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SJÖSAVIKEN – BOSTADSRÄTTER
Nu bygger FB Bostad tillsammans med Larsson 
Arkitekter 14 BRF-radhus om 5 rok (110 m²)  
på trevliga Malmbryggshagen. 

Radhusen är välplanerade och moderna,  
alla har egen uteplats och gård i soligt läge. 

Mer information
Fastighetsbyrån, Anders Wallén   
070 - 820 17 90, anders.wallen@fastighetsbyran.se

VÄXTHUSGRÄND – BOSTADSRÄTTER
24 smarta radhus i bostadsrättsform.  
106 resp. 130 m². Smarta vitvaror, solceller  
och laddbox är lite av innehållet. Nära natur, ån, 
centrum och resecentrum. Byggstart första 
halvåret 2021. Slutsålt. Infyttning november 2022

Mer information
Maison Forte, Elinor Collin  
070 - 669 92 69, elinor@maisonforte.se   

KOGGEN – BOSTADSRÄTTER
Maison Forte fortsätter sin försäljning av lägenheter 
i havsnära miljö om 56-141 m² med flexibel 
planlösning och stora inglasade balkonger 
alternativt stora uteplatser med spabad  
och radhuskänsla.

I området finns promenadstråk, småbåtshamn, 
skolor, restauranger samt Rosvalla Arenor. 
Byggstart planerat till första halvåret 2021.

Mer information
Maison Forte, Elinor Collin  
070 - 669 92 69, elinor@maisonforte.se       

Å-PROMENADEN – BOSTADSRÄTTER
Peab har startat byggnationen av bostadsrätter 
strax intill Nyköpingsån. Totalt 47 lägenheter 
planeras, tvåor, treor och fyror om 45-95 m². 
Lägenheterna blir ljusa och luftiga och ligger i 
flera väderstreck. Alla lägenheter får minst en 
balkong eller uteplats, fyrorna planeras med två 
balkonger. Slutsålt med preliminär inflyttning 
kvartal 4 2022. 

Mer information
Peab, Lena Ström 
0733 - 372 654, lena.strom@peab.se

Å-KANTEN – BOSTADSRÄTTER
Peab bygger bostadsrätter i flerbostadshus strax 
intill Nyköingsån. Totalt 64 lägenheter om 2–4 rum. 
Ca 53-101 m². Försäljning pågår och preliminär 
inflyttning kvartal 4 2024. 

Mer information
Peab, Lena Ström 
0733 - 372 654, lena.strom@peab.se

LINJALEN – HYRESRÄTTER
Projektet innehåller 86 lägenheter som kommer 
upplåtas som hyresrätter. Preliminär byggstart i 
nov/dec 2022. 

Projektet byggs med en stomme i korslimmat trä, 
ett förnyelsebart material som binder koldioxid 
och ger bra inomhusklimat. Gestaltningen  
vill förstärka områdets småstadskaraktär  
genom varierade våningshöjder, fasadindrag, 
takutformningar och fasadstrukturer. 

Solceller kommer installeras på utvalda delar av 
taken där energi tillförs direkt på dagen samt via 
batteri nattetid. Projektet kommer att miljöcertifieras 
enligt Miljöbyggnad Silver; en del i arbetet att 
utveckla för en mer hållbar stad. 

Mer information
I am Home, Jacob Strandell,  
073 - 531 62 63, jacob@iamhome.se 

KV OPPEBY GÅRD – HYRESRÄTTER
Reliwe AB och Derome Husproduktion AB 
utvecklar tillsammans 219 nya hyresrättslägenheter 
med en variation av 1–4 rok. Byggstart sker 2022 
och succesivt färdigställande under 2023-2024. 

Lägenheterna byggs i en trästomme med kontroll 
över hela kedjan från skog till färdigt hus. 

Mer information
Anders Whass, anders@whass.se

KV MJÖLKCENTRALEN – HYRESRÄTTER
Vid gamla Mjölkcentralen i Oppeby har 
K-Fastigheter attraktiva hyresrätter i koncernens 
egenutvecklade koncepthus Punkthus och bygger 
just nu Lamellhus med inflyttning i maj och 
november 2022. 

Det handlar om lägenheter med ett till fyra rum 
och kök i olika storlekar. 

Närhet till vackra promenadstråk kring Nyköpingsån, 
Nyköpings lasarett, skolor och annan samhälls-
service för en bred målgrupp.

Med en promenad på 20 minuter tar man sig  
in till Stora Torget i Nyköping för city-puls,  
cafén och butiker.

Pendlingsmöjligheterna är många, stadsbussen 
trafikerar området två gånger i timmen och med 
bil är du i Stockholm på drygt en timme. Skavsta 
flygplats ligger sex kilometer från området och 
erbjuder flyglinjer till ett stort antal destinationer.

MARSVIKEN – BOSTADSRÄTTER
Interoc och Nordstens utvecklar nu den anrika 
Hotell och konferensanläggningen Marsviken, 
vackert belägen nära havet mellan Nyköping och 
Oxelösund, utvecklas nu till ett unikt boendekoncept 
med 37 exklusiva lägenheter i bostadsrättsform. 
Här kommer det finnas co-working utrymme, 
matsal med restaurangkök, övernattningslägen-
het, 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.

Mer information
Johanna Boman, 073-644 09 04 
johanna.nykoping@svenskfast.se 
Läs mer om projektet på svenskfast.se

BJÖRKEN – BOSTADSRÄTTER
Vid Sjösaviken ligger Björkhagen som är ett 
trevligt och växande område. Brf Björken omfattar 
18 st bostadsrättsradhus med fyra till sex rok om 
110 m² och 138 m². 

Med naturnära och påkostade materialval 
kommer detta boende att upplevas utöver det 
vanliga och i fin harmoni med omgivningen. 

Med ett solcellssystem kommer driftskostnaderna 
för bostadsrättföreningen hållas låga. Området 
gränsar till populära Malmbryggshagen och har 
under de senaste åren byggts upp med nya villor 

och radhus i olika uppföranden men med en 
sammanhängande stil och är nu ett fint och 
barnvänligt område. Här har man grönområden 
inpå knuten och utsikt över Sjösaviken, vackra  
promenadstråk, belyst motionsspår vid Ekensberg 
samt närhet till Nyköpings Arenor Rosvalla.

Mer information
Johanna Boman, 073-644 09 04 
johanna.nykoping@svenskfast.se 
Läs mer om projektet på svenskfast.se 

LUNGÖRTEN – BOSTADSRÄTTER
I Brf Lungörten kommer det att byggas 41 radhus 
där det blandas en- och tvåplanshus för att kunna 
erbjuda attraktiva bostäder till en bredare målgrupp.

Ett bostadsområde i modern stil där stor vikt läggs 
på detaljerna. Husen kompletteras med en levande 
innergård där grannarna möts för att umgås. 
Gården kommer bli välkomnande med genomtänkt 
växtlighet, aktiviteter för både stora och små, 
utrymme för lokal odling och resursdelning. 

Det kommer byggas växthus, lekplats, utegym, 
boulebana och verktygspool. Samtliga hus får en 
stor trivsam uteplats på trädgårdssidan och en 
mindre uteplats mot gatan. Husen har alla egen 
parkering på uppfarten för en bekvämare vardag.

Mer information
Johanna Boman, 073-644 09 04 
johanna.nykoping@svenskfast.se 
Läs mer om projektet på svenskfast.se 

JOHANNESÖRTEN – HYRESRÄTTER
HSB bygger 91 välplanerade hyresrätter i 
storlekarna 1-4 rok.

Produktionsstart andra halvåret 2021 och 
inflyttning årsskiftet 2022/23.

Mer information
www.hsb.se/sodermanland   
010 – 442 55 00

STENBRO – BOSTADSRÄTTER
16 st bostadsrättsradhus. Boyta: 128 m² 
Antal rum: 5 rum. Pris: 2.900.000-3.150.000 kr 
Preliminär inflyttning från: Q1, 2022

3,2 km från Stora Torget i Nyköping med närhet till 
naturreservatet vid Hållet och vackra promenad-
vägar längs Nyköpingsån. Köpcentrumet 
Gustavsberg och Påljungshage inom gångavstånd. 
Förskolor–mellanstadiet i närområdet. 

Bostadsutvecklare: Svensk Husproduktion/LB-hus 
Försäljning pågår. 

Mer information
Våningen & Villan i Nyköping, Anna Göthéus 
072-402 80 00, anna.gotheus@vaningen.se

JAGBACKEN – BOSTADSRÄTTER
Vid Jagbacken i Bergshammar pågår byggnation 
för 12 parhus upplåtna med bostadsrätt. 

Storleken på bostäderna är 111 m² och 151 m². 
Preliminär inflyttning Q4 2022/Q1 2023. 

Mer information
Våningen & Villan i Nyköping, Anna Göthéus  
072 - 402 80 00, anna.gotheus@vaningen.se

SVALSTA ÄNGAR – HYRESRÄTTER
IQvadrat Bostad planerar för 36 st energipositiva 
hyresrätter om 35-62 m² i Svalsta strax väster om 
centrala Nyköping. Varje lägenhet har uteplats 
eller balkong i två väderstreck samt närbelägen 
egen parkeringsplats där möjlighet till laddning 
av elbil finns. Byggstart planerad till andra halvåret 
2022 och färdigställande under 2023. 

Familjevänliga och lugna Svalsta har förskolor  
och skola upp till 6:e klass. I det mysiga lilla 
villasamhället finns även en mindre livsmedels-
butik och gott om grönområden. Till Nyköping tar 
du dig på ca 10 minuter och E4an är lättillgänglig 
för dig som pendlar.

Mer information
info@iqvadrat.se, www.iqvadrat.se
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