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MALMBRYGGSHAGEN - BOSTADSRÄTTER
FB Bostad planerar tillsammans med Larsson 
Arkitekter att uppföra 14 BRF-radhus om 5 rok 
(110 kvm) i Malmbryggshagen. Radhusen är 
välplanerade och moderna, alla har egen uteplats 
och gård i soligt läge. Säljstart är planerad till maj 
2021. Kontakta Anders Wallén på Fastighetsbyrån,
070-820 17 90, anders.wallen@fastighetsbyran.se

VÄXTHUSGRÄND - BOSTADSRÄTTER
Maison Forte planerar att bygga 26 smarta radhus 
i bostadsrättsform om 106 respektive 130 kvm 
vid Växthusgränd. Smarta vitvaror, solceller och 
laddbox ingår. Nära natur, ån, centrum och  
resecentrum. Byggstart första halvåret 2021.  
Försäljning pågår. Kontakta Maison Forte, Elinor 
Collin, 070-669 92 69, elinor@maisonforte.se
Våningen & Villan i Nyköping, Anna Göthéus, 
072-402 80 00, anna.gotheus@vaningen.se 

HAGA BACKE - BOSTADSRÄTTER
Haga Backe planerar att bygga moderna parhus i 
populära och lugna Hagalund. I området kan du 
leva nära natur och ändå ha centrum och pend-
lingsmöjligheter på bekvämt avstånd. Parhusen 
om 140 kvm är inflyttningsklara kvartal 1 2022.  
Här erbjuds härliga trädgårdar och sociala ytor 
med gott om plats. Läs mer på hagabacke.se

Å-PROMENADEN - BOSTADSRÄTTER
Peab har startat byggnationen av bostadsrätter 
strax intill Nyköpingsån. Totalt 47 lägenheter pla-
neras, tvåor, treor och fyror om 45-95 kvm.  
Lägenheterna blir ljusa och luftiga och ligger i 
flera väderstreck. Alla lägenheter får minst en 
balkong eller uteplats, fyrorna planeras med  
två balkonger. 
Kontakta Peab, Lena Ström, 073-337 26 54,
lena.strom@peab.se

KOGGEN - BOSTADSRÄTTER
Maison Forte har startat försäljning av lägenheter  
i havsnära miljö om 50 – 96 kvm med flexibel  
planlösning och stora inglasade balkonger.  
I området finns promenadstråk, småbåtshamn, 

skolor och restauranger samt Rosvalla Arenor. 
Byggstart planeras till första halvåret 2021.
Kontakta Maison Forte, Elinor Collin,  
070-669 92 69, elinor@maisonforte.se 

OPPEBY GÅRD – HYRESRÄTTER
K-Fastigheter planerar att uppföra 100 lägenheter 
i Punkthus och Låghus i tre etapper enligt deras 
koncept. Lägenheterna får storlek 1 – 2 sovrum 
och kök med balkong i två vädersträck samt 2 – 3 
sovrum och kök med uteplats eller terrass.  
Området är lugnt och naturskönt intill Nyköpingsån.  
I närområdet finns förskola, skola, mataffär, pizzeria, 
frisör mm. Planerat inflyttningsdatum, etapp 1 
Punkthus i april 2022. Läs mer och anmäl intresse 
k-fastigheter.se/fastighet/oppeby-gard-1-7. 
010-330 00 69, info@k-fastigheter.se       
            
ARNÖ, JOHANNESÖRTEN – HYRESRÄTTER
HSB planerar att bygga 91 välplanerade hyresrät-
ter i storlekarna 1-4 rok i området Norra Arnö. I 
området finns sedan tidigare hyresrätter, bostads-
rätter och omsorgsverksamhet. Produktionsstart 
andra halvåret 2021 och inflyttning planeras till 
årsskiftet 2022/23.
Besök hsb.se/sodermanland för mer information. 
Eller ring 010-442 55 00

BOLLEN BRANDHOLMEN
På Brandholmen uppför FoF Real Estate totalt 19 
friköpta radhus i 2 plan om 104 kvadratmeter. 
Bostaden kommer att präglas av stilrena och mo-
derna ytor. Området ligger i de östra delarna av 
centrala Nyköping och här finns både skolor och 
förskolor i närområdet. Det går att både promene-
ra och ta bussen till Stora Torget. Det är även nära 
till Stadsfjärden med fina promenadvägar längs 
vattnet och hamnens utbud sommartid. 
Du hittar mer information på skandiamaklarna.se

BRANNEBOL
A-hus bygger 9 nya villor i Brannebol vid den 
sörmländska kusten öster om Nyköping, omgivet 
av vacker natur och skärgård. Villorna får generösa 
tomter och ligger med närhet till hav och båtplatser 

i Hornsviken. Husen håller hög kvalitet redan i 
grundutförandet och trä är det genomgående 
materialet. Alla 9 tomter har en glimt ner mot 
Hornsviken och vill du komma ännu närmare har 
du cirka 50 meter ner till båthamnen, där det även 
finns möjlighet till båtplats. 
Du hittar mer information på skandiamaklarna.se

BRF STENBRO, STENBRO - BOSTADSRÄTTER
Svensk Husproduktion/LB-hus planerar att bygga 
16 st bostadsrättsradhus i området Stenbro om 
128 kvm med5 rum. Preliminär inflyttning från Q1, 
2022. Det är nära både till naturen och till köp- 
centrum samt förskolor och skolor. Försäljning 
pågår. Kontakta Våningen & Villan i Nyköping,  
Anna Göthéus, 072-402 80 00, 
anna.gotheus@vaningen.se samt 
Christine Ankarswärd, 070-496 65 11, 
christine.ankarsward@vaningen.se

BRF EKEBY BERGSHAMMAR - BOSTADSRÄTTER
BRF Ekeby planerar 28 bostadsrättslägenheter i  
villabebyggelse Bergshammar. 14 st i markplan 
med radhuskänsla och 14 st på övre plan med 
egen uteplats i trädgården. Boyta: 68 respektive 
69 kvm med 2-4 rum, valfritt i vid tidig bokning. 
Preliminär inflyttning från Q3, 2021. Med 6,6 km 
till Stora torget går det enkelt att cykla på den 
belysta cykel- och gångbana som löper längs 
Kiladalen mellan Bergshammar och Nyköpings 
centrum. Det är nära till förskola och skola samt  
till naturområden och golf- och padelklubb.  
Försäljning pågår. 
Kontakta Våningen & Villan i Nyköping, Anna 
Göthéus, 072-402 80 00, anna.gotheus@vaningen.se

MARSVIKEN – BOSTADSRÄTTER
Cervos Fastigheter utvecklar nu den anrika Hotell 
och konferensanläggningen Marsviken, vackert 
belägen nära havet mellan Nyköping och  
Oxelösund, till ett unikt boendekoncept med 37 
exklusiva lägenheter i bostadsrättsform. Här  
kommer det finnas co-working utrymme, matsal 
med restaurangkök, övernattningslägenhet,  
vinförråd, gym, padelbana och mycket mer.  

Föreningen har också tillgång till strand vid havet 
där grillplats, sjöbod med bastu och brygga  
kommer finnas. I stort sett alla lägenheter  
kommer att ha hiss, egen balkong eller uteplats.  
Kontaktpersoner: Johanna Boman, 073-644 09 04,
johanna.nykoping@svenskfast.se
Läs mer om projektet på svenskfast.se

SVÄRDSKLOVA
I Svärdsklova, ca 20 min med bil från Nyköping 
och ca 80 min från Stockholm erbjuds tomter 
inbäddade i naturens vegetation. 
Välj mellan färdiga husmodeller eller skapa ditt 
eget drömboende tillsammans med Intressanta 
Hus eller Fiskarhedenvillan.
Läs mer om projektet på skandiamaklarna.se 

FÅGELBO - HYRESRÄTTER
Bolite uppför ca 83 moderna och välplanerade 
hyresrätter i området Fågelbo i centrala Nyköping. 
Med cykel är du vid Stora torget på 5 minuter. 
Byggnation pågår. Inflyttning vår/sommar 2022. 
Anmäl dig för kommande uppdateringar om  
möjlighet till hyreskontrakt på bolite.se 

JAKTEN – HYRESRÄTTER
Dalhälls bygger 104 klimatsmarta hyresrätter i 
blandade storlekar på Brandholmen, i korsningen 
Flygrakan/Brandholmsvägen. Här erbjuds  
förrådsutrymmen, tvättmaskin och torktumlare, 
parkeringsplatser, hiss och egen balkong eller  
altan. På innergården kan du boka en pergola eller 
grill för sommarens fester. Inflyttning planeras att 
ske i tre etapper: sommaren 2021, hösten 2021 
och vintern 2021/2022. Lägenheterna förmedlas 
via HomeQ (HomeQ.se) 
Mer information finns på dalhalls.se

STENBRO ÄNG – BOSTADSRÄTTER
Nordr planerar att uppföra 22 bostäder i form 
av radhus med ett grundutförande på 102 kvm i 
två plan i området Stenbro. Du kan välja mellan 
6 olika planlösningar utifrån ditt eget behov och 
önskemål. Planlösningsvalen har en spännvidd 
från 3 till 5 rum och kök med möjlighet till dubbel 

takhöjd över matplats eller vardagsrum. Alla plan-
lösningsalternativ är helt kostnadsfria. Vardagslivet 
kommer kännetecknas av smidighet och närhet 
till det mesta. Beräknad säljstart våren 2021 och 
preliminär inflyttning hösten 2022.
Kontakta Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, 
Michael Lundholm, 0737-53 53 32
nordr.se/nyproduktion/nykoping/stenbro/

NYA SVALSTA ETAPP 2
I Svalsta planeras 14 st villatomter att bebyggas 
med Kiladalenhus. Svalsta ligger strax utanför  
Nyköping – 5 minuter med bil och 20 minuter 
med cykel. Det finns bra bussförbindelser bara ett 
par minuter från området, det är nära till naturen 
samt till förskola och skola.  
Planerad säljstart juni 2021, byggstart våren 2022. 
Kontakta Anders Thunberg, tel. 070-545 5823, 
kiladalenhus.se 

SMÅHUSTOMTER
A.  ASPA, STAVSJÖ, STIGTOMTA, TYSTBERGA,  

VRENA OCH ÅLBERGA Enstaka kommunala 
tomter. Många i fina lägen. Nyköpings  
kommun, nykoping.se/ledigatomter

B.   STIGTOMTA GLÄNTAN/BONDEBY 6 tomter. 
Tomtyta: 1.900-2.400 kvm. Säljstart: februari 
2021. Säljare: Privat. Försäljning pågår. Kontakta 
Våningen & Villan i Nyköping, Anna Göthéus, 
072-402 80 00, anna.gotheus@vaningen.

C.  STAVSJÖ I det gamla hjorthägnet vid sjön i 
Stavsjö 1 km från avfarten från E4:an finns 
14 nyetablerade tomter varav några osålda. 
Samfällt ingår stort sjö- och markområde med 
badstrand, kräftfiske, tennisbana mm.  
Anita Lindquist, anita@tempeludden.se,  
070- 992 20 11
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