Byggläget i Nyköping.
VILLOR, RADHUS & PARHUS

1. Malmbryggshagen
På bästa läget med utsikt över Sjösaviken och endast
3,5 km från Nyköpings centrum uppförs villor, parhus
och mindre flerbostadshus.
Bland annat planerar SHH Bostad att uppföra radhus
i två plan om ca 110 kvm. Alla radhus har fint läge med
uteplats i söder och fri utsikt över ängarna.
Våningen & Villan, Daryoush Delfi, 0720-23 56 88
www.shhbostad.se
Flera exploatörer finns i området:
Jansson bygg, 073-976 50 12
Derome, anders.jonsaker@derome.se
Larsson Arkitekter www.larssonark.se
FB Bostad, www.fbbostad.se
Jansson bygg, 073-976 50 12
Kiladalenhus, www.kiladalenhus.se
Marknadsdriv, Kjell Andersson, 070-462 52 51
www.ecoreadyhouse.se
2A. Marieberg, Kattugglan och Berguven
Här planeras olika typer av bostadsformer, bland annat
hyresrätter intill Hållets naturreservat och villor nära
Nyköpingsån. Området ligger ca 400 m från
Nyköpings nya planerade resecentrum och ca 800 m
från Stora Torget.
De friliggande villorna om 150 kvadratmeter
i två plan har en 65 kvadratmeter stor takterrass på
taket med utsikt i alla vädersträck.
Byggstart beräknas till andra halvåret 2019.
Försäljning pågår.
Maison Forte, Elinor Collin 070-669 92 69
elinor@maisonforte.se

7. Skeppsbron 4

2A. Marieberg

3. Arnö, Rosenhill
Här planeras planeras 8 friköpta villor i två plan med
2–3 sovrum med Stadsfjärden som närmsta granne
med egen trädgård. I etapp 2 planeras 9 kedjehus
i bostadsrättsform med utsikt över Stadsfjärden och
egen trädgård.
info@nokon.se www.nokon.se
4. Krikonbacken, Bönsta
I området Bönsta, strax utanför Nyköping, planerar
Panghus att uppföra 44 parhus i bostadsrättsform i två
etapper. Parhusen har hög standard om ca 154 kvm,
väldisponerade ytor med 5 sovrum, stora fönsterpartier
från danska Velfac och egen uteplats. Etapp 1 består
av 24 bostäder som blev färdiga i december 2018.
Etapp 2 består av 20 bostäder med
preliminär inflyttning i slutet av sommaren 2019.
Endast 5 bostäder kvar!
Elin Bjurevall eller HåkanThelin, Skandiamäklarna,
0155-45 50 00
www.panghus.se
LÄGENHETER
2B. Marieberg, Kattugglan – hyresrätter
Här planeras olika typer av bostadsformer, bland annat
hyresrätter intill Hållets naturreservat och villor nära
Nyköpingsån. Området ligger ca 400 m från
Nyköpings nya planerade resecentrum och ca 800 m
från Stora Torget.
Hyresrätterna strax intill Hållets naturreservat har balkonger som ger fin utsikt
och kvartersgårdar med mysiga uteplatser.
Etappvis byggstart 2017/2018.
Riksbyggen är igång och bygger 138 moderna och
yteffektiva hyreslägenheter med 1,2 och 4 rok i 3 huskroppar
med 4-5 våningar. Intresseanmälan görs på
www.riksbyggen.se

8. Violroten

2B. Marieberg

5. Väster, Åkroken – hyresrätter
Mitt i stan, ett stenkast från Nyköpingsån, planeras 29
lägenheter i kvarteret Åkroken med parkering i
bottenvåningen. Planerad byggstart våren 2019.
Nyköpingshem, 0155-755 00
www.nykopingshem.se/artikel/planerad-nyproduktion
6. Fågelbo, Ladugården – hyresrätter
Vid Nyköpings kommuns före detta Tekniska division
bygger Nyköpingshem 70 lägenheter som blir klara till
försommaren 2019. Husen byggs i tre till fem våningar
och alla har hiss. De blir lika bostäderna i kvarteret
Stian strax intill.
Nyköpingshem, 0155-755 00
www.nykopingshem.se/artikel/planerad-nyproduktion
7. Spelhagen, Skeppsbron 4 – bostadsrätter
I Brf Skeppsbron 4 bor du med Nyköpings hamn som
granne och med centrum på kort gångavstånd. Här
planerar Peab för 68 lägenheter fördelat på 4 huskroppar.
Anmäl ditt intresse redan nu via Peabs hemsida,
turordningen vid köpanmälan baseras på det datum du
lämnade din intresseanmälan. Du får uppdaterad med
information och blir inbjuden till säljpremiären, som planeras till hösten 2018.
Anders Wallén, Fastighetsbyrån, 070-8201 790
www.peabbostad.se
8. Arnö, Violroten 1 – bostadsrätter
Intill Stadsfjärden planerar Riksbyggen för ett flerfamiljshus med 32 lägenheter om två till fyra rum.
Beräknad säljstart hösten 2019.
Johan Neander, Riksbyggen
johan.neander@riksbyggen.se
www.riksbyggen.se/violroten
9. Arnö, Kumminet – bostadsrätter
Här byggs Brf Arnö Strand 1, 67 st lägenheter om
1–4 rok med en boyta på 34–98 kvm.
Kvarteret Kumminet ligger med gångavstånd till såväl
havet som centrala Nyköping. Klart för inflyttning sommaren 2018. Försäljning pågår!
Våningen & Villan, Daryoush Delfi, 0720-23 56 88

11. Stormfågeln

4. Bönsta

10A. Öster, Hermelinen – bostadsrätter
Vid korsningen Östra Storgatan/Östra Kvarngatan
byggs 41 lägenheter, 1–4 rok. På nedre plan har alla
lägenheter altaner medan man i de på övriga plan har
dubbla balkonger. På fjärde våningen har varje lägenhet både balkong och en terrass. Möjlighet till garage
finns i källarplan. Försäljning pågår. Tillträde beräknas i
november 2018.
Amanda Dahlgren, SkandiaMäklarna, 0155-45 50 00
www.peabbostad.se
10B. Öster, Å-promenaden – bostadsrätter
Strax intill Nyköpingsån, endast 500 meter från stadens affärer och bekvämligheter samt Nyköpings
planerade resecentrum med tåg, lokal/fjärrbussar och
flygbussar till Skavsta, planerar Peab för totalt 195
lägenheter i tre etapper. På nära håll hittas den vackra
naturparken Kråkberget och Hållets naturreservat. Säljstart våren 2019.
Anders Wallén, Fastighetsbyrån, 070-8201 790
www.peabbostad.se
11. Rosenkälla, Stormfågeln – hyresrätter
I Rosenkälla, bakom bostadshusen på Ängstugevägen
1–9, uppförs 2 punkthus med 8 våningar och 82 lägenheter om 1–4 rok. Här är läget högt och attraktivt,
den översta våningen erbjuder milsvid utsikt, bland annat över Stadsfjärden. Inflyttning i början av 2020.
Nyköpingshem, 0155-755 00
www.nykopingshem.se/artikel/planerad-nyproduktion
12. Brandholmen, Koggen 4, – bostadsrätter –
hyresrätter
Maison Forte planerar ett projekt med ca 200 lägenheter med stark anknytning till vattnet. Bostäderna byggs
i storlekarna 50–70 kvadratmeter med stora inglasade
balkonger med utsikt mot vattnet. Byggstart för etapp 1
beräknas andra halvåret 2018.
Maison Forte, Elinor Collin, 070-669 92 69,
elinor@maisonforte.se

12. Koggen

5. Åkroken

13. Brandholmen, Fotbollsvägen – bostadsrätter
Inflyttning i bostadsrättslägenheterna i etapp 1 och 2
startar under första och andra kvartalet 2019. Etapp
3 och 4 är inflyttningsklara under första halvåret 2020.
Lägenheterna med 2–4 rok har öppen planlösning och
ljus inredning av hög kvalitet med påkostade
materialval. Bostäderna i etapp 1 och 2 har inglasade
balkonger eller uteplatser. Eller varför inte välja en vindslägenhet med härlig takhöjd och fina takterrasser?
Elin Bjurevall, SkandiaMäklarna, 0155-45 50 00
www.brandholmennykoping.se
14. Porsen, Arnö – hyresrätter
Strax intill Myntan nära Stadsfjärden planerar
Bergsundet Development att bygga 152 hyresrätter.
Här är det nära både till naturen, vattnet och stan.
Lägenheterna är 1:or, 2:or och 3:or från 35 kvm till
69 kvm. Byggstart beräknas till april-maj i år.
08-442 57 60
Info@fabb.se
TOMTER
B. Aspa, Ålberga och Stavsjö
Det finns ett fåtal lantliga tomter i några av
kommunens mindre tätorter.
Nyköpings kommun, 0155-24 82 30
www.nykoping.se/ledigatomter
C. Vrena
I Vrena med ca 640 invånare säljs ett antal tomter,
några med fantastisk utsikt över Hallbosjön. Här får
man bygga enplanshus med en maxyta om 150 kvm
för huvudbyggnad. För komplementbyggnad är tillåten
maxyta 50 kvm samt ett inglasat uterum på 25 kvm.
Nyköpings kommun, 0155-24 82 30
www.nykoping.se/ledigatomter

12. Koggen

D. Arnö – Örstig etapp 4
Ca 50 villatomter kommer att säljas i området Örstig,
etapp 4, på Arnö. Försäljningsstart 2019/2020..
Området är beläget intill de redan bebyggda
etapperna 1–3 på Örstig.
Nyköpings kommun, 0155-24 82 30
www.nykoping.se/ledigatomter
E. Stigtomta – Tängsta
Strax intill den befintliga korsningen Nykyrkavägen
(riksväg 52) och Skräddarvägen planeras och förbereds ett nytt bostadsområde. En lokalgata byggs
under 2019 och ett antal villatomter kommer att säljas
i anslutning till Tängstaskogen. Försäljningen sker hösten 2019. Nyköpings kommun, 0155-24 82 30
www.nykoping.se/ledigatomter
F. Stavsjö
I det gamla hjorthägnet vid sjön i Stavsjö 1 km från
avfarten vid E4:an finns 14 nyetablerade tomter (6
sålda, en reserverad). Samfällt ingår stort sjö- och
markområde med badstrand, kräftfiske, tennisbana
med mera. Anslutningsavgifter för V/A samt nätfiber
ingår i priserna.
Anita Lindquist, anita@tempeludden.se, 070-992 20 11
G. Stenbro
Intill befintligt villaområde i Stenbro kommer sju villatomter att släppas. Försäljningen är planerad att starta
hösten 2019.. Under 2019 ska lokalgator och allmän
plats byggas ut och färdigställs.
Nyköpings kommun, 0155-24 82 30
www.nykoping.se/ledigatomter
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Nyköping växer!
Nyköpings kommun planerar aktivt för nya bostäder och hör till de kommuner i landet som
bygger flest bostäder. Här på ”Byggläget”
hittar du de byggprojekt som pågår, eller som
snart ska starta. Här finns också lediga tomter för dig som vill bygga ett småhus.
Flytta hit du också!
I Nyköpings kommun erbjuder vi allt från nyproducerade hyres- eller bostadsrätter till villatomter. Det finns förstås också ett stort urval i redan
befintligt byggda bostadsområden där utbudet är
allt från områden med äldre villafastigheter till moderna bostadsområden med flerfamiljshus.
Boinykoping.nu
Ta reda på mer om Nyköping, bostaden och området, så får du bättre koll på vad du köper. På
webbplatsen Boinykoping.nu får du en snabb och
aktuell överblick. Där finns också ”Botorget” med
allt du behöver för att hitta boende i Nyköping.
Oavsett vilken typ av boende som passar dig
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erbjuder vår kommun allt från stadsnära till naturnära områden.
Bygga om eller förändra
I bygglovarkivet finns eventuella bygglov och
ritningar för fastigheten. Byggenheten svarar
också på om vilka ombyggnader som är möjliga.
Har du fastighetsbeteckningen tillhands får du
snabbare hjälp.
Kontakta Kommunservice Samhällsbyggnad,
tfn 24 80 00. Där kan du också få reda på om
huset du är intresserad av har genomgått en
radonundersökning.
Parker, naturområden och gröna ytor
Det är nära till havet och naturen i Nyköping.
Allt från härliga promenader, motionsspår och
spännande utflykter till utförsåkning, svampplockning och en tur med en havskajak finns på nära
håll. Avstånden är korta och därför är cykeln ett
utmärkt fordon att ta sig runt med.

Villor & radhus
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