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Barnvänligt boende med nära till naturenBarnvänligt boende med nära till naturen
I det nybyggda området, Melbysund finns nu möjligheten till att bosätta sig i den I det nybyggda området, Melbysund finns nu möjligheten till att bosätta sig i den 
första bostadsrättsföreningen.första bostadsrättsföreningen.

Här planerar Svensk Husproduktion att uppföra 24 radhus i två olika storlekar.Här planerar Svensk Husproduktion att uppföra 24 radhus i två olika storlekar.

Melbysund är belägen på en vacker udde bredvid Svärtinge Skogsbacke mellan Melbysund är belägen på en vacker udde bredvid Svärtinge Skogsbacke mellan 
Finspång och Norrköping. Finspång och Norrköping. 

Föreningen är placerad centralt i Melbysund där man har nära till både skog och Föreningen är placerad centralt i Melbysund där man har nära till både skog och 
vatten. En stig från området leder ner till en egen bad- och båtbrygga. vatten. En stig från området leder ner till en egen bad- och båtbrygga. 

KontaktuppgifterKontaktuppgifter

Totalentreprenör Svensk Husproduktion Projekt AB
Projektutvecklare Anna Bjerke  
Mäklare  Christian Boquist 
   UX Home Bostadsmäklarna
Visuellt material Visuma Sweden AB
Produktionsår  2023



Om MelbysundOm Melbysund

Natur och fritidNatur och fritid
I Melbysund har du naturen precis runt knuten. I Melbysund har du naturen precis runt knuten. 
Närheten till den vackra sjön Glan öppnar upp för Närheten till den vackra sjön Glan öppnar upp för 
både båtliv och vattensport. De närbelägna skogar-både båtliv och vattensport. De närbelägna skogar-
na och det öppna jordbrukslandskapet lämpar sig na och det öppna jordbrukslandskapet lämpar sig 
utmärkt för en aktiv fritid för hela familjen. I närheten utmärkt för en aktiv fritid för hela familjen. I närheten 
av Melbysund finner du både Ysundamarkens- och av Melbysund finner du både Ysundamarkens- och 
Lövfallets naturreservat. Lövfallets naturreservat. 

Melbysund ligger 3 minuter bilväg från det populära Melbysund ligger 3 minuter bilväg från det populära 
och barnfamiljsrika området Svärtinge Skogsbacke. och barnfamiljsrika området Svärtinge Skogsbacke. 
En nybyggd cykelbana förbinder Melbysund med En nybyggd cykelbana förbinder Melbysund med 
området, vilket gör det enkelt för äldre barn att ta sig området, vilket gör det enkelt för äldre barn att ta sig 
till skola och träning i Svärtinge. till skola och träning i Svärtinge. 

Finspångs golfklubb, med sina tre niohålsslingor i Finspångs golfklubb, med sina tre niohålsslingor i 
vacker och varierande miljö, ligger 5 minuter bort vacker och varierande miljö, ligger 5 minuter bort 
med bil. I Finspång finns dessutom badhuset med bil. I Finspång finns dessutom badhuset 
Medley Arena Grosvad med ett flertal olika Medley Arena Grosvad med ett flertal olika 
bassänger, vattenrutschkanor samt spaavdelning bassänger, vattenrutschkanor samt spaavdelning 
och gym.och gym.

SkolaSkola
Finspångs kommun låter hälsa att barnen i Mel-Finspångs kommun låter hälsa att barnen i Mel-
bysund kommer att gå i skola i Svärtinge Skogs-bysund kommer att gå i skola i Svärtinge Skogs-
backe, där det finns skola för årskurser från backe, där det finns skola för årskurser från 
förskoleklass upp till årskurs sex. Med de utmärkta förskoleklass upp till årskurs sex. Med de utmärkta 
bussförbindelserna tar man sig med lätthet till skolor bussförbindelserna tar man sig med lätthet till skolor 
i såväl Finspång som Norrköping. i såväl Finspång som Norrköping. 

KommunikationerKommunikationer
Från Melbysund tar man sig enkelt och snabbt med Från Melbysund tar man sig enkelt och snabbt med 
buss eller bil till både Norrköping och Finspång. Från buss eller bil till både Norrköping och Finspång. Från 
den närbelägna busshållplatsen på Melby tar man den närbelägna busshållplatsen på Melby tar man 
sig till Norrköping på 20 minuter och till Finspång på sig till Norrköping på 20 minuter och till Finspång på 
under 15 minuter.under 15 minuter.

Cirka 50 minuter bort ligger Stockholm Skavsta flyg-Cirka 50 minuter bort ligger Stockholm Skavsta flyg-

plats, varifrån flyg till hela Europa avgår dagligen.plats, varifrån flyg till hela Europa avgår dagligen.  

Butiker och serviceButiker och service
I närbelägna Svärtinge finns matbutik och en fantas-I närbelägna Svärtinge finns matbutik och en fantas-
tisk handelsträdgård med både festlokal och restau-tisk handelsträdgård med både festlokal och restau-
rang. Under sommarhalvåret serverar Restaurangen rang. Under sommarhalvåret serverar Restaurangen 
Villa Flora  utsökt brunch varje dag och sopplunch Villa Flora  utsökt brunch varje dag och sopplunch 
på vardagar. Utöver det finns även pizzeria och på vardagar. Utöver det finns även pizzeria och 
café i Svärtinge. Köpcentret Ingelsta shopping nås café i Svärtinge. Köpcentret Ingelsta shopping nås 
snabbt med bil, och här hittas allt man kan tänkas snabbt med bil, och här hittas allt man kan tänkas 
behöva i form av shopping och service.behöva i form av shopping och service.
  

Husen Husen 
Radhusen ger villakänsla eftersom de är avskärmade Radhusen ger villakänsla eftersom de är avskärmade 
och individuellt färgsatta, men erbjuder samtidigt trygg-och individuellt färgsatta, men erbjuder samtidigt trygg-
heten och bekvämligheten som det innebär med att bo heten och bekvämligheten som det innebär med att bo 
i bostadsrättsförening. Här skapar vi ett unikt, flexibelt, i bostadsrättsförening. Här skapar vi ett unikt, flexibelt, 
hållbart och anpassningsbart hem för den moderna hållbart och anpassningsbart hem för den moderna 
familjen. Vi erbjuder ett rymligt hus där det är lätt att familjen. Vi erbjuder ett rymligt hus där det är lätt att 
vara tillsammans - men där det ändå finns utrymme för vara tillsammans - men där det ändå finns utrymme för 
enskild lek och umgänge.enskild lek och umgänge.

Det finns två olika kostnadseffektiva radhusvillor på 110 Det finns två olika kostnadseffektiva radhusvillor på 110 
mm2 2 respektive 128 mrespektive 128 m22 fördelat på 2 plan.  fördelat på 2 plan. 

Båda har en välkomnande ljus entré med klinker le-Båda har en välkomnande ljus entré med klinker le-
dande in till öppen planlösning mellan kök, matplats dande in till öppen planlösning mellan kök, matplats 
och vardagsrummet. Köket kommer från Ballingslöv. och vardagsrummet. Köket kommer från Ballingslöv. 
Vardagsrummets stora fönster vetter ut mot baksidans Vardagsrummets stora fönster vetter ut mot baksidans 
uteplats. Perfekta stället att sitta och njuta vid ljumma uteplats. Perfekta stället att sitta och njuta vid ljumma 
sommarkvällar! sommarkvällar! 

Radhuset på 128 Radhuset på 128 mm22 har utöver sin uteplats också en  har utöver sin uteplats också en 
stor balkong på andra våningen.stor balkong på andra våningen.

FörrådFörråd
På baksidan av husen finns ett praktiskt förråd på 6 mPå baksidan av husen finns ett praktiskt förråd på 6 m2 2 

för förvaring av t ex. trädgårdsredskap och cyklar. för förvaring av t ex. trädgårdsredskap och cyklar. 

Parkering Parkering 
För varje bostad finns plats för två bilar på uppfarten. För varje bostad finns plats för två bilar på uppfarten. 

UtemiljönUtemiljön
Varje hus får en asfalterad uppfart med plats för parke-Varje hus får en asfalterad uppfart med plats för parke-
ring och en färdig trädgård i form av gräsmatta, vinter-ring och en färdig trädgård i form av gräsmatta, vinter-
grön ligusterhäck och en stor härlig träaltan.grön ligusterhäck och en stor härlig träaltan.

TillvalTillval
Trots att grundstandarden på husen är hög, erbjuder vi Trots att grundstandarden på husen är hög, erbjuder vi 
dig många tillval så att du kan göra ditt hus personligt. dig många tillval så att du kan göra ditt hus personligt. 

GemensamheterGemensamheter
Föreningen kommer att ha en lekplats mitt i området Föreningen kommer att ha en lekplats mitt i området 
som gör det möjligt för barnfamiljer att umgås och leka som gör det möjligt för barnfamiljer att umgås och leka 
med sina barn. med sina barn. 

AvståndAvstånd  
Badplats     1 minBadplats     1 min
Svärtinge Skogsbacke    4 minSvärtinge Skogsbacke    4 min
Viberga köpcentrum    7 minViberga köpcentrum    7 min
Finspång centrum  10 minFinspång centrum  10 min
Ingelsta shopping  12 minIngelsta shopping  12 min
Norrköping resecentrum 15 minNorrköping resecentrum 15 min
Linköping resecentrum 40 minLinköping resecentrum 40 min
Skavsta flygplats  50 minSkavsta flygplats  50 min



Planlösning - Radhus 2 plan 110 kvm

Med reservation för eventuella ändringar och feltryck. Planlösningarna är ej skalenliga.



Planlösning - Radhus 2 plan 128 kvm

Med reservation för eventuella ändringar och feltryck. Planlösningarna är ej skalenliga.



  

Rumsbeskrivning

Kök

Köksinredning Inbyggnadskök med takanslutning (S-höjd 2 250 
mm) från Ballingslöv. handtag i rostfritt

Bänkskiva Laminat med rak kant. 

Diskbänk Måttanpassad enl köksritning.

Stänkskydd Kakel med höjd 600 mm.

Vitvaror Spishäll, inbyggnadsugn, inbyggnadsmicro, kyl, 
frys, diskmaskin och fläkt.

Innerdörrar Vit slät med vitlackerad karm.

Innerdörrsfoder Slät vitmålad 15 x 56 mm.

Dörrtrycken Aluminium silver.

Golvsockel Slät vitmålad 12 x 56 mm.

Fönsterbänkar Vitmålad träfiberskiva.

Skugglist Slät vitmålad 21x 33 mm.

Parkettgolv 13 mm ekparkett 3-stav mattlack från Kährs.

Klinker Traditionell läggning i entré, WC/dusch, bad och
klädvård.

Innertrappa Plansteg i eklaserad furu vagnstycken och stolpe 
vitmålade

Innertak Målade gipsplank.

Väggbeklädnad Bad/Klv och WC/dusch: Kakel. Övrigt: Målat 
direkt på gips i 1 st bruten vit kulör.

Bad och wc/dusch

Golv Klinker.

Väggar Kakel.

Övrigt Badrumsinredning från Svedbergs. Vit slät kom-
mod ,bredd 60 cm, tvättställ i gjutmarmor, spegel 
med LED-armatur, golvmonterad WC-stol från 
IFÖ, duschväggar 90 x 90 cm i klarglas. badkar 
Noro Mood (tillval i bad).

Klädvårdsrum

Vi förbehåller oss rätten att ersätta produkter med likvärdiga samt att byta material eller varumärke till likvärdiga alternativ. Vissa bilder 
kan visa utrustning som är tillval.

Golv Klinker

Väggar Vitmålade väggar

Bänkskiva Laminat med rak kant.

Övrigt Tvättmaskin och torktumlare.

Teknisk beskrivning och allmän information

Grundläggning Platta på mark med vattenburen golv-
värme.

Ytterväggar Ytterväggarna är 245 mm tjocka och uppbyggda
med energiregelteknik som förhindrar köldbryg-
gor.

Fasad Liggande träpanel.

Yttertak Betongpanna 2-kupigt  mörkgrå.

Isolering Högvärdig stenullsisolering.

Fönster och fönsterdörrar Original Alu Objekt - aluminiumbeklädda
lågenergifönster från Elitfönster - Basaltgrå.

Takavvattning Förzinkad stålplåt med ytbeläggning.

Entrédörr Inwido Laila glas eller motsvarande.

Lås Assa 2002 i entré- och altandörr.

Förråd På husets baksida.

Värmepump Frånluftsvärmepump NIBE F730 eller motsvaran-
de.

Golvärme Rumstyrning på entrévåningen via termostat.

Radiatorer Radiatorer, termostater på övervåning.

Elcentral Med automatsäkringar, jordfelsbrytare och 
energimätare.

Datanätverk Centralenhet och datauttag.

Fiber Mediacentral med uttag för fiber.

Utomhus
Framsida Asfalterad uppfart med plats för parkering.

Baksida Gräsmatta och träaltan.



Svensk Husproduktion AB
 
Svensk Husproduktion AB, med dotterbolagen Trivselhus AB, LB-Hus AB och Svensk Huspro-
duktion Projekt AB är en av Sveriges största småhustillverkare. Koncernens mest kända varu-

märken är Trivselhus, Movehome och LB-Hus.

Svensk Husproduktion AB har en omsättning på drygt 2 miljarder kronor och sysselsätter cir-
ka 400 medarbetare. Tillverkning sker i två av Sveriges modernaste husfabriker, i småländska 

Landsbro och i skånska Bromölla.

Svensk Husproduktion AB grundades år 2012 och har högsta kreditbetyg från
Bisnode sedan 2016.

 Kombinationen av avancerad teknik och hantverk ger bästa möjliga precision och tidseffektivitet,
vilket även håller nere produktionskostnaderna. I sin produktutveckling strävar de

hela tiden efter ökad energieffektivitet i husen och arbetar kontinuerligt med att försöka
ersätta ingående komponenter och tillverkningsmaterial med miljö- och arbetsmässigt

bättre produkter.

Husen byggs i trä, vilket är ett miljövänligt och förnybart byggmaterial som till skillnad
från andra material lagrar koldioxid under hela sin livstid - även som färdigbyggda
hus. Hållbara hem står för kvalitet, funktion och effektiva lösningar med hänsyn till

människa och miljö i alla led.

Förverkliga dina bostadsdrömmar!

Är du intresserad av att köpa en bostad i Melbysund?
Kontakta ansvarig mäklare så får du information om vilka

bostäder som är till salu samt hur köpet går till.
Välkommen att kontakta oss!

Besök gärna melbysund.com för mer
information

Christian Boquist

FASTIGHETSMÄKLARE
MOBIL: 0703 - 10 76 70

CHRISTIAN.BOQUIST@UXHOME.SE



  

Karta över Melbysund

1. Etapp 1 (slutsåld)
2. Etapp 2 (pågår försäljning)
3. Etapp 3 Brf Sjösidan
4. Etapp 4 Sjölyckan (kommande)
5. Kommande områden
6. Strand och brygga
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Prislista

Radhus Bostadsarea mm22 Tomtstorlek mm22 Pris
Nr 1 128 210 Se prislista

Nr 2 128 140 Se prislista

Nr 3 128 140 Se prislista

Nr 4 128 195 Se prislista

Nr 5 128 195 Se prislista

Nr 6 128 140 Se prislista

Nr 7 128 140 Se prislista

Nr 8 128 260 Se prislista

Nr 9 110 286 Se prislista

Nr 10 110 167 Se prislista

Nr 11 110 151 Se prislista

Nr 12 110 151 Se prislista

Nr 13 110 198 Se prislista

Nr 14 110 226 Se prislista

Nr 15 128 254 Se prislista

Nr 16 128 356 Se prislista

Nr 17 110 147 Se prislista

Nr 18 110 176 Se prislista

Nr 19 110 168 Se prislista

Nr 20 110 308 Se prislista

Nr 21 110 326 Se prislista

Nr 22 110 156 Se prislista

Nr 23 110 159 Se prislista

Nr 24 110 236 Se prislista
Illustration över Melbysund - Finspång
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Areorna är ungerfärliga kan ändras.
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Drönarbild från Melbysund.

Att bo i bostadsrätt

Som boende i Brf Sjösidan blir du medlem i den Som boende i Brf Sjösidan blir du medlem i den 
ekonomiska förening som enekonomiska förening som en
bostadsrättsförening innebär. Att bo i en bo-bostadsrättsförening innebär. Att bo i en bo-
stadsrättsförening skiljer sig från att bo i hyres-stadsrättsförening skiljer sig från att bo i hyres-
rätt på så sätt att du har ansvar för din egen rätt på så sätt att du har ansvar för din egen 
bostad. Du är ansvarig för bland annat bosta-bostad. Du är ansvarig för bland annat bosta-
dens golv, väggar och tak, medan föreningen dens golv, väggar och tak, medan föreningen 
gemensamt ansvarar för det som finns på ut-gemensamt ansvarar för det som finns på ut-
sidan av bostaden, så som yttertak, fasad och sidan av bostaden, så som yttertak, fasad och 
gemensamma ytor.gemensamma ytor.

GemenskapGemenskap
Att vara bostadsrättsinnehavare innebär en Att vara bostadsrättsinnehavare innebär en 
ökad gemenskap med dina grannar.ökad gemenskap med dina grannar.
Föreningen utformas ofta med fokus påFöreningen utformas ofta med fokus på
gemensamma ytor som främjar samvaro och gemensamma ytor som främjar samvaro och 
gemenskap mellan de boende. Med ökad ge-gemenskap mellan de boende. Med ökad ge-
menskap kommer också en ökadmenskap kommer också en ökad
känsla av samhörighet och ansvar, både för de känsla av samhörighet och ansvar, både för de 
gemensamma ytorna och förgemensamma ytorna och för
grannarnas egendom.grannarnas egendom.

Ekonomisk trygghetEkonomisk trygghet
I en bostadsrättsförening äger medlemmarna I en bostadsrättsförening äger medlemmarna 
fastigheten tillsammans. Det innebär att ni gemen-fastigheten tillsammans. Det innebär att ni gemen-
samt äger både din bostad,samt äger både din bostad,
grannarnas bostäder, gemensamma ytor och grannarnas bostäder, gemensamma ytor och 
utomhusmiljön. Det gemensamma ägandet ger en utomhusmiljön. Det gemensamma ägandet ger en 
ekonomisk trygghet då du inte ensam står som ekonomisk trygghet då du inte ensam står som 
ansvarig för underhåll av fastighet och utomhus-ansvarig för underhåll av fastighet och utomhus-
ytor.ytor.

InflytandeInflytande
När du bor i en bostadsrätt har du storaNär du bor i en bostadsrätt har du stora
möjligheter att påverka ditt boende dels genom att möjligheter att påverka ditt boende dels genom att 
vara med i föreningens styrelse men också genom vara med i föreningens styrelse men också genom 
att lämna in förslag på vad du vill att styrelsen ska att lämna in förslag på vad du vill att styrelsen ska 
ta upp.ta upp.



Svensk Husproduktion AB | Box 67 | 295 21 Bromölla | 0456 187 00 | info@svenskhusproduktion.se | 

#svenskhusproduktion | svenskhusproduktion.se

Vill ni veta mer om Vill ni veta mer om 

Välkomna att höra av er till Christian BoquistVälkomna att höra av er till Christian Boquist
Uxhome i Norrköping på telefon 070-310 76 10Uxhome i Norrköping på telefon 070-310 76 10

eller e-post christian.boquist@uxhome.seeller e-post christian.boquist@uxhome.se
eller läs mer på melbysund.comeller läs mer på melbysund.com


