
Ett modernt boende i Brf Åkerholmen

28 bostadsrätter i Vikingstad • 122 m2
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Det bästa av två världar – minst

Linköping är en snabbt växande kommun med över 
160 000 invånare och som ligger i hjärtat av södra 
Sverige med goda kommunikationer till övriga landet. 
Vikingstad ligger drygt en mil sydväst om Linköping  
och knappt två mil nordöst om Mjölby. Östgötapendelns 
tåg stannar vid Vikingstads station som ligger mitt  
i Vikingstad. Med Östgötapendeln går det att åka från 
Vikingstad till Linköping på åtta minuter, till Mjölby på 
13 minuter, till Motala på 35 minuter och till Norrköping 
på 36 minuter. För Linköpings och Norrköpings 
 kommuner finns en gemensam översiktsplan, i vilken 
Vikingstad pekas ut som en av Linköpings kommuns 
prioriterade utvecklingsorter. Idag bor cirka 2100 
 personer i Vikingstad samhälle.

Med bil 
Mjärdevi Science Park – 9 min
Universitetet och Tekniska Högskolan – 10 min 
Tornby Handelsområde – 15 min
CityGross i Djurgården – 14 min

Linköping City – 16 min

Lite så kan man beskriva Vikingstad. En tätort väster om expansiva 

Linköping – som du smidigt når på åtta minuter med pendeln från 

stationen. Ett familjekärt och tryggt område som andas hemkänsla 

samtidigt som du har nära till både storstad och grannkommunerna. 

Där du har promenad- eller cykelavstånd till allt det där som vi vill 

ha eller behöver i vardagen, inte minst när det finns barn i hemmet. 

Välkommen till Vikingstad!
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Tänk dig en länga med danska stadshus med en 
sågtandad fasad mot gatan. Lägg till en inbjudande 
omgivning med mycket grönska och inspirerande 
utomhusmiljöer. Resultatet blir ett svårslaget 
 boende som skänker den där livskvaliteten som  
vi alla längtar efter. 

I Brf Åkerholmen har stor vikt lagts vid den sociala 
och miljömässiga hållbarheten. Lösningar som möter 
de önskemål och krav som kan förväntas av ett mo-
dernt och långsiktigt boende. Inget kan vara viktigare. 

Kanske är detta din största investering hittills. Då  
ska det allt kännas bra långt in i magtrakten – länge. 
 Toklycklig ska vara lägstanivån. Och därför har det 
också varit extra viktigt för oss att kunna erbjuda  
extra rikligt med tillval – för att du ska få precis  
det hus som du vill ha. Ditt hem. 

 

"Ett hem är så mycket mer än ett boende.  
Det är där vi lever och tillbringar större delen  
av vår tid. I det lilla och stora. Till vardag och 
fest. En plats att trivas på och längta efter  
– som Brf Åkerholmen."  
 

/Marcus Hahn, Arkitekt SAR/MSA

Danskt hygge  
med det lilla extra
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LB-Hus har huvudkontor och produktion  
i skånska Bromölla – precis som det  
varit sedan starten 1957. Alla våra med-
arbetare brinner för sitt jobb och har 
spetskompetens i småhusbranschen,  
flera med rötter i företaget sedan genera-
tioner tillbaka. LB-Hus är ett varumärke 
inom Svensk Husproduktion AB. 

Projektutvecklare Anna Bjerke

Reservation för ändringar i broschyren, lämnade  

uppgifter och ev. tryckfel förbehålles. Bilderna på  

Brf Åkerholmen är enbart illustrationer och detaljer

kan avvika från verkligheten. Vi förbehåller oss  

rätten att höja insatspriserna på osålda radhus  

under projektet.

Läs mer om projektet på:  
skandiamaklarna.se/vikingstad
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Småstadskänsla som ger ett lugn. Gröna 
 omgivningar som lockar till uteliv. Med 
en skyddad innergård som inbjuder till  
avslappnat häng eller uppstyrda trädgårds- 
lekar. Nej, det är inte svårt att trivas på 
denna plats. Du får nog räkna med att bli 
lite hemmakär. 

Nordväst 
Kvällssol

Söder 
Förmiddagssol

Väst 
Eftermiddagssol

Ditt nya  
hem?

Aftonhäng
på altanen.

Laddningsbara lådcyklar!

Trivsel och trygghet i modern tappning

Tänk dig  
morgonkaffet här.
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För att grönt är skönt

Med Brf Åkerholmen får du ett boende med en själv-
klar hänsyn till miljö och hållbara alternativ. Husen är 
uppförda i trä vilket ger ett minimalt koldioxidavtryck, 
och de välisolerade husen svarar upp till dagens krav 
på minskad energiförbrukning. Husen styrs med 
 fjärrvärme för låg driftkostnad. Här finns även uppfris-
kande initiativ med en gemensam samlingsplats för 
återbruk. Där du ställer ner det som ni inte använder 
längre men som är fullt funktionellt. För bara för att  

 
du har tröttnat på din teservis betyder det inte att  
 någon annan inte kommer att älska den! I föreningen 
ingår också lådcyklar som laddas upp av solpaneler. 
Så du slipper lägga energi på att hitta parkering för 
vardagshandlingen – och, viktigast av allt, det sparar 
dessutom miljön.

Norr

Öst
Sol från morgon till kväll

Kaveldun eller lagerblad? Sand eller ask? 
Inspirerande fasadfärger ger kvarteret en 
harmonisk helhet.
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Inne på innergården finns en liten skatt som gör  
Brf Åkerholmen till något helt unikt. Ett orangeri som 
fått sin inspiration från danska så kallade  fælleshus. 
En plats där man kan mötas och njuta av samvaro 
och samtal – och säkerligen ett och annat kalas!  
Huset, som för tankarna till Medelhavet, är förberett 
med växter, matgrupp för 12 personer samt en  
härlig loungehörna. 

Ombonad omtanke

”Den miljömässiga hållbarheten i våra projekt är  
en självklarhet, men med Brf Åkerholmen har vi  
även skapat rum för den sociala hållbarheten.  
Ingen ska behöva sitta själv och känna sig ensam.  
Här har man sitt eget boende, men man har det  
tillsammans med andra.” 
 

/Marcus Hahn, Arkitekt SAR/MSA
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Ladda enkelt!
Det finns minst en parkeringsplats till varje bo- 
stad samt ett stort antal ytterligare parkeringar  
för föreningen att disponera. Dessutom har vi 
 förberett 28 parkeringsplatser för  elbilsladdning. 
Du står själv för din laddare som lätt kopplas på. 
Det fiffiga är att varje plats kommer att ha indivi-
duell mätning så du betalar bara för den el du 
själv förbrukar när du laddar.

Passion för leken. 
Lusten att röra på 
sig. Utomhusmiljön 
triggar såväl barn 
som vuxna.
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Insidan som räknas
I Brf Åkerholmen får du ett genomtänkt  
boende med en planlösning som ger  
dig möjligheter att gestalta ditt hem  
som du vill. Öppen planlösning mellan 
kök och vardagsrum, ett föräldrasovrum 
med ett extra rum som kan användas till 
klädkammare, barnrum eller kontor. Och 
två mindre sovrum för barnen – eller kan-
ske gäster eller arbetsrum. 
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Välj din egen färg i köket! 
Till dina luckor från Marbodal finns  
det nio tillvalsfärger att välja på!
Merparten av köksluckorna från Marbodal är Svanenmärkta.
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Rum med många möjligheter
Flera sovrum gör Brf Åkerholmen exemplariskt för barn- 
familjen. Men också för familjen där barnen är utflugna 
där behov av egna utrymmen, klädkammare, gästrum 
och  kanske arbetsrum ändå finns. Disponera efter egen 
smak och tycke! 

Centralt placerad WC med dusch på 
 bottenvåningen och ett större badrum  
på övervåningen. Helkaklat såklart, med 
kommod från Marbodal, handfat och  
spegel med LED-belysning som standard. 

Hemmets lugna vrå

"Ett stort master-bedroom mot 
 gården med ett intilliggande,  
mindre rum ger flexibilitet  
i  möbleringen."
 

/Marcus Hahn, Arkitekt SAR/MSA

Till dina luckor från Marbodal finns  
det nio tillvalsfärger att välja på!
Merparten av köksluckorna från Marbodal är Svanenmärkta.
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LB Kaveldun
NCS S 5020-Y50R

LB Vårjord
NCS S 3010-Y70R

LB Sand
NCS S 1505-Y50R

LB Lagerblad
NCS S 2010-Y20R

LB Bok
NCS S 1510-Y60R

LB Ask
NCS S 1510-Y40R

LB Björk
NCS S 1510-Y30R

Husen i Brf Åkerholmen är klädda i liggande panel  
i trä med en kulörsättning i milda pastell- och jord- 
färger. Kombinationen ger ett fridfullt intryck som  
förstärks när man kommer in på innergården. 
 Exteriören andas både modernt och traditionellt  
och samspelar fint med övrig bebyggelse i området.   

Finentrén mot gatan – medan groventrén, den prak-
tiska ingången, ligger mot gården tillsammans med 
klädvård. Perfekt för att möta upp lekfärdiga barn 
som pysslat med precis det som barn ska göra! 

Gavlarna är vända mot gatan som får en mer lugn 
känsla och för tankarna till en trädgårdsstad. 
 

Exteriör som lugnar

"Kulörsättningen kommer från det kringliggande 
landskapet, från fälten och åkerholmarna. Varma 
jord- och växtkulörer ton i ton. Varje hus får en 
egen kulör, vilket lyfter fram det enskilda huset 
inom en harmonisk helhet."
 

/Marcus Hahn, Arkitekt SAR/MSA
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UTGÅNG I FLERA 

VÄDERSTRECK

Ritningarna ovan visar hus nummer 26.

• 28 radhus à 122 m2

• Två våningar
• Tre sovrum
• Förråd på 4,5 m2

Planerad byggstart: 
December 2021

Beräknad inflytt:  
Preliminärt mars 2023

Pris:
2 895 000 SEK (Frånpris) 

Månadsavgift
4 900 SEK/mån
(Övrig driftkostnad ca 1330 kr/mån, exkl. försäkring)

GENOMTÄNKT PLANLÖSNING  
SKAPAR EN RUMSLIG BARRIÄR  
MELLAN RADHUSEN

Brf Åkerholmen

ALLRUM

Entrévåning: 61,3 m2 Övervåning: 61,3 m2
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Kan man beskriva hemmet som sin förlängda 
arm? Vi tror det. Här ska du leva, sova, leka, äta, 
njuta. Alla årstider – år efter år. Det är därför det  
är så viktigt att det blir rätt. Och det är också 
 därför vi tycker att du ska ha friheten att kunna 
välja så mycket som  möjligt utifrån dina önskemål.  

Hos oss ingår alltid
Grundläggning med platta på mark och 
vattenburen golvvärme, aluminiumklädda 
lågenergifönster, helkaklade våtrum med 
duschväggar och kommod, klinker i hall 
och 13 mm parkettgolv i övriga rum, in-
byggnadskök från Marbodal och vitvaror 
från Siemens, slätmålade väggar, fönster-
bänkar i grå granit och snygga detalj- 
lösningar såväl  interiört som exteriört,  
nybyggnadsförsäkring och färdigställande- 
skydd från  Gar-Bo. 

Tillval
Utöver de material som ingår i vårt stan-
dardutförande så finns det många fina  
tillval att välja mellan för att du som ägare 
ska kunna designa din egen stil. Välj 
bland innerdörrar, parkettgolv, linneskåp 
och garderober, laserad eller vitmålad 
inner trappa. Ditt nya Marbodalkök kan 
också få sin egen design, välj bland nio 
 moderna tillvalsfärger utöver den som  
ingår. Sätt din egen prägel på handtag 
och luckor.

Din bostadsrätt
– dina val

Trappan kommer i ek-, valnöt- eller vitlasyr och du kan även välja att få den  
vitmålad. Under trappan finns möjlighet att bygga in extra förvaring. 

Det finns flera fina trägolv att välja på.
Se alternativen i vår digitala tillvalskatalog!

Med fjorton noga utvalda färger från Nordsjö 
designar du dina innerväggar efter eget tycke 
och smak.
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Boväljaren
Med vår digitala boväljare så 
blir det enklare att göra era 
tillval och se vårt breda utbud! 
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Det finns många olika boendeformer. För vi är alla 
olika och har olika förutsättningar och behov. 
 Bostadsrätten passar dig som vill ha ditt eget 
 boende men ändå ingå i en gemenskap med dina 
grannar. Du ansvarar för din egen bostad med 
 exempelvis golv, innerväggar och innertak, medan 
föreningen ansvarar för utomhusmiljön och 
 gemensamma ytor.

Gemensamt ansvar och inflytande

I bostadsrättsföreningen äger medlemmarna fastig- 
heten eller fastigheterna tillsammans – din bostad, 
grannarnas bostäder, utomhusmiljön. Det innebär  
att alla känner ansvar för allas boende, vilket ofta  
stärker samvaron och känslan av att tillhöra något 
större än den egna familjekonstellationen. Det 
 gemensamma ägandet ger också en ekonomisk 
trygghet eftersom du inte står som ensam ansvarig 
för underhåll av fastighet och utomhusytor. 

Bostadsrättsformen ger också dig som medlem stora 
möjligheter att påverka ditt boende. Dels genom att 
vara med i föreningens styrelse men också genom att 
lämna in förslag på vad du vill att styrelsen ska ta upp. 

Starkare tillsammans
– fördelen med bostadsrätt

Det handlar inte  
bara om att bo.

Det handlar  
om att leva.
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1. Bokningsavtal 

Bokning innebär att du har möjlighet att välja bostad 
och reservera denna mot en avgift om 30 000 kronor. 
Genom bokningen säkras intresset för fastigheterna 
och försäljningen kan komma igång i ett tidigt skede. 

2. Förhandsavtal 

Förhandsavtalet tecknas mellan dig som köpare och 
bostadsrättsföreningen. Då förbinder sig föreningen 
att upplåta en bostadsrätt till dig. Förhandsavtalet är 
ett bindande avtal, men det kan finnas vissa villkor 
som måste uppfyllas för att det ska gälla. Det kan  
exempelvis handla om att en viss andel av bostäderna 
ska bli sålda, eller att bygglov ska gå igenom. Avtalet 
är inte heller bindande för dig som köpare om det 
skulle vara så att avgifterna ökar mer än marginellt. 
Vid tecknandet av förhandsavtalet ska ett lånelöfte 
som är max en månad gammalt uppvisas. Du betalar 
också en förskottsavgift om totalt 100 000 kronor,  
inklusive reservationsavgiften. 

3. Upplåtelseavtal 

När detta avtal skrivs blir du en fullvärdig medlem  
i bostadsrättsföreningen. Avtalet tecknas normalt 
inom tre månader innan tillträde och föreningen  

 
skickar slutligen ut en faktura på insatsen med  
avdrag för tidigare inbetald förskottsavgift. 

4. Kontroll och besiktning 

Innan du får tillträde till ditt nya boende genomförs  
en besiktning där en utomstående besiktningsman, 
en representant från bygget samt en representant  
från föreningen kontrollerar att arbetet i bostaden  
är fackmannamässigt utfört. Du som köpare inbjuds  
att medverka vid besiktningen. 

5. Slutbetalning 

Innan tillträdet är det dags att betala den resterande 
delen av köpeskillingen, den så kallade slutlikviden. 
Senast den dag du får tillträde till ditt nya boende  
ska resterande del av summan vara betald. Kvitto  
på utförd betalning uppvisas i samband med att du 
får dina nycklar i handen. 

6. Tillträde 

Det definitiva tillträdesdatumet får du senast tre  
månader innan inflyttning. 

Köpprocessen – så går det tillDet handlar inte  
bara om att bo.

Det handlar  
om att leva.



Intressant? Hör av dig!
På skandiamaklarna.se/vikingstad hittar du all information  
om de nya bostäderna i Brf Åkerholmen. Här finns bl a  modeller, 
illustrationer och  ritningar som visar hur bostäderna kommer att 
se ut samt  information om priser och avgifter. Här kan du också 
följa köpprocessen eftersom vi kontinuerligt markerar vilka bostä-
der som är bokade respektive sålda. 

Välkommen att höra av dig till mäklare Jimmy Lööf på telefon 
073-558 25 94 eller mejla till jimmy.loof@skandiamaklarna.se

Svensk Husproduktion AB | Box 67 | 295 21 Bromölla | 0456 455 00 | info@lbhus.se | #lbhus | lbhus.se


