Med enastående vy över Eskilstunaån
På attraktiva Söder, alldeles vid ån, växer ett unikt
bostadsområde fram. En anrik industrifastighet byggs
varsamt om till tretton bostadslägenheter.
Det tillkommer även två nybyggnationer, med en
modernare utformning som hämtar inspiration från
den historiska industrimiljön, i såväl färgsättning som
materialval. Den ena nybyggnationen utgörs av fyra
stadsradhus i tre plan, längs Köpmangatan. Den andra
blir ett enplanshus med två lägenheter, längs ån.
I omgivningarna finns fina grönområden med
promenadstråk längs vattnet. Samtidigt är centrum
på bekvämt gångavstånd – med tågstation, restau
ranger, butiker, citykärnan och allt som hör därtill.
Kvalitet och funktionalitet har varit centralt i
ut
vecklingen av bostäderna. De har en öppen
plan
lösning som knyter ihop hemmet, medan
generös takhöjd och stora fönster skapar ett om
fattande ljusinsläpp i lägenheterna. Målet har även
varit att skapa en trivsam, rofylld utemiljö som in
bjuder till utevistelse.

Naturskönt och exklusivt läge

Autentiskt och modernt i harmoni

Alla lägenheter har en härlig balkong, uteplats eller
takterrass. De omgärdas av ett smidesräcke eller ett
räcke av härdat lamellglas, för extra trygghet. Stads
radhusen och etagevåningen har dessutom flera ytor
för utevistelse, på olika nivåer.
Gården ger dig oslagbar närhet till ån. Precis in
till vattnet ligger en behaglig gemensam uteplats,
med utemöbler och grill. Och på norra sidan av
fastigheten finns en brygga. Uteplatsen, bryggan
och gården omges av ett estetiskt svart smidesräcke,
medan vacker om
givande grönska ger gården en
ombonad känsla.
Du får enkelt tillgång till gården genom den fjärr
styrda körgrinden, som varje lägenhetsinnehavare har
en egen fjärrkontroll till. Även gånggrinden har en
elektrisk öppningsfunktion. Självklart finns det även
koddosor vid grindarna för enkel passage.
På gården finns det nio parkeringsplatser med
laddstolpar, som i första hand tilldelas de största
lägenheterna. Det finns även boendeparkering i om
rådet, genom Eskilstuna kommun. Gården har dess
utom ordentligt med cykelparkeringar.

Originalfastigheten har historia som en småskalig
industrianläggning från slutet av 1800-talet. Under res
taureringen lägger vi stor vikt på att varsamt bibehålla
och framhäva industrikaraktären, samtidigt som fastig
heten moderniseras. Bland annat kommer husets fasad
att putsas om med en traditionell, vedertagen metod.
Huset får ett elegant trapphus med hiss. Trapp
huset är en välkomnande miljö – vackra ytskikt och
öppenhet med stora glaspartier, kombinerat med
funktionell och varm belysning.
Entrén är utrustad med med elektrisk dörröppnare,
samt kombinerad portkod och telefon. På botten
våningen finns dessutom en digital informationstavla
för bostadsrättsföreningen.

Under sin tid har fastigheten inhyst olika
sorters industriverksamheter. I början av
1900-talet producerade man läsked rycker
och svagdricka, och från 1918 tillverkades
lås av AB Möbellås.

Hög standard, vald med omsorg
Inredningen i lägenheterna har lagts på en hög nivå
som standard. Samtliga lägenheter har vitlaserad en
stavig ekparkett i vardagsrum, kök, hall och sovrum.
Golvlisterna är även de i vitlaserad ek, vilket ger lägen
heten ett stilrent intryck. Samtliga väggar och tak är
fräscht vita. Givetvis kan du genom tillval ändra kulör
på väggarna, eller välja tapet om du vill.
Innerdörrarna är av gedigen kvalitet, med tätnings
list för att minimera ljud mellan rummen. Alla lägen
heter har dessutom moderna och säkra ytterdörrar.
Köksinredningen kommer från Vedum. Eftersom
funktionen är central i köket har vi exempelvis valt att
ha induktionshäll, kastrullåda med invändig utdragbar
låda, luckor och lådor med mjukstängande funktion,
samt en rymlig diskho med två lådor. I standard
inredningen ingår även en bänkskiva i massiv ek, kakel
ovan bänk, vitrinskåp med be
lysning, och rostfria
handtag. Dessutom finns blandare med diskmaskins
avstängare och ledbar strålsamlare, samt besticklådor
och sopsorteringssystem.
De rostfria vitvarorna från Miele är integrerade i
köksskåpen och utgörs av kyl och frys, diskmaskin,

ugn, mikrovågsugn och keramikhäll. Dessutom finns
fläkt med rostfri kåpa.
I standardutförandet är badrummen helkaklade med
högkvalitativa plattor från Höganäs. Där finns även golv
värme och handdukstork med termostat. Inredningen
i badrummen kommer från IFÖ och består av tvättställ
och kommod, toalettstol, infällbara duschväggar, samt
spegelskåp med LED-belysning och eluttag. Samtliga
lägenheter har tvättmaskin och torktumlare från Miele,
samt torkskåp.
Även gästtoaletterna är helkaklade. De har dusch
och handdukstork med termostat som standard. In
redningen består av tvättställ med kommod, toalett
stol, duschväggar, samt överskåp med spegeldörrar,
LED-belysning och eluttag.

Tillval: Eftersom lägenheterna skiljer sig i både stor
lek och utformning erbjuder vi individuella, lägenhets
anpassade tillvalsmöjligheter.
Till exempel kommer du kunna anpassa kök- och
badrumsinredning och vitvaror. I vissa lägenheter har
du även möjlighet att välja bastu och kamin, samt att
välja badkar istället för dusch.

Så här går köpprocessen till
1. Intresseanmälan: Om du är intresserad av en av
våra lägenheter är du varmt välkommen att ta kontakt
med Skandiamäklarna via e-post eller telefon. Kontakt
uppgifter finns på broschyrens sista sida.
2. Förhandsavtal: När du har valt en lägenhet skrivs ett
förhandsavtal mellan dig och bostadsrättsföreningen.
Vid tecknandet erlägger du en summa på 100 000 kr,
vilket senare dras av från den totala köpeskillingen
för din lägenhet. När förhandsavtalet är tecknat är
lägenheten såld.
3. Tillval: Standardinredningen är noga utvald med
kvalitet och funktion i åtanke. Du kommer naturligt
vis även att få möjlighet att sätta en personlig
prägel på din bostad genom tillvals
möjligheter
– både kostnadsfria och tillval som kostar extra.
Vi tar kontakt med dig och bokar ett personligt
möte, där vi går igenom hur tillvalsprocessen går
till och vilka valmöjligheter du har. Du betalar 25%
av tillvalssumman vid tecknandet av tillvalsavtal och
resterande summan vid inflyttning.

4. Upplåtelseavtal: Ca 3 månader innan inflyttning
tecknar du ett upplåtelseavtal. Vid denna tidpunkt
betalar du en handpenning som motsvarar 10% av
köpe
skillingen, minus den tidigare erlagda summan
på 100 000 kr.
5. Planeringsvisning: När det börjar närma sig inflyttning bjuds du in på visning av din lägenhet. Då
får du bland annat möjlighet att planera och måtta
för möblering.
6. Inflyttning: På inflyttningsdagen ska resterande
delen av köpeskillingen vara betald, liksom even
tuella tillval. Utöver nycklarna till ditt nya hem får du
även en lägenhetspärm, som innehåller användbar
information för din lägenhet, samt instruktioner om
drift och underhåll.
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Bra att veta
Månadsavgift: Värme, varmvatten och kallvatten ingår.
Hushållsel: Elen debiteras individuellt, så att du själv
har möjlighet att påverka kostnaden.
Internet/TV/IP-telefoni: Då fastigheten är ansluten till
ett fibernätverk har du möjlighet att själv välja leverantör.
Bostadsrättsförsäkring: Du rekommenderas att teckna
ett bostadsrättstillägg till din hemförsäkring.
Ekonomisk plan: En ekonomisk plan beskriver fören
ingens verksamhet och ekonomi och ligger till grund för
de avtal som tecknas mellan dig och föreningen. Planen
är upprättad av föreningen och registrerades hos Bolags
verket 2017-09-20. Den är granskad och godkänd av två
oberoende intygsgivare, utsedda av Boverket. Du får
tillgång till den ekonomiska planen via mäklaren.
Fast pris: Den ekonomiska planen är registrerad och
lägenheterna köps till fast pris. Du kan därför känna
dig trygg i att inga insatser ändras.

Om byggnationen: Byggnationen är upphandlad som
totalentreprenad enligt ABT 06, av Ellfolk Bygg AB –
ett lokalt byggföretag med huvudkontor i Torshälla.
Efter godkänd slutbesiktning, utförd av en oberoende
besiktningsman, påbörjas en femårig garantitid. Två år
efter slutbesiktningen utförs en garantibesiktning. Vid
denna besiktning bedömer en oberoende besiktningsman om det har uppkommit nya fel under garantitiden
och om entreprenören ska åtgärda dessa.
Förskottsgaranti: För att föreningen ska få ta emot
förskott på insatserna i samband med tecknandet av
förhandsavtal måste det finnas ett tillstånd från Bolags
verket. Detta tillstånd erhölls 2017-10-02. I samband
med utfärdandet av tillståndet har föreningen redo
visat en bankgaranti som garanterar återbetalning av
förskottet i det fall det skulle bli aktuellt.
Garanti avseende osålda lägenheter: Om det på
tillträdesdagen finns eventuella osålda lägenheter i
fören
ingen garanterar byggherren kostnaderna för
dessa, tills lägenheterna blir sålda. Bostadsrätts
föreningen riskerar med andra ord inte att drabbas.

Mer information finns på föreningens
hemsida. Där uppdaterar vi också löpande
om vad som händer i projektet.   
brfsvardsliljan1.se
Vi reserverar oss för byte av märke och modell på maskiner,
material och varor. Byte till annan maskin, material eller vara
med likvärdig eller förbättrad kvalitet och funktion kan komma
att ske utan föregående avisering. Tillval som ej ingår (såsom
bastu och kamin) kan vara avbildade. Vi reserverar oss för even
tuella ändringar och tryckfel.
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