsoffa.
Vi har hög kvalitet och många valmöjligheter.
Välj tyg, design, stoppning och storlek.
I vår butik hittar du även belysning från bland
annat By Rydéns och Hallbergsbelysning.
Behöver du mjuka måttbeställda mattor kan vi
hjälpa dig då vi har flertal material med olika uttryck.
Vi samarbetar med olika leverantörer då det gäller matbord och
soffbord i både trä och betong. När det gäller gardiner har vi tyger
du kan måttbeställa eller färdiga längder i 2-pack i 2 olika längder.
Vill du addera vintage till din inredning har vi samarbeten även där.
Tycker du att det här med inredning känns svårt eller inte har tid eller bara
vill ha lite stöttning på vägen så har vi inredare
som kan hjälpa dig!
Hör av dig till: Madeleine Röken på C/O Home
072-402 80 92, madeleine.roken@cohome.se
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SARAS SOMMARTÅRTA
Behöver du inspiration till sommarfesten? Nu är Sara Krath tillbaka för att bjuda på en
riktigt sommartårta med Saras egna favoritsmaker. Hon lovar att den är värd besväret!

Mirrorglazetårta med smak av rabarber, smultron och vit choklad

Montering:
Klä en springform, ca 22 cm, med
plastfilm så att den täcker både botten
och sidorna. Detta är för att inte mous
sen ska rinna ut innan den stelnat.
Ta ut den frysta pucken med kaka,
praliné och curd ur frysen och lägg i
botten på formen
Häll moussen först runt om och sedan
ovanpå kakan så att den täcker helt.
För att få ner moussen ordentligt runt
så kan man med fördel hälla den i en
spritspåse först men om du inte har det
går det bra med en kanna med pip.
Låt stelna i frysen i minst 5 timmar
helst över natten

En tårta som kan verka avskräck
ande med alla olika moment och
som kräver lite förberedelse i och
med att de olika delarna ska sätta
sig men tillsammans smakar de
magiskt. På bilderna är tårtan
monterad i en munkformad
silikonform men jag kommer att
beskriva hur ni monterar den i en
springform med löstagbar kant.

VIT KLADDKAKA
MED BRYNT SMÖR
Allt blir magiskt gott med brynt smör,
men lika god med ”vanligt” smör.

VIT CHOKLADGLAZE

120 g smör
(om du inte bryner smöret tar du 100 g)
100 gram vit choklad
2 ägg
2 dl socker
1 tsk vaniljsocker
2 dl vetemjöl
0,5 tsk salt
1. Sätt ugnen på 175 grader överoch undervärme eller 160 grader
varmluft
2. Smörj en springform, 20 cm i
diameter
3. Bryn smöret
4. Smält chokladen i smöret (om du
inte bryner smöret först så kan du
smälta choklad och smör samtidigt).
Ta av från värmen och ställ åt sidan
5. Rör ihop ägg och socker i en bunke
och blanda sedan ner resterande torra
ingredienser. Vänd ner smörblandning
en och arbeta ihop till en klumpfri smet
6. Häll smeten i formen och grädda
kakan mitt i ugnen i 20–25 minuter.
Den ska vara fast i kanten men lite
vobblig i mitten. Låt svalna och ställ
sedan i kylen, gärna över natten

PISTAGEPRALINÉ

100 g pistagenötter
100 g strösocker (drygt 1 dl)
1 liten nypa salt
1. Rosta nötterna på en plåt i ugnen
på 180 grader varmluft 10 minuter.
Skaka om någon gång under tiden så
att nötterna inte bränns
2. Häll sockret i en torr panna med
tjock botten och låt det smältas till
gyllenbrunt på medelhög värme
3. Rör ner nötterna och saltet och rör
om så att nötterna helt täcks av kara
mell. Häll sedan ut på ett bakplåts
papper och låt svalna helt

Fru Saras Bak
Instagram:
@frusarasbak

6 gelatinblad
2 dl vatten
2/3 dl strösocker
125 g glykos
200 g (0,5 burk) kondenserad mjölk
150 gram vit choklad

4. Mixa nötterna till en smörig massa
i en mixer. Om det inte vill gå ihop
utan blir lite smuligt, tillsätt någon tsk
neutral olja
5. Vill du ha lite crunch så kan du här
blanda i lite grovt hackade nötter
6. Bred pralinén över kladdkakan
och låt stelna i frysen

SMULTRONCURD

4 dl smultronpuré eller mixade smultron
5 ägg
2 dl strösocker
150 g smör
3 gelatinblad
1. Blötlägg gelatinet i kallt vatten minst
5 minuter
2. Knäck äggen i en bunke, vispa lätt
3. Koka upp puré med strösockret
och häll smeten över äggen under
omrörning
4. Häll tillbaka smeten i kastrullen och
sjud tills det tjocknar, det får inte koka.
5. Häll tillbaka smeten i bunken som
äggen låg i

6. Tillsätt gelatin och vispa tills det löst
sig helt och låt svalna något
8. Skär smöret i tärningar och rör ner
i den ljumma curden tills det smält helt
9. Ta ut kakan ur frysen, bred på
curden och ställ tillbaka i frysen

RABARBERMOUSSE

300 gram rabarberpuré
1 dl strösocker
2 gelatinblad
3 dl vispgrädde

1. Blötlägg gelatinet i kallt vatten
minst 5 minuter
2. Koka upp rabarberpurén
tillsammans med sockret
3. Ta av från värmen
4. Krama vattnet ur gelatinet och rör
ner dem i rabarbern under omrörning.
Låt svalna
5. Vispa grädden lätt
6. Rör ner lite av grädden i den
ljumma rabarberpurén. Vänd sedan
försiktigt ner det i resten av grädden
med en slickepott

1. Blötlägg gelatinbladen i kallt vatten
2. Koka vatten, socker och glykos till
103 grader
3. Häll den varma vätskan i en bunke
och tillsätt kondenserad mjölk
4. Lägg i urkramat gelatin och häll
upp i en tillbringare, mixa ner med en
stavmixer
5. Lägg i chokladen och mixa slät
utan att tillsätta någon luft.
6. Stavmixa glazen i 2–3 min för att
bli av med alla luftbubblor. Det gör du
genom att hålla mixerhuvudet under
ytan hela tiden. Vill du ha flera färger
på glazen delar du upp den i flera
kannor och mixar ner hushållsfärg
7. Varva sedan färgerna i en annan
kanna genom att försiktigt alternera
mellan färgerna. Rör inte om för då
blandas färgerna
8. Sila glazen och låt svalna till cirka
34 grader
9. Ta fram den frusna tårtan, ta bort
form och plast och ställ tårtan på ett
galler eller uppepå en konservburk.
Detta görs för att glazen ska kunna
rinna av tårtan
10. Häll glazen över fryst tårta.
Se till så att glazen täcker hela tårtan.
Det kommer att vara mer glaze än
vad som behövs men det måste det
vara för att täcka hela tårtan.
11. Skrapa bort överflödig glaze
nedtill på tårtan med en liten kniv
12. Flytta tårtan till tårtfatet och
förvara i kylen fram till servering
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Trevlig

SOMMAR!

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!

Vill du ha ett exemplar av Bostadsmagasinet?

BOSTAD
MAGASINET

VÅNINGEN & VILLAN

FASTIGHETSFÖRMEDLING

SOMMAR 2021

VÄLKOMMEN IN FÖR ATT HÄMTA DITT EXEMPLAR PÅ BRUNNSGATAN 29
DU KAN ÄVEN HITTA DEN PÅ VÅR FACEBOOKSIDA

SÄTT
STILEN
I SOMMARSTUGAN

DE
VÅGAR
FÖLJA SIN
DRÖM

SNYGGA
HYRESRÄTTER
I OPPEBY

Styling & Inredning
Ljuva & härliga

SOMMARKVÄLLAR

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

Nästa nummer av Magasinet Bostad kommer den 30 okt
SOMMAR 2021
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KAMINER

från försäljning till montering
Vem vill inte ha en mysig brasa nu när mörkret har blivit en större del av våra dagar? Dessutom kan du
spara pengar och på miljön! Byt till ny kamin! säger Niclas Andersson vd på Kamin & Energi i Nyköping.

K

amin & Energi är baserat
i Nyköping med butik, lager
och teknisk personal. De
levererar lösningar inom kamin
både för privata hem och företag.
– Vi har både försäljning och
monteringspersonal i samma före
tag. Vi är ett etablerat energi- och
byggföretag sedan många år, säger
Nicklas Andersson.
De arbetar uteslutande med
världsledande tillverkare med en
stark historia av kvalitet, leverans
barhet och utvecklingsförmåga.
– Vi har behöriga certifikat och
20 års erfarenhet och du får en
trygg och säker hjälp vid installa
tion av kamin eller skorsten m m.
Oavsett vad det är du söker så kan
vi hjälpa dig. Vi har nog installerat
i stort sett alla typer av kaminer
genom åren, säger Nicklas.

Vi har nog
installerat i stort
sett alla typer
av kaminer
genom åren.
– Att reparera kakelugnar och
skorstenar är ytterligare ett par
av våra specialiteter. Vi har lång
erfarenhet och kan renovera och
reparera de flesta modeller.
Kaminer har varit hett på mark
naden en längre tid.
– Någon avmattning finns inte i
sikte, berättar Christer Hjalmars
son, försäljningschef på Kamin &
Energi och fortsätter:

– Kunderna tittar framför allt på
kaminernas utseende. Däremot är
det väldigt få som kollar på verk
ningsgrad och som verkligen sätter
sig in i hur man eldar i en kamin.
– Vad gäller effektivitet och miljö
går den stora skiljelinjen mellan
gamla och lite nyare kaminer, där
de sistnämnda ofta har en teknisk
lösning som kallas för ”clean burn”.
Tekniken innebär att kaminen har
ett dubbelt förbränningssystem
som utnyttjar veden maximalt,
vilket sänker föroreningsnivåerna.
Vedförbrukningen kan minska
med cirka 20 procent och att
miljöutsläppen kan halveras eller
minska med upp till 85 procent,
visar ett test som Energimyndig
heten gjorde under 2016. Det finns
alltså miljövinster att göra.

VI SÖKER
DIG!
Är du expert på någon
av våra områden?
Har du lång erfarenhet
och har utbildning?
Välkommen att göra en
ansökan till:
Xxxxxxx
Xxxxxxx
Xxxxxxxx

Norrköpingsvägen 13 Nyköping • 0155-21 09 40 • Öppettider: Måndag–fredag: 10–18
SOMMAR 2021
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SOLPANELER

från försäljning till montering
Reflekterar du på dina stigande elpriser och vill visa ditt engagemang till vårt klimat då är det dags
att fundera på solenergi, föreslår Niclas Andersson vd på Kamin & Energi i Nyköping.

K

amin & Energi är baserat
i Nyköping med butik, lager
och teknisk personal. De
levererar lösningar inom solenergi
både för privata hem och företag.
– Vi har både försäljning och
monteringspersonal i samma före
tag. Vi är ett etablerat energi- och
byggföretag sedan många år, säger
Nicklas Andersson.
De arbetar uteslutande med
världsledande tillverkare med en
stark historia av kvalitet, leverans
barhet och utvecklingsförmåga.
– Vi säljer och monterar solcel
ler, säljer och installerar kaminer,
renoverar kakelugnar och skor
stenar och snart experter på poo
ler, berättar Nicklas Andersson.
Varför solenergi?

El genererad från solcellspane
ler är i dag ett av världens absolut

Med egen sol
energi gör du
en av de bästa
investeringarna
du kan göra.
mest hållbara, enkla och billiga sätt
att framställa energi. Varje timme
träffas jorden av mer energi än vad
hela världen gör av med, på ett år.
Solcellssystem konverterar denna
energi till förnybar el och driver
ditt hem, din fastighet eller ditt
företag.
– Med stigande elpriser och låga
solcellspriser är installationen av
en egen solenergianläggning en av
de bästa investeringarna du kan
göra. Genom att nyttja din annars

oanvändbara takyta till solceller
kommer du kapa dina elkostnader,
generera inkomst vid försäljning
av din överproduktion och möjlig
göra en minskning av ditt effekt
behov, upplyser Nicklas.
– Sammantaget ger detta en
investering med otroligt god
avkastning över tid samt kort
återbetalningstid.
Solens energi är gratis, ren och

(i princip) outtömlig, vilket gör den
till en ideal energikälla. Visa ditt
engagemang till vårt klimat genom
att installera ett solcellssystem för
att reducera dina koldioxidutsläpp
och bidra till en grönare och mer
hållbar framtid för dig och din
omvärld.

VI SÖKER
DIG!
Är du expert på någon
av våra områden?
Har du lång erfarenhet
och har utbildning?
Välkommen att göra en
ansökan till:
Xxxxxxx
Xxxxxxx
Xxxxxxxx
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