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En härlig och färgsprakande höst har passerat och vintern gör sig påmind med  
rimfrosten gnistrande och klockan som ställs om, kanske för en sista gång...

Nu kryper vi in och gläds åt andras energigivande husdrömmar i alla dess  
former på tv. Vi lagar god och värmande mat i varandras sällskap och planerar kom-
mande projekt och våra egna framtida bostadsdrömmar, som ter sig i olika former 

från renoverings projekt, nyproduktion och inredning. 
Härlig tid att få reflektera, planera och drömma!

Efterfrågan på bostadsmarknaden i vår region har under 
senaste året varit stor och priserna har gått upp ordentligt 
på såväl villor, fritidshus och bostadsrätter. Vi ser stor  
efterfrågan även från Stockholmsområdet och vi själva,  
här lokalt, ser oss också om efter en bostadsförändring.

Under hösten har vi kunnat öppna upp för våra upp-
skattade evenemang igen. Här har vi bjudit på dansant 
fotoutställning av Peter Fröjd, Solrostavlor till förmån för 
Barncancerfonden, trendkvällar, oktoberfest med lokala 
bryggeriet Stenstugan och grillning av MatMatte och mycket 
mer. Vårens evenemang planeras till fullo under skrivande 
stund. 

Vi på Våningen & Villan vill finnas till hands för er alla 
och välkomnar därför med glädje våra nya kollegor fastighetsmäklare Madeleine  
Jansson och Anette Siljelin samt även vår trainee Elin Ilmarsson som precis startat  
upp sina mäklarstudier. Stort lycka till och välkomna till vårt team!

Önskar er alla en trevlig läsning och en fin fortsatt höst och vinter med många 
härliga hus- och inredningsdrömmar att se fram emot!

ANNA GÖTHÉUS
MÄKLARE OCH KONTORSCHEF VÅNINGEN & VIL-
LAN  
I NYKÖPING/OXELÖSUND
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Våningen & Villan  
Nyköping/Oxelösund

Under  
hösten har  
vi kunnat 
öppna upp  
för våra  
uppskattade 
evenemang 
igen.

Välkommen
HUSDRÖMMAR 
I OLIKA FORMER 

Välkomna!
Vi hälsar Madeleine  
och Anette välkomna!

Färgglatt
Holmgrens välkomnar  
till en ny fräsch butik

Smakfullt
Mekka satsar på Väster

Höstens trender
Vi listar våra favoriter

Värmande bjudning
Soppa, hembakt bröd  
och något till kaffet!

Slutresultatet
Kika in hur det blev  
hos My och Matilda på Örstigsnäs

Söker tomter
Husmodellen Sol  
är en av Hjältevadshus bästsäljare

Hyresrätter i Oppeby
Full fart med uthyrningen 

Jagbacken
Parhus börjar byggas i november

När staden sover...
...sköter Care of Estates städningen

Besiktningsmannen tipsar
Du tjänar på att se över ditt tak

Vinterbada i Oxelösund
Vi presenterar platserna!

Elda med stil
På Kamin & Energi finns ett stort utbud

Nyheter i kommunen
Nyköpings kommun presenterar  
ett nytt marknadsföringskoncept

På inredningsuppdrag
Så blev det!

Radhus i Stenbro
Bara ett fåtal kvar!

Växthusgränd
Det har gjort sina tillval

Nytt projekt
Brf Östersjöklippan  
– nya bostadssrätter på Brandholmen



  3

HÖST/VINTER 21-22

SÅ TYCKER KUNDERNA
om Våningen & Villans mäklare

Vi fick ett väldigt positivt och 
professionellt första intryck 
av Anna och det höll i sig hela 
vägen. Alltid trevlig, positiv och 
stöttande. Vi rekommenderar 
Anna varmt!

Amanda Wibom och John Larsson,
säljarna på Fruängsgatan 42 A, Nyköping

Vi vill ge Alexander Kjellström 
i rollen som mäklare våra bästa 
rekommendationer till våra  
vänner och bekanta för  
kommande uppdrag!

Siv Ahlin och Dan Evert Hansson,  
säljarna på S:t Annegatan, Nyköping

Madeleine förmedlade min  
bostad på ett proffsigt och  
smidigt sätt. Hon engagerade 
sig i försäljningen och gjorde 
hela upplevelsen väldigt trygg.

Nöjd säljare

Lyhörd och driven mäklare  
som lyssnar på våra önskemål, 
vi har blivit proffsigt bemötta 
från första mötet. 
 

Kommande säljare Spjutvägen i Oxelösund 

Christine är så trevlig och hjälp-
sam och även min köpare upp-
levde henne trygg och hjälpsam. 
Hon var alltid tillgänglig och det 
var aldrig några problem med 
att få hjälp.

Anna Lindqvist, säljare på Skjutsaregatan

Margaretha Strömgren har 
mycket stor erfarenhet och har 
alltid kloka svar som ger trygg-
het. Hon är alltid glad och har 
en positiv energi. Jag kan varmt 
rekommendera Margaretha! 

Marwa AL-Aboddy

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.

VISSTE DU ATT...
Du får välja vilken mäklare 
du vill – oavsett vilken bank 
du är kund hos.

Du kan flytta dina lån 
till din nya bostad.

Våningen & Villan  
publicerar en film varje 
fredag – Fredagsfilmen!
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VISSTE DU ATT TVÅ MERVÄRDEN ALLTID INGÅR NÄR DU SÄLJER MED VÅNINGEN  & VILLAN?

VI HÄLSAR TVÅ härliga TJEJER VÄLKOMNA!

Våra 5 mervärden är:

Madeleine Jansson är ny i vårt härliga team. Hon är uppvuxen  
i Nyköping,  närmare bestämt på Arnö men studierna ledde henne  
till Malmö och Våningen & Villan fastighetsförmedling.

Nu är du hos oss sedan 
i augusti. Varmt väl-
kommen och berätta 

– varför lämnade du Malmö?
– Tack, det klassiska, jag 

ville närmare familjen, vänner 
och så längtade jag efter riktig 
skog och skärgården, säger 
hon och skrattar.

Madeleine tillägger att hon 
gillar att vistas i naturen och  
hon uppskattar lugnet som 
hon tycker det finns mer av 
i Nyköping  jämfört med den 
större staden  Malmö. Hon 
gillar även att träna i olika 
former och umgås med familj 
och vänner.

– Om vi backar lite  varför 
föll valet på Våningen & 
Villan i första läget, vi tänker 
det finns ett mängd av olika 
aktörer inom branschen?

– Våningen är stora i Skåne 
och har en bra organisation 
och en familjär stämning.  
Sen gillar jag upplägget de har 
med olika mervärden som vi 
kan erbjuda och skräddarsy 

för kundens försäljning.  
Nu lät det där rätt säljfokuse-
rat men det är verkligen så, 
det upplägget passar mig.

Då kan vi lätt tänka att det 
inte var särskilt svårt val att  
fortsätta ditt mäklande under 
svart/vitt flagg när du bestämt 
dig för att flytta hemåt!

– Nej precis här är det om 
en mer familjärt på kontoret 
och det beror säkert på att det 
är mindre  organisation och 
att man dagligen träffar, sina 
mäklarkollegor, koordinatorer 
och stylister. Dessutom är vårt 
kontor en så mysig arbetsplats 
då vi har en inredningsbutik  
i kombination med kontoret.

En sista fråga,  
hur bor du själv?

– Jag och min sambo har 
precis flyttat in i ett radhus. 

Vart då?
– Haha, ja, det är på Arnö så 

nu är cirkeln sluten, avslutar 
hon och ler.

HOMESTYLING
Presentera din bostad på bästa sätt

DIGITAL DELUXE
Optimera synligheten

KOMPLETTERANDE BILDER
Skymningsbilder eller flyg foto

FLYTTSTÄDNING
Bekvämt

TIDNINGSANNONS
Expandera din bostad i dagspressen
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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.

VISSTE DU ATT TVÅ MERVÄRDEN ALLTID INGÅR NÄR DU SÄLJER MED VÅNINGEN  & VILLAN?

KLAR

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

VI HÄLSAR TVÅ härliga TJEJER VÄLKOMNA!

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

Älskar utmaningar och ger aldrig upp, envis som synden 
men alltid med glimten i ögat. Hon har nära till skratt,  
vår nya mäklare Anette Siljelin.

Grattis till att du nu är  
klar med utbildningen 
och välkommen till oss! 

Varför just mäklare undrar vi?
– Efter att ha ägt och drivit 

gratistidningarna Succé och  
Se Hit i sju år kände jag att det nu 
var det dags för mig att studera 
och yrkesväxla och något som 
jag funderat på i flera år var att 
studera till just fastighetsmäklare. 
Eftersom yrket inrymmer allt det 
jag arbetat och trivts så bra med 
i min tidigare karriär så var valet 
lätt. Jag får nämligen fortsätta 
arbeta med allt jag brinner för på 
en och samma gång, nämligen att 
hjälpa, serva, förhandla och sälja! 
Dess utom fick jag under studieti-
den läsa juridik och ekonomi  
– intressanta och viktiga ämnen  
i fastighetsmäklaryrket.

Var det inte lite läskigt att bör-
ja studera så pass sent i livet?

– Att lämna det gamla och våga 
till det nya är något jag är van att 
jobba med i min yrkesbakgrund 
som rekryterare, coach, utbildare 
och säljare. I min roll som rekry-

terare har jag hjälpt människor 
med olika bakgrund med sin  
yrkesväxling, så nej, det var  
det inte. Jag gillar att hitta nya 
utmaningar, berättar hon.

Nu har du varit igång en tid 
hos oss. Hur känns det att 
vara en i gänget och varför 
sökte du dig till  Våningen  
& Villan?

– Det känns precis som jag vill 
att det ska vara på en arbetsplats 
– glädje och humor, omtänksam-
het om både varandra och våra 
kunder. Sen gillar jag mixen med 
butiken, stylingen och mäkleriet, 
härligt koncept.

 
Hinner du med något  
annat nu än bara jobb  
och kollegor?

– Jo för tusan, kommer det 
snabbt med ett smittsamt skratt, 
när jag inte jobbar umgås jag med 
min stora härliga familj och vän-
ner och gör gärna weekendresor 
och småutflykter. Hinner även en 
löprunda i skogen och en stund 
på gymmet.
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Välkommen in till vår nya 

BUTIK

Sedan

1925
har vi färgsatt

Nyköping

WWW.HOLMGRENS.NU

GUMSBACKEVÄGEN, NYKÖPING, 0155-20 26 50
VARDAGAR 6.30-18, LÖRD 9-14
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MYSIGA MEKKA 
– nu även på Väster

Mekka expanderar och finns nu på fler ställen i Nyköping, ett i Trosa och i Gnesta, 
vi får en pratstund med ”Bagarn” Micke Anklev mellan plåtar och bullbak.

Hur startade det hela?
– Jag tog över i Oppeby 

1988 som då hette Mokka, 
startade upp i Trosa 1997 
och tog över Mekka på öster 
2002. Och förra året slog vi 
upp portarna på väster.

Hur kom det sig att du  
ville etablera dig på 
väster?

– Jag var sugen på att  
expandera och har alltid 
tyckt om nya projekt. Gamla  
Nyfomas lokal blev ledig 
och jag kände att den skulle 
bli bra med lite färg och 
kärlek. Det tog lite längre 
tid att öppna än vad vi tänkt  
för det kom en pandemi  
emellan. Men nu är den  
i full gång, berättar han. 

Vad är viktigt för dig 
när det gäller att driva 
caféverksamhet?

– Förutom att jag vill hålla 
hög kvalité på mina bakverk 
och värna om hantverket 
tänker jag att miljön i caféet 

även ska hålla hög standard, 
vara trevlig och mysig.

Då undrar man om du  
har några nya projekt  
på gång?

– Närmast är att fixa till 
miljön på Mekka i Oppeby, 
där jag som vanligt har ett 
samarbete med inredare 
Madeleine Röken på C/O 
Home.

Vi tackar för pratstunden 
och fikat och håller helt och 
fullt  med om att man kan 
känna smaken av kvalité.

Jag var sugen på att 
expandera och har alltid 
tyckt om nya projekt.
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MIX AV OLIKA  
MATERIAL
I höst och vinter ser vi olika textilier 
mixade ihop med varandra!  
Matcha bomull med teddy eller linne 
med lyxig sammet. Testa det oväntade 
och matcha hårdare vassare textil-
strukturer ihop med romantiskt mjuka.  
Vi gillar boucleé!

FAVORITERNA
bland höstens och vinternstrender
En ny inredningssäsong är här och som vi längtat efter höstens murriga 
färger, mysiga textilier och kuddar att dekorera våra hem med.  
Hösten är en årstid då ditt hem behöver lite extra värme, myskänsla  
och mustiga färger – en plats där du kan boa in dig och trivas.

MÖRKA TRÄSLAG
Ser vi fortfarande mycket av som  
också går hand i hand med den  
murriga färgpaletten i höst. Fram-
förallt ser vi det i mindre möbler  
som bord, stolar och pallar men  
även stora tunga möbler i mörkt trä  
– det känns helt rätt 2021/2022. 

Lampfot i mörkt 
trä från Hallbergs 
belysning.

Filtar och kuddar från Fondaco.

NÅGOT SOM STICKER UT
Ett måste är något som tar en egen plats, utmärker 
sig i hemmet, något oväntat och personligt, det 
kan vara ett bord, lampa eller som här – ett fat 
från Nordal! 

8
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EN HET TRENDFÄRG  
ÄR GRÖNT
Där naturen är en stor inspirationskälla. 
Allt ifrån väggfärg, inredningsdetaljer som 
vaser, kuddar och porslin erbjuder något 
i den gröna färgskalan som definitivt 
kommer väcka ditt ha-begär. Att känna 
naturen nära speglas i höstens inrednings-
trender 2021. Go green!!

NYTT LJUS PÅ  
HEMMAKONTORET
Nu är vi less på tråkiga kontorsstolar och 
kala skrivbordshörnor – i höst vill vi att 
hemmakontoret ska kännas ombonade, 
inspirerande och vi lägger gärna extra tid 
på att få till den känsla vi vill ha. 

JUTE & ROTTING
Fortsätter vi att gilla även i höst. Rottingbänkar, 
jutemattor och lampor i det underbara materialet 
fortsätter att sätta en mjuk känsla till din inredning. 
Fin kontrast till de mörka träslagen.

FOTO: JOTUN

9

Rottingstolar från Nordal finns på C/O Home.

Hösten är den årstid 
då ditt hem behöver 
lite extra värme.
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Värmande bjudning
När mörkret faller på och kyla biter sig fast är det trevligt att duka upp för en värmande 
soppa med hembakt bröd och något sött till kaffet. Både att laga och duka i temat vinter 
med mossa, kvistar och blomster känns både roligt och inspirerande.

250 g mjukt smör 
3 rågade msk kakao 
3 tsk vaniljsocker 
5 dl mjöl 
2 1/2 dl strösocker

Blanda allt utom sockret. Häll sedan 
i sockret. Rulla 4 rullar och platta 
ut. Det är lagom med 2 rullar till 
varje plåt. Pensla med ägg och strö 
 socker över. Grädda i ca 10 min  
i 175 grader. Skär i bitar innan de 
stelnar. Dekorera med björnbär.

Krämig Broccolisoppa 
med kryddad ädelost
600 g färsk broccoli 
3 potatisar 
1 gul lök 
1 purjolök 
1,2 l vatten
2 msk fin olivolja 
3 dl grädde 
ca 75 g gräddädelost 
svart‐ och vitpeppar 
1 tärning grönsaksbuljong

Skölj och dela broccolibuketterna, skala 
och hacka löken, skölj och strimla purjo-
löken. Skala potatisen och skär i tunna 
skivor. Fräs löken och purjon i  oljan i en 
stor kastrull, löken ska inte få färg. 

Lägg i broccolin och potatisen, häll på 
vattnet och lägg i buljongen. Koka ihop 
allt under lock 30–35 min. Vispa sedan 
allt eller kör i matberedare, dela upp  
soppan annars blir det lätt översvämning. 
Hit kan du förbereda. 

Värm soppan och rör ner grädden och 
eftersmaka med ädelosten. Koka ett par 
minuter och smaka av med salt, peppar 
och eventuellt mer ost.

Färskostkräm  
med vitlök och örter
1 I mild naturell ekologisk yoghurt 
2 dl creme fraiche 
1–2 pressade vitlöksklyftor 
ca 2 tsk salt
1 tsk italiensk salladskrydda 
1–2 dl kryddörter: gräslök, 
basilika, timjan, persilja

Låt yoghurten stå och rinna av  
i kaffefilter över natten. 

Blanda sedan med creme fraiche. 
Smaksätt med vitlök, salt, peppar, 
salladskrydda och rikligt med 
örter. 

Låt stå minst en timme före serve-
ring – den är godast rumsvarm. 
Kan förvaras i kylskåp 2–3 dagar.

Mor Theas chokladkakor

Mammas krispiga  
hårda bröd
50 g jäst 
5 dl vatten 
1 dl olivolja 
2 tsk salt 
ca 7 dl vetemjöl 
ca 7 dl rågsikt

Blanda allt  
till lagom  
konsistens. Låt 
jäsa ca 45 min. 
Dela i 8 delar som rullas till bullar. 

Låt jäsa ca 45 min till. Kavla ut varje 
del med kruskavel till en tunn platta lika 
stor som plåten. Sporra ut bitar i önskad 
storlek. 

Grädda i 225 grader ca 10 min.
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Laga och duka 
i temat vinter 
känns både 
roligt och  
värmande.



SÅ HÄR BLEV DET 
hemma hos My och Matilda

Vi har följt My och Matilda hela vägen på 
deras resa till sitt drömhus – från tomtköp till 
färdigt toppenfint boende. De flyttade in i juni 
och trivs bra men det har tagit tid att komma 
tillrätta och känna sig som hemma. Det finns 
så klart mycket mer att göra men nu får det 
bli en paus då familjen ska utökas då fokus 
kommer att vara på nytillskottet. Vi tackar  
för att vi fick vara med på resan!

12
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HJÄLTEVADSHUS

Sol 170
Husmodellen Sol är en av våra populäraste 
modeller med sitt centrerade kök och 
imponerande köksö på fyra meter.

Om du bygger med oss får du:

• Sex månaders leveranstid
• Golvvärme som standard
• Kakel & klinker 
• Fast pris
• Förmånliga betalningsvillkor

Boka ett möte med mig för mer information
Janne Sterner, 070-528 20 95

janne.sterner@hjaltevadshus.se

Vi söker 
och köper

tomter. 
Hör av dig!

13

Kontakt: Ulrika Elmstedt
0724 02 80 01

ulrika.elmstedt@vaningen.se

HYRA

På Mejerivägen vid gamla Mjölkcentralen i Oppeby bygger 
K-Fastigheter just nu hyreslägenheter av högsta kvalitet. 
Här erbjuds nybyggda och välplanerade 1 till 4 rum och kök 
i varierande storlekar.

I närområdet hittar du Ica Kvantum, café, pizzeria, skolor 
och förskolor. Gångavstånd till centrum i Nyköping.  
 
Preliminär inflyttning 2022. Hyra från 7600 kr i månaden.

HHiittttaa  hheemm  
ii  eenn  nnyybbyyggggdd  hhyyrreessrräätttt!!  
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NÄR STADEN SOVER...NÄR STADEN SOVER...
...SKÖTER CARE OF ESTATES STÄDNINGEN

CARE OF ESTATES 
TJÄNSTER:

• Ekonomisk förvaltning  
      av bostadsrättsföreningar
• Fastighetsskötsel
• Altanbygge
• Företagsstäd
• Flyttstäd
• Hemstäd
• Fönsterputs
• Trappstäd
• Snö- och halkbekämpning

careofestates.se

NYA PARHUS BÖRJAR  
BYGGAS I NOVEMBER
Sveadahl hus ska bygga 6 parhus i bostadsrättsform på Jagbacken 
utanför Bergshammar. Husen kommer att ha stora panoramafönster 
ut mot Kiladalen och generös takhöjd.

Jagbacken 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 promenera 
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 generös takhöjd.

Anmäl ditt intresse till: 
Anna Göthéus 
072-402 80 00
anna.gotheus@vaningen.se

pedersenbesiktning.se
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I Ljusfabriken produceras det ljus för fullt inför jul.  
Bland annat de populära grötljusen och de handkramade 
snöbollsljusen.

Under den mörka 
årstiden kon-
sumerar vi 

i Sverige flest ljus 
i hela världen per 
capita. Enligt miljö-
märkningen Svanen 
använder vi 18 000 ton 
ljus per år i Sverige. Av 
dessa tillverkas cirka 2 ton i 
Nyköpings Ljusfabrik som ligger 
på Östra Kajen i Nyköpings hamn.

– För att få till ett riktigt fint ljus krävs 
förutom bra stearin även rätt form av 
veke. Garnet av bomull ska vara rätt ut-
formad i förhållandet till själva ljuset så 
att båda förbrukas i samma takt. Veken 
är ofta flätad vilket ger en plattare tvär-
snitt som gör att den böjer sig och tar 
åt sig syre för att kunna brinna fint och 
med rätt höjd på lågan utan att varken 
rinna eller sota, berättar Åsa Almberg.

Populära ljus  i vintertid 
är våra snöbollar som vi 

handkramar av ljummen 
stearin en och en. Vi har 
också vårt grötljus som 
inför jul är en storsäljare – 
ett ljus dekorerat ed kanel-

stång och mandel  
som sig bör i ett fat med gröt.  

Vi har även alla sorters stöpta 
och gjutna ljus som passar fint till 

 adventsljusstaken, den ärvda ljushållaren 
eller lyktan för vintertrappan.

Varmt & hjärtligt välkomna att besöka 
oss på Nyköpings Ljusfabrik på Östra 
Kajen i Nyköpings hamn.

Följ oss gärna på Facebook för  
öppettider, nyheter och erbjudanden.

JULSTÄMNING på Ljusfabriken

Det finns saker du kan göra 
för att slippa de riktigt stora 
kostnaderna när du äger  

ett hus.
•Hängrännor och stuprör kan 
behöva rensas. 
•På ovansidan av skorstenen och 
ovan ventilationsstosar brukar 
skräp samlas. På sikt kan det leda 
till att plåten eller pappen korri-
geras eller fräts sönder.
•Saknas nocktätning under nock-
pannorna kan det blåsa in skräp 
som kan göra att luftcirkulationen/
ventilation under takpannorna 
försämras. Detta kan medföra att 

fukt och mögel kan uppstå under 
pannorna. 
•Vid takfoten bör det sitta ett  
s k fågelband som hindrar små-
fåglar att bygga bon under pan-
norna.
•Spräckta pannor kan behöva 
bytas. 
•Mossa finns oftast på norr-
sidorna av taken. Tänk även på att 
inte låta träd växa för nära huset då 
det på skyndar mossbildning.
•Papptak blir torra och  spricker 
med tiden, blåsor kan uppstå som 
kan tyda på att det finns fukt under 
pappen. Kontrollera uppvik mot 

skorsten och tätningar kring  
ventilationsstosar.
•Har man en vind så bör den 
kontrolleras så att inga föränd-
ringar sker av miljön där. Titta 
kring skorsten och på ventilations-
genomföringar.
•Se efter så att inget hänt  
med takfotsventilationen om  
sådan finns. Har man lösull på 
vinden så brukar det finnas en 
takfots skiva som hindrar lösullen 
från att täppa till ventilations-
spalten. Den skivan brukar ibland 
ramla ner i isoleringen (vanligt 
före kommande) vilket då kan  

göra att ventilationen försämras. 
•Miljön och luften på vinden  
ska kännas frisk. Vid för hög luft-
fuktighet så kan det bli s k bakte-
riell påväxt. Det kännetecknas av 
partier med svarta fläckar.

Är ni osäkra på att klättra på tak 
eller krypa på vindar så beställ då 
en kontroll av vind och taket.

Det är väl investerade pengar 
då ett läckage genom yttertak eller 
mögel och fukt på vinden kostar 
mycket mera att åtgärda. För vem 
vill väl bo i ett mögel eller fukt-
skadat hus?

Som fastighetsägare bör man varje vår och höst kontrollera sitt tak. Ett klokt val då du kan slippa 
de stora kostnaderna som annars kan uppstå, tipsar Hans Pedersen på Pedersen Besiktning.

pedersenbesiktning.se

DU TJÄNAR PÅ  
ATT SE ÖVER DITT TAK

BESIKTNINGS-
MANNEN 

tipsar

ÖPPET-
TIDER

Torsd–fred kl 13–17
Lörd–Sönd kl 11–15
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På alla fyra dessa platser finns 
det brygga med stege och 
dessutom anslutande  

parkering för att kunna värma sig  
i bilen efter om du behöver.  
Läs gärna på innan om hur du 

får den bästa upplevelsen, vi har 
på vår webbplats visitoxelosund.
se/vinterbad listat några punkter 
som är viktiga att tänka på.

– Vinterbad trendade rejält 
förra året men i Oxelösund vill  

vi ge förutsättningar för att kunna 
bada året om för den som vill. 
Med permanenta badstegar på 
utvalda platser och sensorer för 
att mäta vattentemperatur tror vi 
att ännu fler kommer upptäcka 

glädjen i att bada i havet, säger 
Annie Rydstrand som arbetar 
som turismansvarig i Oxelösunds 
kommun.

VINTERBADA I OXELÖSUND

ATT TÄNKA PÅ INNAN DU PROVAR VINTERBAD FÖR FÖRSTA GÅNGEN:

Stenviksbadet, Femöre Gästhamn, Oxelösunds Gästhamn och Jogersö är platser i Oxelösund  
som passar bra för vinterbad. På alla dem badar du från brygga med stege. 

FEMÖRE GÄSTHAMN

OXELÖSUNDS GÄSTHAMN

JOGERSÖ STENVIKSBADET

•Ha gärna sällskap när du ba-
dar, det gör det mer tryggt och 
säkert att någon finns med.
• Det är en stor fördel om du 
har nära till hus eller bil om du 
behöver värma dig.

• Bada alltid från stege så du 
enklare kommer upp ur vattnet.
• Ha gärna på dig handskar  
för när du ska ta i stegen.
• Bada i dagsljus för bättre sikt.
• Ha ordentligt med torra  

kläder med dig att byta om till 
efter, det kan även vara bra att 
stå på något på bryggan för 
fötternas skull.
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Du behöver snittblommor, en blomsterkniv, 
Klongvas eller liknande. Det finns olika 
kopior till Klongvasen som funkar bra.

Så gör du:

Steg 1: Häll i vatten, häll ganska fullt! 
Lägg på nätet.

Steg 2: Snitta blommorna i den längd 
du tror du vill ha dem, stick dem i nätet. 
Använd både blad och blommor.

Välj ett färgtema. Ha olika nivåer  
på blommorna. Stora blommor mer  
i botten och mindre i toppen.

KLING, KLONG  
SÅ VAR DET KLART!!
Vill du ha ett vackert och snabb fixat blomsterarrangemang till stylingen av din 
bostad är vasen från Klong ett bra val. Tack vare nätet i mässing är det lätt för 
hemmapysslaren att arrangera sina snittblommor. Snyggt, snabbt och lyxigt bli  
det på bordet inför visningen.

Bruna toner tillsammans med mässing ger en varm och lyxig känsla.

FLORISTEN 
tipsar

Tips!
För mer dynamik välj  

olika former och  
texturer på snitt- 

blommorna.
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ELDA
med stil
I VINTER
Drömmer du också om en öppen spis eller 
kanske en kakelugn? Möjligheterna är 
många och det kan vara svårt att hitta den stil 
som passar dig och din bostad. Här är fyra 
glödande inspirationstips från Kamin & Energi  
i Nyköping.

Kamin & Energi  
hjälper dig att  
hitta din stil.

RAIS VISIO 
Med glas åt tre håll kan den eleganta Visio 3 
uppfattas som både markant och diskret på 
samma gång där den står mitt i hemmet. Man 
kan bara nätt och jämt ana kaminen som på 
vackrast möjliga sätt framhäver elden. Luckan 
öppnas genom att skjuta glaset uppåt. Smart 
och bekvämt. 

CONTURA  
Contura i8 ger dig ännu större frihet när du  
utformar ditt hem och din eldstad. Kassetten  
finns i varianter med sidoljus på båda sidorna, 
alternativt endast högra eller vänstra sidan.  
Du kan välja en lucka med inramning av gjutjärn 
för en robust och subtil design, eller inramning 
av glas som förstärker intrycket av den generösa 
glasluckan och sidoljusen.

NORDPEIS  
En kamin från Nordpeis har modern 
och solid design. Brasmkaminer är 
för många personer förknippad med 
trivsel i fritidshus, barndomshemmet 
och nostalgi. När det gäller fritids-
hus och bostäder som fordrar snabb 
uppvärmning är kaminen fortsatt en 
vinnare.

WESTBO CLASSIC 
En varmluftskamin med innermantel av gjutjärn och  
yttermantel av stålplåt. Detta innebär en bra spridning  
av värmen och en snabb uppvärmning av rummet.  
Luften cirkulerar hela tiden upp mellan inner- och ytter-
manteln och ut i rummet. Westbo Classic har till skillnad 
mot många andra varmluftskaminer även en mycket 
effektiv värmelagringsförmåga. Den kraftiga innermanteln 
av gjutjärn gör att kaminen håller sig varm långt efter att 
brasan har slocknat. Du kan få modellen i två höjder.  
Nu finns även Westbo Classic med vit emalj. 

18
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NYSTADSLIV

Detaljplanen för Nyköpings 
resecentrum har vunnit 
laga kraft. Mark- och miljö-

överdomstolen ger inte prövnings-
tillstånd och därmed är allt klart 
för byggstart. Det är ett flera års 
långt arbete med detaljplanen som 
har gått i mål.

– Beslutet innebär att vi helt och 
hållet kan fokusera på byggstarten 
och allt arbete vi har framför oss. 
Vi och Trafikverket gör en del 
förberedande arbeten redan nu 

i området och vi ser fram emot 
att så småningom börja bygga på 
riktigt, säger Maria Ljungblom, 
Samhällsbyggnadschef i Nyköpings 
kommun. 

Det blev i våras klart att jätte-
projektet delvis kommer att finan-
sieras via statliga bidrag. Totalt 
255 miljoner kronor har beviljats 
genom ett så kallat stadsmiljö-
avtal. Bidraget är till för att främja 
hållbara stadsmiljöer och gäller 

under perioden 2022 till och med 
2029. Mer konkret så ska bidraget 
gå till medfinansiering av Nykö-
pings rese centrum, kollektivtrafik-
åtgärder och cykelbanor. 

Byggstart för Nyköpings rese-
centrum är planerad till sommaren 
2023. 

Nyköpings kommun har tillsam-
mans med Trafikverket tagit fram 
en ny lösning för brobyggnationer 
som gör att avstängningstiden för 

Brunnsgatan kortas rejält. Planen 
att stänga av den i cirka två år och 
i och med den nya innovationslös-
ningen kan tiden för avstängning 
minskas till ca 8–12 månader. 

– Med den nya lösningen  
kommer dessa trafikslag fort-
farande kunna trafikera Brunns-
gatan, vi behöver alltså inte bygga 
den provisoriska vägen, säger 
Johan Dahlrot som är projekt-
ledare för Nyköpings resecentrum 
i kommunen. 

RESAN MOT ETT RESECENTRUM TUFFAR VIDARE
Det händer mycket inom projektet för Nyköpings resecentrum. I våras beviljades 
byggnationerna statligt miljonstöd och i slutet av juli antogs detaljplanen.

Arbetet med marknads-
föringen av Nyköping  
på börjades 2004 och ses 

som en viktig del för kommunens 
fortsatta tillväxt. Syftet är att stärka 
bilden av kommunen och öka  
kännedomen om Nyköping som en 
tänkbar kommun att flytta  
till, besöka, arbeta och/eller etablera 
sig i.

– Bo i Nyköpings svartvita bilder 
berättade om ett annat liv med 
härliga bilder från havet. I vidare-
utvecklingen av platsvarumärket 
går vi ett steg längre och inkluderar 
hela Nyköping. Vi presenterar hur 
det är att leva i Nyköping genom 
att lyfta lokala personer och deras 
egna berättelser om livet i Nyköping, 
berättar Anna Nilheimer, kommuni-
kationschef i Nyköpings kommun.

I berättelserna beskrivs hur det 
är att i Nyköping: Nära familj och 
en aktiv fritid, nära en mysig stads-
kärna, nära både naturen, storstan 
och världen och nära ett utveck-
lande arbetsliv. Var du än bor i 
 kommunen. Ordet Nystadsliv 

beskriver den livsbalans man kan 
skapa sig själv i Nyköping.

Det finns så mycket att berätta om 
och visa upp och vi är tacksamma 
för alla stolta Nyköpingsbor som 
gärna bidrar med berättelser om sitt 
Nyköping.

Som Nyköpingsbo kan du dela 
med dig av din berättelse om hur du 
lever nystadsliv. Lägg till #nystadsliv i 
dina inlägg på Instagram så fångar vi 
upp så många bilder vi hinner med. 
Efter vi kontaktat dig och fått ditt 
godkännande så lägger vi ut bilderna 
på Instagramkontot nystadsliv.

Från 20 oktober och sex veckor 
framåt marknadsförs Nyköping i 
en digital kampanj i sociala medier 
samt i dagspress och på intressesaj-
ter i Stockholms närförorter, Söder-
tälje, Norrköping och Linköping. 
Platserna är valda utifrån tidigare 
inflyttningsstatistik till Nyköpings 
kommun. Du kan läsa mer om kam-
panjen med foton och berättelser 
som beskriver livet i Nyköping på 
nystadsliv.se.

Nu lanserar Nyköpings kommun vidareutvecklingen av marknadsföringskonceptet ”Bo i Nyköping”.  
Arbetet har skett i samverkan med lokala näringslivet som ser marknadsföringen av Nyköping som  
en viktig förutsättning vid rekryteringar och för att fortsätta locka attraktiva etableringar till kommunen.

en fördjupad berättelse om Nyköping
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I ETT NYBYGGT HUS
När barnen började flyttade ut så kände paret att de ville ha ett mindre 
och mer lättskött boende. Valet föll på ett nybyggt hus med lättskött tomt, 
där allt var nytt och fräscht.

På inredningsuppdrag

Att ha ett stort hus med stor 
trädgård var inte längre 
ett alternativ för famil-

jen eftersom barnen har flyttat ut. 
Dessutom har de ett sommarhus 
i skärgården som de tillbringar så 
mycket tid som möjligt i.

Det började med att  Weronica 
hade förälskat sig i en  väninnas 
stora fåtöljer ”Loveseat” och 
bestämde tidigt att sådana skulle  
de ha i sitt framtida tv-rum.

Det var även via henne som de 
sedan kom i kontakt med C/O 
Home och inredare Madeleine 
Röken.

– Jag hade många och bra idéer 
själv men de behövde kokas ner 
och då fick jag stöd åt vilket håll 
jag skulle gå, berättar hon.

Ett första möte togs i huset,  
som då var en byggarbetsplats,  
men man kunde ändå se förutsätt-
ningarna.

– Jag brukar börja med ett  
förutsättningslöst möte där jag  
gör en behovsanalys – vad det 
är kunden vill ha hjälp med och 
vad de gillar och önskar, berättar 
Madeleine.

– Efter det erhåller kunderna 
en offert på vad det kostar att få 
ett inredningsförslag på just deras 
önskningar, tillägger hon. 

– Det kan vara allt från en 
möblering med befintliga möbler, 
färgsättning eller ett helt förslag  
på ett rum eller ett hel bostad.  
Som i detta fall där paret skulle 
börja om och kanske ändra stil 
efter huset.

De satte igång processen där 
inredaren gjorde moodboards, 
produktlistor och presenterade en 
helhet på nedre plan där kök och 
vardagsrum hänger ihop.

Sakta men säkert växte deras hus 
och nya hem fram.

– Vi trivs och det har blivit en 
sådan varm och mysig känsla, trots 
att det är ett helt nytt hus. Det be-
ror mycket på textilier som mattor 

och gardiner, de sistnämda har 
vi fått mycket beröm för, berättar 
Weronica.

Hon tillägger, att det har varit en 
rolig process där inredaren  
varit flexibel, positiv och hittat 
lösningar.

Det som kanske har varit lite frus-
trerande är att leveranserna ibland 
varit i längsta laget, tillägger Jonas, 
men säger samtidigt att så ser värl-
den ut idag.

Då kan man inte låta bli  
att fråga, blev drömmen  
om en Loveseat uppfylld?

– Ja, två stycken i sammet pryder 
vårt tv-rum på övervåningen,  
avslutar hon med ett stort leende.

INREDNINGSHJÄLP INGÅR RABATTCHECK

cohomenykoping            C/O Home Nyköping

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

Du vet väl att när du anlitar Våning-
en & Villan ingår det en rabattcheck 
som du kan använda i C/O Homes 
möbel- och inredningsbutik!

Jag hade många bra 
idéer som behövde 
kokas ner.

Paret valde soffa från C/O 
Home som de måttbeställde, 
betongbord från MBJ Design. 
Mattan är även den mått-
beställd från JAB.

Drömmen blev sann – stora  
inbjudande fåtöljer (Darling) 
från C/O Homes egna fabrik.

Mycket textilier ger en ombonad 
känsla. Madeleine tog hand 
om allt från att mäta, beställa 
tyg och lämna och hämta från 
sömmerskan Gabriella Ramos.

20
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Bordet skulle inte vara för stort men ändå kunna växa när familj och 
vänner är på besök. Bordet Velvet från Kristensen & Kristensen passar 
perfekt. En dansk kvaliténsmöbel med flertal iläggsskivor. Stolarna från 
NFG och måttbeställd matta från JAB, lampan är av märket By Rydéns. 
Allt noga utvalt tillsammans med inredare Madeleine.

21
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NU VET VI ATT DET LÖNAR 
SIG MED STYLING

VILLOR
Medelpris de senaste 3 månaderna 
i Nyköping och Oxelösunds kommun
Våningen & Villans försäljningspris  5 775 000 kr
Övriga mäklares försäljningspris  3 952 000 kr

BOSTADSRÄTTER
Medelpris de senaste 3 månaderna 
i Nyköping och Oxelösunds kommun
Våningen & Villans försäljningspris       1 815 000 kr 
Övriga mäklares försäljningspris 1 493 000 kr
Källa: Bostadsbarometern, mäklarstatistik september 2021  i Nyköping och Oxelösunds kommun

STYLING
INGÅR 

ALLTID I VÅRT 
ARVODE 

VI HAR  
STYLISTER  
PÅ PLATS

FÖRE
styling
EFTER

Hos oss ingår styling 
som ett mervärde 
när du anlitar våra 

mäklare på Våningen & 
Villan. Vi har stylister och 
inredare anställda i före-
taget.

Kan man inte göra detta 
själv, tänker en del då, 
jo, det kan man men det 
är mycket ändå inför en 
försäljning, det ska rensas, 
städas och fixas den där 
listen som aldrig kom på 
plats, ja ni fattar.

Det kan även vara svårt  
att ta på sig objektiva ögon  
i sitt eget hem, dessutom 
har stylisten ett bildtänk 
som inte alla har, de är 
proffs helt enkelt.

Ditt hem är inte längre 
ditt hem utan en bostad 
som ska säljas, även det kan 
vara ett hinder i din objek-
tivitet – att man tänker för 
mycket ”mitt hem”.

Efter avslutad bostadsaf-
fär får du även inrednings-
hjälp i ditt nya hem. Här 
tar vi höjd för funktion, 
personlig stil och önskemål, 
det här blir ditt hem!

Styling är viktigt för slutpriset och efter 4 år  
med styling som ett mervärde  kan vi presentera 
ett mätbart resultat – det lönar sig!

Det är inte  
längre ditt 
hem utan 
en bostad 
som ska 
säljas.
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Ett fåtal kvar av
RADHUSEN I STENBRO
Det är hög tid att slå till på ett av de fina nya radhusen i Stenbro då 
endast ett fåtal finns kvar. Byggnationen tar fart i december men själva 
tillvalsprocessen och inredningsvalen påbörjas i skrivande stund.  
Inflyttning sker hösten 2022.

Inom kort kommer vi att skicka 
ut information till alla köpare 
om att den roliga inrednings-

processen nu ska påbörjas. 
Själva tillvalsprocessen kommer 
att ske genom Homemaker, som 
är en digital tillvalsbroschyr, 
berättar Anna Bjerke på Svensk 
Husproduktion.

– Alla köpare får en person-
lig länk där de kan gå in och 
se tillvalen som i en e-handel, 
fortsätter hon.

Inredare Ma-
deleine Röken 
på C/O Home 
kommer sedan 
att boka in per-
sonliga möten med 
samtliga köpare för 
att gå igenom och 
visa de tillval som finns att  
välja på.

Madeleine finns även till-
hands som expert och bollplank 
när det gäller övrig inredning 

och färgsättning.
– Min professi-

on som inredare 
är att vara lyhörd, 
hitta lösningar/

förslag och inspi-
rera i denna roliga 
och spännande 

process som det är att forma sitt 
kommande drömboende. 

Jag ser verkligen fram emot 
att få träffa er alla, säger Made-
leine Röken.

INFLYTT
HÖSTEN

2022

Våningen & Villan har 
haft förmånen att sälja 
radhusen på Stenbro.

HEJ ANNA...
Hur har det gått?

– Intresset är stort och det be-
ror nog på att byggstarten när-
mar sig och att tillvalshantering-
en nu äntligen börjar. Många 
köpare av nyproduktion önskar 
att få möjligheten att påverka sin 
kommande bostad. Att få vara 
med och forma sitt drömboende 
är oftast den roligaste delen  
i hela byggprocessen.

Säljstarten 
skedde i början 
av året och till 
våren kom 
försäljningen 
igång ordent-
ligt. Radhusen 
är jättefina med 
sina 128 kvm 
och har en bra 
planlösning och här finns 
en stor altan och även en rymlig 
balkong på övervåningen, två 
förråd och solceller på taken. 

Så är du intresserad vänta inte 
längre utan välkommen att ringa 
mig på 072-402 80 00 så bokar 
vi ett möte så presenterar jag 
                   gärna projektet vidare 
                                   för er! 

• Radhusen är uppdelade i 
fyra längor för att ge känslan 
av småskalig het och ökad 
trivsamhet. 
• Med husens placering  
optimeras solläget, för bästa 
 
 
 
 

utnyttjande av dagsljus och för 
takets sol celler. När solen är 
uppe kan man välja plats för 
både skugga och sol. Sol celler 
bidrar dess utom till att kostna-
den för hushållets el minskar. 
 

• Förråd finns på både fram- 
och baksida av huset. Dessa 
förråd skärmar av för den pri-
vata delen och trädäcket ligger 
väl skyddat mellan huskrop-
parnas vinklar och i skydd av 
balkongen från övervåningen.
• Priset ligger  
från 2 900 000 kr.

FAKTA OM RADHUSEN
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Anna-Lena och Mats hade 
diskuterat och tänkt till 
mycket innan mötet med 

Maison Forte där de skulle prata 
om planlösning och materialval. 
De var väl förberedda helt enkelt.

– Tankarna om inredning och 
väggar har gått i olika riktningar 
och det har varit mycket att tänka 
på, men roligt! Det är spännande 
att skapa ett gemensamt boende!  
säger Anna-Lena.

De la fram sina önskemål  
och arkitekten var lyhörd för  
de ändringar som var möjliga.

Paret utgick från sina egna  
behov när de önskade ändringar 
på planlösningen. Men de  hoppas 
verkligen att barn och barnbarn  

vill komma och hälsa på och bo 
kvar.

En bra förvaring var viktig!  
Så en walk-in-closet stod högt på 
önskelistan.

En skjutdörr var också viktig  
i hallen för att få till mer förvaring.

De undersökte också möjlig-
heten till olika alternativ för köket.

Hur blir det med fasaden?  
Ska den målas?

– Nej, fasaden är värmebehand-
lad så därför behövs ingen mål-

ning. Den kommer att förändras 
över tid på grund av solen men 
bara på ett snyggt sätt, berättar 
Elinor Collin på Maison Forte.

Om man trots allt vill måla är 
det något som blir ett gemensamt 
beslut av föreningen.

När är det inflyttning?
– Det blir i november 2022.  

Ska bli så spännande och roligt! 
säger Anna-Lena och Mats.

Vad väljer ni – ljust och fräscht 
eller mörkt och murrigt?

– Vi väljer relativt ljusa färger  
till väggar och kök. Färgerna  
i rummen ska sitta ihop för att 
skapa harmoni. Så vi håller oss till 
trender med lite egna lösningar. 

– Våra stora fönster ligger  
i nordöstlig riktning så vi väljer 
varma färger. I köket blir det 
varmgrått. 

– Det kommer förmodligen  
bli ett svart/vitt badrum och ett  
i bruna toner.

Vad tycker ni är mest  
tilltalande med husen?

– Det är så härligt med fönster 
hela vägen ner till golvet. 

Hur går försäljningen Anna 
Göthéus, ansvarig mäklare  
för projektet?

– Alla radhus är sålda! Så roligt! 
berättar Anna. Det ska bli spän-
nande att se hur de kommer att se 
ut när det är färdigbyggt!

Nu börjar den roliga resan mot

VAXTHUSGRÄND
Anna-Lena och Mats har köpt ett radhus på Växthusgränd. De fick möjligheten att påverka planlösning 
och materialval. Vi följde med på ett möte på Maison Forte med projektledare och arkitekt. 

Ett detalj  
är att fönstren 
går hela vägen 
ner till golvet.

ÖSTER  
Charmig lägenhet med inglasad balkong  
ÖSTANVÄGEN 4 A, VÅN 3 
Utgångspris 1 550 000 kr    
Avgift 5 092 kr    Boarea  79 kvm    Antal rum 3 
Mäklare Anna Göthéus 
072-402 80 00

  SNART TILL SALU
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Förmågan att förmedla och visualisera känslan av ett 
hem som ännu inte är byggt är inte enkel – men vi 
på Våningen & Villan vet hur man gör det! 

Vill du veta mer om vilka projekt vi har just nu så är 
du varmt välkommen att höra av dig till oss, vi hjälper 
dig och stöttar dig hela vägen från start tills att du 
flyttar in i ditt nyproducerade hem.

Köpprocessen.

1. Intresseanmälan  
Redan i ett tidigt skede kan du anmäla ditt intresse för projektet. 
2. Säljstart  
Inför säljstart presenteras bostäderna mera detaljerat med pri-
ser, månadsavgifter och ritningar. Du ges också möjligheten 
att få svar på dina frågor gällande projektet från ansvariga 
mäklare.
3. Bokningsavtal  
Så snart du bestämt dig för en bostad skrivs ett bokningsavtal. 
I samband med detta erlägger du ofta en första handpenning 
som är en del av insatsen. 
4. Förhandsavtal och upplåtelseavtal  
I nästa steg skrivs ett förhandsavtal, alternativ skrivs ett upplåtel-
seavtal direkt beroende hur långt man har kommit i processen 
med den ekonomiska planen för bostadsrättsföreningen. För-
handsavtal tecknas många gånger relativt långt innan inflytt-
ning. I samband med detta inbetalas ofta även ett förskott som 
sedan avräknas din slutbetalning. Inför eller senast i samband 
med tillträde ersätts förhandsavtalet med ett upplåtelseavtal. 

5. Tillval av inredning  
Bostaden säljs i ett grund-
utförande som beskrivs 
i säljmaterialet. Utöver 
basstandarden kan du ofta 
göra ett antal tillval för exempelvis 
ytskikt och köks- och badrumsinredning,  
mot en extra kostnad. 
6. Visning  
Under produktionen kommer du få möjlighet att besöka  
arbetsplatsen för att se din kommande bostad ta form. 
7. Slutbesiktning 
Några veckor innan inflyttning besiktigas bostaden av en  
opartisk besiktningsman.
8. Tillträde och inflyttning 
Vid tillträdet sker slutbetalningen och mot uppvisande  
av kvitto får du nycklarna till din bostad. Slutgiltigt besked  
om exakt inflyttningsdag meddelas senast tre månader  
i förväg.

VILL DU FLYTTA 
TILL NÅGOT

Hur går det till när man köper nyproduktion?

helt nytt?
Våningen & Villan är stora förmedlare 
av nyproduktion. Vi samarbetar med 
både större och mindre byggherrar  
för att få en bredd i vårt utbud 
och kunna erbjuda dig som kund 
nyproducerade bostäder i alla 
prisklasser på tilltalande läge. 
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GRANNE MED
HAV & NATUR 

Strax öster om centrala 
Nyköping precis intill 
inloppet till Nyköpings 

hamn ligger det natursköna 
området Brandholmen. Här 
fortskrider Maison Forte sin 
satsning i Nyköping med den 
sista etappen av bostadsrätter 
på Brandholmen, BRF Öst-
ersjöklippan, med havsnära 
läge i ett lugnt väletablerat 
bostadsområde.

Sista byggnaden  ligger 
granne med grön park-
mark och utanför den inlop-
pet till hamnen. Det byggs 
25 st lägenheter varav 21 st 
är utformade som 2–6 rok i 
storlekarna 54–111 kvm med 
stora inglasade balkonger och 

resterande 4 st utförs i botten-
plan med stor uteplats och 
radhuskänsla, dessa blir  
mellan 133–137 kvm.

Planlösning är flexibel 
där antal sovrum, extra wc, 
förråd eller tom bastu finns 
som valmöjlighet beroende 
på vilken typ av lägenhet du 
väljer, vi anpassar lägenheten 
efter era önskemål och behov. 

Till lägenheterna tillkommer 
ett extra förrådsutrymme och 
det finns möjlighet att hyra 
p-plats på innergården.

På Brandholmen finner 
man fina promenadstråk, 
småbåtshamn, skolor och res-
tauranger. I området ligger 
även Rosvalla Arenor med 
idrottsanläggningar för ett 
flertal olika sporter och eve-
nemang. Brandholmen är 
ett populärt och uppskat-
tat bostads och rekreations-
område för både boende och 
besökare,

Preliminär byggstart kvartal 
2, 2022 och preliminär inflytt-
ning kvartal 3, 2023.

På Brandholmen finns fina promenadstråk, småbåtshamn, 
skolor och Rosvalla Eventcenter. Nu bygger Maison Forte 
sin sista etapp av bostadsrätter, BRF Östersjöklippan,  
25 lägenheter som anpassas till kundens önskemål.

Lägenheterna 
kommer att få 
stora inglasade  
balkonger.

TOMT-
VISNING

10 NOV KL 15–16
Vi bjuder på fika!
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Under en dryg månad har det funnits möjlighet att köpa Peter Fröjds solrostavlor.  
Vi på Våningen & Villan, C/O Home och Peter Fröjd har skänkt 1.000 kr för varje såld tavla.  
Vi tackar de som köpt en tavla och därmed bidragit till 11.500 kr till Barncancerfonden. 

Nästa nummer av Magasinet Bostad kommer den 12 mars

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

MAGASINET
HÖST/VINTER 21-22

EN
BJUDNING
SOM VÄRMER

VÅNINGEN & VILLAN
FASTIGHETSFÖRMEDLING

VI
PRESENTERAR

TVÅ NYA
MÄKLARE

HÖSTFÄRGER 
Jordiga 

& 
 mysiga

DET 
LÖNAR SIG

MED 
STYLING

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

Styling & Inredning

Vill du ha ett exemplar av Bostadsmagasinet? 

11 500:- till Barncancerfonden



VI HAR DUKAT UPP  
FÖR DEN BÄSTA

BOSTADSAFFÄREN.
Vi tar hand om din bostadsaffär


