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Eldsundsviken  
– en ny stadsdel som växer fram

Nordväst om Strängnäs stadskärna i området kring Eldsundsviken växer till 

mångas glädje ett nytt bostadsområde fram. Detta anrika område har en 

gedigen historia. I de vackra byggnaderna från tidigt 1900-tal kamperade 

Södermanlands regemente under nästan ett sekel och de sista värnpliktiga 

muckade 2005. Idag utvecklas området ordentligt och här finns skolor och 

förskolor, ett 40-tal företag och nu även bostäder. Läget är svårslaget med 

sin närhet till naturen, Mälarens vatten och centrala Strängnäs. 

Där viken möter land planerar nu Lillskär tillsammans med HMB att upp-

föra Brf Båthuset. Här skapas ett fristående bostadshus med fronten åt 

norr och innergården åt söder, vilket medger maximalt med utblickar över 

vattnet och kvällssolsläge för flera av bostäderna. 

Tillsammans med Arkipol arkitekter skapar vi här 47 stycken välplane-

rade, moderna bostadsrättslägenheter där det sjönära läget är tongivan-

de. Bostäderna utmärks av generösa fönsterpartier som går från golv i 

sällskapsytor samt helglasade balkongdörrar som leder ut till en uteplats, 

balkong eller terrass. Flertalet trerumslägenheter har dubbla balkonger och 

fyrorna har dubbla våtrum. Övre plan erbjuder fantastiska terrassvåningar 

med braskamin och två av lägenheterna har dessutom egen spa-del med 

bastu! Parkeringsmöjlighet finns på gården samt i källaren under huset. 

Hissen når varje våningsplan inklusive källarplan.

Det blir ett personligt boende med genomtänkta detaljer! I Eldsunds-

viken finns grönområden perfekta för promenader och löprundor, bland 

annat den långa strandpromenaden som leder dig in till stadskärnan. 

Den planerade marinan ger också de boende i området möjlighet till egen 

båtplats.
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Bostäderna 
– inget är som att komma hem

Bostaden ska vara en plats att längta hem till!  

Lägenheterna i Brf Båthuset utmärks av fastighetens 

generösa glaspartier som skapar ljus och luftighet 

samt en genomtänkt inredning. 

Den omsorgsfullt utformade interiören adderar 

det där lilla extra till din bostad! Redan i grundutfö-

randet är bostäderna väl utrustade med noga utvald 

interiör. Väggar målas vita och golvet är en 3-stavs-

parkett av mattlackad ek från kvalitetsleverantören 

Kährs. Generösa sovrum och goda förvaringslös-

ningar genom bland annat skjutdörrsgarderober i 

fullhöjd samt klädkammare i flertalet lägenheter (se 

planritning).

På översta planet inreds unika lägenheter med 

generösa sociala ytor, braskamin samt stora terras-

ser med Mälarvy. Badrummen har en modern känsla 

och sänder genast tanken till ett lyxigt hotell. De är 

kaklade och har dolda rördragningar för ett rent ut-

seende. Kommoder och toalettstolar är vägghängda 

för att underlätta städning och elkomfortvärme finns 

i golv. Infällt i tak sitter LED-spotlights med dimmer. 

De större våtrummen har plats för badkar (tillval) och 

är utrustade med tvättmaskin och torktumlare samt 

en praktisk arbetsbänk med överskåp medan de 

mindre lägenheterna är utrustade med kombimaskin 

(se planritning).

Utöver standardutförandet kommer du som köpare 

till en lägenhet i Brf Båthuset kunna påverka interi-

ören genom flera stilval, såsom val i kök och badrum. 

Ett tillfälle för dig som köpare att sätta din egen 

prägel på ditt framtida drömboende!

Bostadshuset

Flerfamiljshuset byggs i naturliga material 

såsom tegel, stål, betong och trä. En ambition 

om en långsiktighet och tidlös gestaltning och 

materialval. Innergården bjuder in till samvaro 

och här skapas möjlighet till nya möten. Här ska 

finnas grönska och en mix av ytor för lek, akti-

vitet och en plats i skuggan i den gemensamma 

pergolan. Samtliga lägenheter nås via hiss och 

har i detalj tillgänglighetsanpassats för att möta 

de krav våra olika förutsättningar i livet ger 

oss. Varje lägenhet har tillgång till eget förråd, 

gemensamma cykelförråd samt utrymmen för 

barnvagnar och rullatorer.

TILLVAL FÖREKOMMER I BILD
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Köket – hemmets hjärta!

Det moderna livet kräver sitt kök. Därför har vi valt att inreda våra kök 

med Vedums MAJA KÖK. Köket är modernt men samtidigt traditionellt 

och vi har valt detta kök just för att det inte ska kännas omodernt om 

några år. Köken mjukas upp med hjälp av beslag, bänkskiva och kakel. Vi 

tycker att Majaluckan ger köket ett minimalistiskt utseende med eleganta 

raka linjer.

Som standard har vi valt en vit slät lucka i lackad MDF och ett stilrent 

handtag i krom. Vitt matt kakel 10 x 20 i förskjuten sättning ovanför en 

arbetsbänk i grå laminat. Skåp är takanslutna och de djupa utdragslådor-

na har mjukstängning. Vitvarorna är rostfria, diskmaskinen blir integrerad 

med köksluckan samt induktionshäll, ugn och mikro blir standardutrust-

ning (se planritning).

Inredningsval

Under byggets gång kommer du som kund ha möjlighet att göra indivi-

duella val för din inredning. För att underlätta för dig har vi komponerat 

ihop tre färdiga inredningsstilar, där kök och badrum har fått olika kulö-

rer och materialval som harmonierar. 

Vi bjuder in till ett tillvalsmöte där vi presenterar de olika val du får 

möjlighet att göra samt att du får tillfälle att titta och känna på en del av 

materialen. Vissa val är kostnadsfria, andra inte.

” Vi på Vedum försöker vara långsiktigt hållbara 

i allt vi gör. Det gäller vår produktion, våra 

produkter och vårt sätt att vara som företag och 

som människor. Så är vi också Sveriges största 

familjeägda köks- och badrumsföretag med 

snart 100 års erfarenhet

TILLVAL FÖREKOMMER I BILD
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1. WHITE – SKANDINAVISK ELEGANS MED LJUSA MATERIAL

KÖK 

Lucka Maja Vedum vit. Laminatbänkskiva Zeus silver. Oyster kompositsten.  

Handtag Svart/Krom 128 mm. Kakel vitt, matt 10 x 20 i förskjuten sättning. 

Golv ek Como Town, 3-stavsparkett. Ek Taranto, 3-stavs mattlackad vit. Blandare Mora, krom. 

BADRUM  

Golv klinker 30 x 30 Stenvik grå samt 5 x 5 vid duschplats. Vägg vitt, matt kakel 15 x 15 i förskjuten sättning.  

Blandare Mora, krom.

2. CHARCOAL – KARAKTÄRSFULLT KÖK SOM MJUKAS UPP MED LJUSA OCH MODERNA MATERIAL

KÖK 

Lucka Maja Vedum antracitgrå. Laminatbänkskiva Polaris ljusgrå. Noble Grey kompositsten.  

Handtag Tråd krom cc 128 mm. Kakel vitt, matt 15 x 15 i förskjuten sättning.  

Golv ek Como Town, 3-stavsparkett. Ek Taranto, 3-stavs mattlackad vit. Blandare Mora, krom. 

BADRUM 

Golv klinker 30 x 30 Stenvik mörkgrå samt 5 x 5 vid duschplats. Vägg grå, matt kakel 15 x 15 i förskjuten sättning.  

Blandare Mora, krom

3. CLAY – FÖR DIG SOM VILL HÅLLA STILEN VARM OCH JORDNÄRA

KÖK 

Lucka Maja Vedum varmgrå. Laminatbänkskiva Chicago concrete. Calypso kompositsten.  

Handtag Knopp krom höjd 28 mm. Kakel vitt, matt 10 x 20  i förskjuten sättning.  

Golv ek Como Town, 3-stavsparkett. Ek Taranto, 3-stavs mattlackad vit. Blandare Mora, krom. 

BADRUM 

Golv klinker 30 x 30 Stenvik grå samt 5 x 5 vid duschplats. Vägg mörkgrå, matt kakel 15 x 15 i förskjuten sättning.  

Blandare Mora, krom.

1

2

3

En presentation av våra inredningsstilar





16 LILLSK ÄR LILLSK ÄR 17

söderläge. Du lutar dig mot de svarta smidesräckena som står 

i kontrast till den ljusa, varma kulören på fasaderna. Du vinkar 

till en granne som promenerar över innergården, på väg mot 

en av de tre huvudentréer som vätter mot innergården. 

Efter att ha känt solens strålar vänder du och går till lägen-

hetens största rum. Kök och vardagsrum utgör tillsammans 

ett stort rum för samvaro. Kyl, frys och högskåpet med ugn 

och micro hjälper till att skapa nya rumsligheter som ökar 

möblerbarheten samtidigt som köksön kopplar samman kök 

och vardagsrum. Du passerar soffan, och går sedan fram till 

lägenhetens andra balkong. Du öppnar dörren, går ut och 

slår dig ned på en av stolarna som står här. Du tittar ut över 

vattnet, blicken fastnar på en segelbåt. 

Ovan beskrivs en typisk 3:a i nya BRF Båthuset. Med en färdig 

detaljplan som grund har Arkipol tillsammans med Lillskär fått 

möjligheten att skapa unika hem på en unik plats.

Utöver den 3:a som ovan beskrivs finns både mindre och 

större lägenheter. Allt från smarta tvårummare till 4:or med 

badrum ’en suite’, i direkt koppling till master bedroom och 

lägenheter högst upp i huset med takterrasser på omkring 20 

kvm och SPA med egen bastu. 

BRF Båthuset, beläget på det gamla regementsområdet i 

Strängnäs och med närhet till naturen, vattnet och staden bär 

med sig alla de bekvämligheter som nyproduktion innebär och 

mer därtill, samtidigt som det är omgivet av kulturhistoria. Min 

förhoppning är att detta blir en plats som flera med stolthet 

kallar sitt hem och gäster gärna besöker. 

Du befinner dig nordväst om Strängnäs stadskärna, kör 

längsmed Eldsundsstråket vid det före detta regementsom-

rådet. På din vänstra sida har du monumentala kaserner från 

tidigt 1900-tal och på din högra sida har du vattnet. Du kör lite 

längre, närmar dig en fasad i vackert tegel, med vissa putsin-

slag. Ditt hem. Stora fönsterpartier som går ända ned till golv 

är placerade i par. Framför dem, längsmed huset, löper långa 

balkonger med smäckra räcken i svart smide. Den översta vå-

ningen på huset är indragen och på de stora terrasserna med 

utsikt över vattnet skymtas blommor, parasoll och sittgrupper. 

Du kör vidare vid sidan om huset och svänger svagt vänster 

när huset viker av. Huset ligger i placerat i en vinkel. Garagein-

farten annonserar sig och du svänger vänster och in i garaget. 

Härifrån har du direkt access till ditt trapphus. Du parkerar 

bilen och tar hissen upp. Med nyckeln låser du upp dörren. 

Hemma. Du tittar åt höger, därifrån ljuset kommer. Ända ifrån 

hallen ser du vattnet. De stora exklusiva partierna i vardags-

rum och kök går ända ned till golv och vattnets påtagliga närva-

ro sköljer över dig.  

Du hänger av dig jackan i skjutdörrsgarderoben i hallen, och 

går sedan till vänster. Det är lägenhetens privata del. Här finns 

badrum med tvättmaskin och torktumlare och två sovrum. Du 

öppnar dörren till det stora ljusa sovrummet, passerar sängen 

och går fram till den södra balkongen. Öppnar balkongdörren, 

kliver ut och blickar ned över innergården som ligger omfam-

nad i den vinkel som husets form skapar. En innergård direkt 

TOVE JENSEN 
ARKITEKT SAR/MSA

ÖVRIGA MEDARBETARE: 
CARL-JOHAN ALM,  

JONAS BJÖRKMAN OCH 
ANNA KASSAI

Arkitektens ord
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Så här bygger vi lite mer genomtänkt!47 lägenheter 
– allt från effektiva tvåor till exklusiva terrassfyror 

Tillsammans med arkitekterna på Arkipol skapar vi 

välplanerade och moderna bostadsrättslägenheter.

Lägenheterna på 2 till 4 rum och kök är ljusa, sobra 

och lättmöblerade. Allt är genomtänkt så att varje 

yta ska komma till nytta. Vi har här använt oss av 

klassiska material som trä och kakel med ett stilfullt 

skandinaviskt uttryck. 

Bostäderna karaktäriseras av stora fönsterpartier 

som går från golv i sällskapsytor och som leder till 

en uteplats, balkong eller terrass i så gott som alla 

lägenheter. Flertalet trerumslägenheter har dubbla 

balkonger och fyrorna har dubbla våtrum. 

1. God förvaring i klädkam-

mare och skjutdörrsgardero-

ber (se planritning).

2. Kaklade våtrum med 

elkomfortvärme, dold rör-

dragning och vägghängd wc 

samt kommod – snyggt och 

enkelt att hålla rent! 

3. Egen tvättdel med 

tvättmaskin och torktumlare 

samt arbetsbänk ovanpå. 

Förvaring i överskåp. Mindre 

lägenheter har kombimaskin 

(se planritning).

4. Stora fönsterpartier i 

sällskapsytor samt helgla-

sade balkongdörrar ger fint 

ljusflöde i bostaden.

5. Rumslig normalhöjd är 

2,5 meter eller där annat 

anges (se bofakta). 

6. Väl tilltagna uteplatser 

och balkonger. Uteplatser 

utförs med trall.

7. Kvalitetsgolv från Kährs, 

3-stavs ekparkett. 

8. Stilrena och välbyggda 

kök från Vedum med rostfria 

vitvaror.

(exempel lägenhet 2:1203, 4 rok, 100 m2)
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Materialbeskrivning

Gemensamt för alla
GOLV Kährs parkett, mattlackad ek, 3-stav, 15 mm.

LISTVERK Sockel: Vit slät, NCS 0500-N. Foder: Vit slät, NCS 0500-N.

FÖNSTER Moderna isolerglas. Fönsterbänkar i grå kvartskomposit.  

VÄGG Målade, vita NCS 0500-N.

TAK Målat, vitt.

GARDEROBER Vita skjutdörrar alternativt fristående garderober, enligt planritning.  

TAKHÖJD Normalhöjd är 2,5 meter eller där annat finns angivet på bofakta. 

ÖVRIGT Väggfäste för gardinbeslag och persienner ingår ej. 

 

Kök
INREDNING Köksskåp från Vedum eller motsvarande. Rostfria vitvaror från Siemens  

eller motsvarande. Kyl och frys alternativt kombinerad kyl/frys enligt bofakta. Diskmaskin, 

integrerad med kökslucka. Köksfläkt – Franke eller motsvarande. Ugn, mikro och induk-

tionshäll. Laminatbänk i grått samt kakel, vitt, matt, slät 10 x 20 i förskjuten sättning  

ovanför arbetsyta.

Våtrum
GOLV Klinker Stenvik ljusgrå 30 x 30 cm och 5 x 5 cm i duschplats.

VÄGG Kakel, vitt, matt, slätt 15 x 15 cm sätts i förskjuten sättning.

TAK Vitt målat med LED-spotlights med dimmer.

INREDNING Fast inredning enligt planritning. Vägghängd wc-stol Ifö eller motsvarande. 

Kommod med två utdragslådor. Duschväggar av klarglas. Utrymme för tillval av badkar 

finns i många lägenheter, men inte alla (se bofakta). Väggskåp med vita släta luckor och 

belysning undertill (där skåp finns angivet på planritning). Duschset, handdusch Mora, 

eller motsvarande, spegel med belysningsarm, el-komfortgolvvärme, handdukstork (el), 

toalettpappershållare och handdukskrokar. 

VITVAROR Badrum är utrustade med tvättmaskin och torktumlare alternativt kom-

binerad tvättmaskin/torktumlare från Siemens, eller motsvarande, samt en praktisk 

arbetsbänk i grå laminat. Se planritning.  
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Byggnadsbeskrivning

GRUNDLÄGGNING OCH STOMME Bottenplatta av betong, bäran-

de väggar och bjälklag av betong och stål.

YTTERTAK Takmaterial i papp.

FASADER Fasadmaterial i puts och tegel. 

MARKISER/BALKONGSKYDD/VÄV Finns inte från start. Place-

ring, utseende och färgangivelser är reglerade för att säkerställa 

likartat utseende och utförs enligt bostadsrättsföreningens 

ordningsföreskrifter. 

VÄGGAR Väggar av betong samt uppreglade väggar klädda 

med gips.

TAKHÖJD Normalhöjd är 2,5 m eller där annat anges på bofakta.  

GEMENSAMMA UTRYMMEN Husets källare nås direkt med hiss, 

här finns soprum och lägenhetsförråd. På entréplan finns cykel-

förråd,  barnvagns-/ och rullstolsrum. 

LÄGENHETSFÖRRÅD Ett förråd per lägenhet finns i källarplan. 

Storlekar ca 2–4 kvm.

TRAPPHUS/ENTRÉ Porttelefon, anslagstavla samt postboxar i 

entréplan. Tidningshållare vid respektive lägenhetsdörr. 

BALKONGER/TERRASSER/UTEPLATSER Slät betongyta och 

balkongräcken i svart stål. Utrustade med utvändig belysning och 

eluttag. Uteplatser har trätrall. 

FÖNSTER OCH DÖRRAR Fönster och balkongdörrar på entré- och 

källarplan är låsbara. Lägenhetsdörrarna är säkerhetsklassade 

och förses med mekanisk ringklocka och titthål. Innerdörrarna är 

vita släta. Persienner ingår inte, affär gällande detta görs direkt 

mellan kund och persiennfirma efter inflyttning.

HISS Hiss finns från markplan till samtliga våningsplan, även källare. 

GÅRDSMILJÖ Den gemensamma innergården planeras att 

utrustas med såväl lekytor som plats för avkoppling. Här finns 

en pergola, gräs- och trallytor, träd och buskar anläggs liksom 

parkering för cyklar. Utanför gårdsmiljön, men intill huset, på för-

eningens fastighet, finns också ett antal bilplatser för föreningens 

medlemmar.

NYCKLAR Fyra nycklar till respektive lägenhet. Postfack, lägen-

hetsdörr och hänglås till förråd öppnas med lägenhetsnyckel. 

Porttelefon vid trapphusentré.

VÄRME OCH VENTILATION  

Värme: Uppvärmning sker via vattenburna radiatorer på vägg 

samt golvstående konvektorer. Komfortgolvvärme (el) samt radia-

torer i våtrum. Uppvärmning med fjärrvärme. 

Ventilation: Centralt FTX-aggregat med värmeåtervinning, styrd 

till- och frånluft via takdon. 

El-abonnemang: Föreningen tecknar ett gemensamt el-abon-

nemang för samtliga lägenhetsinnehavare. Varje medlem 

blir debiterad egen förbrukning utifrån individuell mätning. I 

lägenheten finns skåp för lägenhetscentral med säkringar och 

mediautrustning.

TV/TELE/DATA Varje lägenhet är fiberansluten. Föreningen teck-

nar ett grundutbud på ca 20 kanaler, en bredbandshastighet på 

100/100Mbit och den fasta avgiften för IP-telefoni. Lägenhets-

innehavaren kan själv beställa utökat abonnemang. En TV-box 

ingår.

PARKERING Föreningen har 45 st parkeringsplatser. 33 är för-

lagda i husets källare varav två är handikapparkeringar. 12 st är 

förlagda utomhus med uttag för motorvärmare på föreningens 

fastighet, varav en är handikapparkering.
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Att köpa 
– så går det till

Att köpa bostad är ett av de största beslut som görs 

i livet. Vi är stolta över att du väljer att göra det till-

sammans med oss. För att förankra detta beslut rent 

juridiskt krävs att vissa formkrav uppfylls. Här nedan 

vill vi beskriva vad som händer och när. 

Lillskär har sedan en tid förvärvat fastigheten 

(marken) som ligger till grund för det som kommer 

byggas och bli färdigställda bostadsrätter i form av 

bostadsrättsföreningen Brf Båthuset som registreras 

hos Bolagsverket. En tillfällig byggande styrelse till-

sätts, som under byggtiden tar beslut å föreningens 

vägnar. Efterhand som de boende flyttar in övertar 

de styrelsearbetet.

Vi kommer vid ett flertal tillfällen bjuda in till träf-

far inför viktiga delmoment där vi i detalj förbereder 

dig på vad som händer och ska göras. Utöver detta 

finns vi alltid behjälpliga för att svara på frågor och 

funderingar.

BOKNINGSAVTAL Boknings-

avtalets uppgift är att reser-

vera din önskade bostad för 

dig. Detta avtal är inte juridiskt 

bindande utan kan frånträdas 

utan rätt till skadestånd för 

någon part.

KOSTNADSKALKYL Kostnads-

kalkylens uppgift är att ge 

tidig information om fören-

ingens ekonomi. Kalkylen har 

granskats och godkänts av 

Boverkets intygsgivare. 

 

 

 

 

FÖRHANDSAVTAL Med kost-

nadskalkylen som underlag 

tecknas ett bindande avtal 

mellan kund och bostadsrätts-

förening.

EKONOMISK PLAN Planens 

uppgift är att ge fullständig 

information om föreningens 

ekonomi. Planen har granskats 

och godkänts av Boverkets 

intygsgivare.

UPPLÅTELSEAVTAL För-

utsätter att en ekonomisk 

plan finns. Upplåtelseavtalet 

undertecknas i slutskedet av 

köpprocessen och medför att 

du blir medlem i bostadsrätts-

föreningen. 

TILLTRÄDE Cirka tre månader 

innan inflyttning bekräftas det 

exakta datumet för inflyttning-

en skriftligen. Mot uppvisad 

slutbetalning på resterande 

köpesumma får du nycklarna 

till lägenheten.

SLUTBESIKTNING En obero-

ende besiktningsman avgör 

om entreprenören utfört sitt 

arbete fackmannamässigt och 

enligt det entreprenadavtal 

som finns mellan BRF och 

entreprenör. 

 

 

 

GARANTIBESIKTNING Garan-

titiden är fem år men besikt-

ning sker efter två år för att se 

om brister uppkommit över 

tid. En oberoende besiktnings-

man avgör felens karaktär och 

om de ska åtgärdas.
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Köpprocessen 

1. ANMÄL INTRESSE Anmäl dig som intressent till Fastig-

hetsbyrån, för att få löpande information och chans 

att vara ”först till kvarn” när det är dags för försälj-

ningsstart. Det är givetvis helt kostnadsfritt att vara 

intressent och du förbinder dig inte till någonting.

2. INFORMATIONSMÖTE INFÖR SÄLJPREMIÄREN Strax innan 

försäljningsstart bjuds alla intressenter in till en 

informationsträff. Representerade finns Lillskär och 

fastighetsmärklarna från Fastighetsbyrån som an-

svarar för försäljningen. Under mötet får du veta mer 

om hur husen tar form, vad som finns i närområdet 

och vilka planlösningar du kan välja mellan. Innan vi 

skiljs åt får du med dig all den information du behö-

ver för att köpa din drömbostad när försäljningen 

sedan sätter igång.

3. SÄLJPREMIÄR Vi tillämpar ”först till kvarn”-principen. 

Hur turordningen fastslås och hur säljpremiären går 

till presenteras under informationsmötet. När du 

anmält ditt intresse för en bostad kommer mäklaren 

att kontakta dig för att gå igenom din reservation och 

skriva ett bokningsavtal alternativt ett förhandsavtal. 

4. BOKNINGSAVTAL Med bokningsavtalet reserverar 

du din önskade lägenhet. Så snart en kostnadskalkyl 

är upprättad kontaktar mäklaren dig för att skriva 

förhandsavtal.  

 

 

5. FÖRHANDSAVTAL Att köpa en ny bostad är en av de 

största affärerna du gör i ditt liv. När du tagit del av 

informationen skriver du på ett bindande förhands-

avtal. Därefter kommer vi att ha löpande kontakt 

med flera möten och avstämningar fram tills det är 

dags för inflyttning. 

6. BYGGSTART OCH HANDPENNING När 80 procent av 

bostäderna i föreningen är sålda och bygglov erhål-

lits sätter vi spaden i marken och bygget startas. I 

samband med detta lägger du en handpenning på 10 

procent av köpeskillingen. 

7. VÄLJ INREDNING När det är dags att välja inredning 

bjuder vi in dig till ett stilvalsmöte där vi tillsammans 

går igenom de olika inredningsstilarna du kan välja 

bland. Vissa tillval kostar extra och betalas i samband 

med inflyttningen. När du känner dig nöjd med dina 

inredningsval kan du lugnt luta dig tillbaka medan vi 

fortsätter att färdigställa ditt nya hem.  

8. UPPLÅTELSEAVTAL OCH EKONOMISK PLAN När den 

ekonomiska planen är framtagen tecknas ett upplå-

telseavtal och medlemskap i bostadsrättsföreningen 

beviljas. Detta sker ca ett kvartal innan inflyttning. 

9. BESIKTNING OCH FLYTTINFORMATION Några veckor före 

inflyttning bjuds du in till en slutbesiktning av din 

kommande bostad då en oberoende besiktningsman 

kontrollerar att bostadens skick överensstämmer 

med branschbestämmelser och vad som avtalats 

mellan förening och entreprenör. 

10. SLUTBETALNING OCH TILLTRÄDE Äntligen är det dags 

att sätta nyckeln i dörren till ditt nya hem! I god tid 

innan inflyttningsdagen har vi kommit överens om 

tid och plats för att överlämna bostaden. Det är nu 

slutbetalningen sker. Du får med dig en bopärm som 

innehåller det mesta du behöver veta om ditt nya 

hem, bland annat information om garantier, besikt-

ningar, skötselråd och bruksanvisningar. Kom ihåg att 

teckna en hemförsäkring och flytta/avsluta eventuel-

la abonnemang och prenumerationer.

11. OSÅLDA LÄGENHETER Om osålda lägenheter finns 

kvar sex månader efter sista tillträdesdag köper 

Lillskär AB dessa, bostadsrättsföreningens ekonomi 

drabbas därmed inte av detta. Inledningsvis och un-

der byggperioden är styrelsen en så kallad byggande 

styrelse, alltid med minst en extern konsult. Denna 

tillfälliga styrelse ersätts av de boende efter inflytt-

ning. Juridisk person är inte godkänd köpare i Brf 

Båthuset.
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Lillskär
– byggherren 

Lillskär AB har ett gediget branschförflutet och med 

erfarenhet från bostadsutvecklingens samtliga delar 

kommer medarbetarna från mångåriga tjänster i ett 

antal större och mindre bolag. Kompetensen täcker 

in områden som affärsutveckling, marknad, byggtek-

nik, juridik och finans. Genom tydliga partnersamar-

beten återfinns vi i en solid och smidig organisation 

som möjliggör direkt marknadsanpassning för de 

projekt vi väljer att gå in i. Att få vara delaktiga i 

bostadsutvecklingen i Strängnäs är ett hedersupp-

drag vi tillsammans med vår arkitekt tagit på största 

allvar. Med Brf Båthusets enastående närhet till  

Mälaren och stadskärnan har vi eftersträvat att 

erbjuda något för alla. Vi jobbar aktivt för att varje 

del i denna spännande process ska bli så tillfreds-

ställande som möjligt för alla parter. Vår ambition är 

att alla ska se tillbaka på projektet med ett leende 

på läpparna och känna att de varit med och skapat 

något speciellt. Utifrån ett väldefinierat kundbehov 

samt långsiktigt hållbara värderingar, producerar vi 

genomtänkta bostäder vi kan vara stolta över, idag 

och imorgon.

Facebook: Lillskär www.lillskar.com

Instagram: lillskar_ab #lillskär
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Kontakt 
Vi på Fastighetsbyrån i Strängnäs med omnejd är stolta 

och glada över att vi har fått förtroendet att förmed-

la de nyproducerade bostadsrätterna i Brf Båthuset i 

Eldsundsviken.

Varmt välkommen till oss på Fastighetsbyrån, Sveri-

ges största mäklare med mångårig branscherfarenhet. 

Vi har fått förmånen att hjälpa många nöjda kunder att 

köpa och sälja sitt boende. Vår ambition är att även du 

ska bli en av dem.

Du hittar oss i centrala Strängnäs på Trädgårdsgatan 

16. Där hjälper vi dig med alla frågor och funderingar 

kring ditt bostadsköp så att du känner dig trygg genom 

hela processen. Vi finns i samma lokaler och har tätt 

samarbete med Sparbanken Rekarne.

Vid försäljningen av Brf Båthuset är vi ett säljteam 

om två personer – en fastighetsmäklare/franchiseta-

gare, Sanna Magnusson som ansvarar för kontorets 

nyproduktionsteam och som brinner för att utveckla 

arbetet kring nyproduktionsaffären för att kunden ska 

få den bästa upplevelsen genom hela processen, samt 

fastighetsmäklaren Klas Hamrén  som alltid har ambi-

tionen att ha supernöjda kunder genom sin helhjärtade 

arbetsinsats. 

Säljteamet tillsammans med övriga kollegor på kon-

toret som också finns behjälpliga, kommer att hjälpa dig 

som kund att göra en god och trygg bostadsaffär.

Sanna Magnusson
Fastighetsmäklare/Franchisetagare 

sanna.magnusson@fastighetsbyran.se 

070-688 63 74

Klas Hamrén
Fastighetsmäklare

klas.hamren@fastighetsbyran.se

072-066 20 00

FASTIGHETSBYRÅN Trädgårdsgatan 16, 645 30 Strängnäs. 0152-142 13 
 brfbathuset@fastighetsbyran.se / www.fastighetsbyran.se
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