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Vi är ett gediget bygg- och fastighetsbolag med ursprung i
området kring Mälardalen. Nu driver vi projekt i Eskilstuna och
Nyköping men vi håller ständigt ögonen öppna efter nya
projekt på fler orter runt om i Sverige. Med lång erfarenhet inom
fastighetsutveckling av kommersiella fastigheter och bostäder
så fortsätter vi att erbjuda unik flexibilitet och valfrihet för våra
kunder.

Vi på Maison Forte tror på personliga möten såväl med dig som
kund som våra leverantörer. Vi erbjuder våra kunder trygghet
hela vägen från visionens början till efter inflyttning. Hos oss har
du unika valmöjligheter att få ditt boende anpassat efter dina
önskningar. Våra bostäder byggs efter högt ställda kvalitetskrav
på både material och funktion. Vi använder endast bestående
material kombinerat med väl beprövade byggmetoder. Vårt
arbete är i linje med miljö- och kvalitetsnormer kombinerat med
sunt förnuft.

Vi är finansiellt starka och arbetar via korta, enkla och effektiva
beslutsvägar, vilket gör oss attraktiva att samarbeta med och
konkurrenskraftiga på marknaden.

OM PROJEKTET
BRF VÄ X THUSGR ÄND

Välkommen till ett barnvänligt område med moderna smarta
radhus i det natursköna området Marieberg. Ni kommer att ha
åpromenaden och vacker natur runt knuten att strosa i samtidigt som ni har nära till centrum, stora matbutiker, flygplats samt
tågstation. Husen kommer att ha en boarea på 130 alternativt 106
kvadratmeter, fördelat på två plan. Utvändigt finner ni två parkeringsplatser varav den ena i carport med laddbox, förråd, altan
samt en mysig trädgård. Samtliga bostäder utrustas även med
solceller för att minska er energikostnad. Varje radhus har egna
kärl för hushållssopor. I området kommer en gemensam byggnad
finnas för sopsortering samt trädgårdsredskap.

Entréplanet bjuder på en öppen planlösning med gott om plats för
både matplats och större sittgrupp. Möjlighet finns att skapa ett
extra rum för användning som gästrum eller kontor. Vidare hittas
här även ett helkaklat badrum med smart tvättmaskin och
torktumlare samt ett smart välutrustat kök.

På det övre planet hittar man husets sovavdelning. Med tre sovrum
samt husets andra badrum finns det gott om plats för familjen. Ett
mindre allrum, perfekt som TV-rum, blir en naturlig samlingsplats
när kvällen kommer. Planlösningen samt inredning är flexibel och
kan anpassas efter ert behov och önskemål.

Observera att bilderna i prospektet är inpirationsbilder.
VÄ X THUSGR ÄND
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VA D INGÅ R DÅ I E T T S M A R T
RADHUS MED OSS.
För att underlätta en ibland stressad vardag och samt öka bekvämligheten har
vi valt att utrusta det här områdets bostäder en del smarta produkter. De kopplas
upp till WIFi och styrs med appar om man önskar. Dessa går går att bytas ut, tas
bort eller lägga till fler i form av olika tillval. Precis som i resterande av din nya bostad har du möjlighet att påverka utfomning precis som just ni vill ha det.

Följande produkter förutom ingår i vår Standard utrustning för Växthusgränd:

GOOGLE NEST SMART HUB

YALE DOORMAN V2

Med Google Nest Hub styr du ditt

Att leta rätt på nycklarna hem

smarta hem med hjälp av din röst

tillhör det förflutna. Lås eller lås upp

eller beröring av dess pekskärm.

dörren med Yale Doorman antin-

Den är kompatibel med drygt 5000

gen med nyckelbricka, kod eller en

produkter från över 400 varumärken.

kombination av båda.

+
RING DOORBELL GEN 2 + RING LARMPAKET
PHILIPS HUE LIGHTS
3-set smart LED lampor med E27
sockel. Kan synkroniseras med andra
lampor, användas som "wake up
light" samt anpassas efter musik.

Övervaka ditt hem från en telefon, dator eller
surfplatta. Ringer någon på dörren får du en
notifikation. Du kan se och höra dina
besökare samt tala med dem. Larmsystemet
från Ring inkluderar en basstation, kontrollpanel, rörelsedetektor, dörrsensor och en räckviddsutökare. Installation går på några minuter
och sedan har du full kontroll via mobilen eller
den fysiska kontrollpanelen.

VÄXTHUSGRÄND

Siemens iQ700 SIDE-BY-SIDE KYL/FRYS

SIEMENS IQ500 DISKMASKIN

Side-by-Side kombiskåp med

Integrerad diskmaskin med 14

innovativ noFrost-teknologi och

standardkuvert och Zeolith®-

kamera: håll koll på kylskåpets

torkning ger extra glans åt dina

innehåll när och var som helst.

glas och torkar mer effektivt.

Trådlös fjärrstyrning via smart-

Få programstatus och disktid

phone eller surfplatta genom

projicerat på golvet. Trådlös

Home Connect-appen.

fjärrstyrning via smartphone
eller surfplatta genom Home
Connect-appen.
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SIEMENS IQ500 UGN

SIEMENS IQ500 TVÄTTMASKIN

SIEMENS IQ500 TORKTUMLARE

Med fastPreheat nås

Denna iSensoric tvättmaskin

iSensoric är en torktumlare med

önskad temperatur fortare och

med Wi-Fi har ett automatiskt

värmepump som kan kopplas

med collStart behövs ingen

system för dosering av tvätt-

upp mot Wifi och som har en

förvärmning för djupfrysta

medel som gör att du sparar

självrengörande kondensator.

maträtter. Trådlös fjärrstyrning

både vatten och tvättmedel. Få

Detta gör att torktiden blir

via smartphone eller surfplatta

tillgång, vart du än befinner dig

oerhört kort. Trådlös fjärrstyrning

genom Home Connect-appen.

med den lättanvända Home

via smartphone eller surfplatta

Connect-appen.

genom Home Connect-appen.
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Avstånd
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Nyköpings centrum

1 km

Matbutik/Köpcentrum

1 km

Naturreservat

0 km

Stockholm Central

109 km

Skavsta Flygplats

8 km

Sjukhus

0,8 km

Förskola/skola

0/ 0,8 km

VÄXTHUSGRÄND

OMR Å DE T VÄ X THUSGR Ä ND &
S TA D E N N Y KÖ PI N G
Natur
Runt knuten har du hela lummiga naturreservatet Marieberg. Strosa
längs med ån eller ge dig ut i spåren för en motionsrunda.
Skolor, Barnomsorg och utbildningar
Runt omkring Växthusgränd finns flertalet förskolor, den närmsta ligger
granne med området. Skola finns flertalet nära både privata samt kommunala. Nyköping har även Campus och högskoleutbildningar.
Sjukhus
Nyköpings lasarett ingår i Region Sörmland och ligger nära motorväg.
Lasarettet gör just nu stora utbyggnader med stor utveckling.

Nyköpings har ett stort kulturutbud med Nyköpings hus som stor attraktion. Culturum med stort bibliotek samt konsertsal. Teatern har ett stort
utbud och stor Biograf finns. Även Rosvalla finns som är ett kombinerat
sport och eventcenter.
Butiker och Restauranger
Nära Växthusgränd ligger de flesta stora matbutiker samt ett köpcentrum. Centralt finns ett stort utbud av butiker och restauranger. Nyköping
har även två egna stora bryggerier med restauranger.
Sport och Hälsa
Förutom naturen runt knuten där du använder dig själv som redskap så
finns även ett flertal gym närliggande samt runt omkring i Nyköping. Ett
stort badhus med äventyrsbad, motionsbassänger samt gym. I Nyköping
finns även Rosvalla Sport och eventhall där du kan utöva de flesta sporter,
två ishallar, bowlinghall, boulbanor, innebandyhall, friidrottsbanor och
mycket mer. Där sker även stora mässor och shower såsom Melodifestivaler och konserter.
Nyköping har även en rad olika sportgymnasium. I hamnen finns kanotstadion och i närhet till Växthusgränd finns kanotslalom.
Kommunikation
Busshållplatser finns i direkt anslutning till området. Med närhet till Skavsta flygplats har du hela Europa inom snabbt räckhåll. Tågstation ligger
på promenadavstånd och ett nytt stort Resecentrum planeras byggas
inom kort. Även Ostlänken planeras gå förbi Nyköping.
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Kultur och Nöjen
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PROSPEKT

VARDAGSRUM

KÖK
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KONTOR
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BARNRUM

PROSPEKT

OMRÅDESRITNING

PROJEK TBES KRIVNING
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Väx thus gränd 1 -26
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PROSPEKT
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TEKNISK
BESKRIVNING

BADRUMSINREDNING
Tvättställspaket i vit kulör med lådor,
spegelskåp med eluttag samt belysning.
Duschset, duschhörna med rak form i
klarglas, elhandukstork. Både tvättmaskin
och torktumlare är smarta och styrs med
din app om så önskas. Gott med
bänkutrymme att vika din tvätt på. Det
finns många tillval att göra både med och
utan kostnad.
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K AKEL /KLINKER
Helkaklat badrum. Standardutförandet
erbjuder kakelsättning av golv i ljusgrå
kulör och väggar i blanka lite större vita
plattor. Det finns många kulörer och
storlekar av kakelplattor som går att göra
som tillval.

MAISON FORTE
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130 K VADR ATMETER

MAISON FORTE

PROSPEKT

Tillkommande driftkostnader
uppskattas nedan:
Radhus 130 kvm:
2300 kr/månad
27 600 kr/år
20

106 K VADR ATMETER
Tillkommande driftkostnader
uppskattas nedan:
Radhus 106 kvm:
1893 kr/månad
22 707 kr/år

Uppvärmning

Lägenhetsskiljande väggar

Vattenburet golvvärmesystem i botten-

Lägenhetsskiljande väggar utförs av

platta samt vattenburna radiatorer på

gipsskivor+OSB och dubbla träregelstom-

övervåning. Värmekällan är radhusets egna

mar.

värmepump från Niebe.
Innerväggar
Ventilation

Innerväggar utförs med ett lager gips och

Radhusen ventileras genom mekanisk till-

ett lager OSB på vardera sida regel. I våtu-

och frånluft med värmeåtervinning via

trymmen används våtrumsgips och ply-

värmepump placerat inne i radhusets förråd.

wood.

Vatten och avlopp

Innertak

Byggnader är anslutna till Nyköpings vattens

Innertak utförs av gipsskivor

kommunala avlopps och vattensystem.
Takhöjd
El

Generell takhöjd är ca 2,7 m på botten-

Vardera radhus ansluts separat mot vatten-

våning och ca 2,5 meter på övervåning.

falls elnät.

I våtutrymmen är takhöjd sänkt med undertak till ca 2,3 m. Lokala nedsänkningar

Data & TV
Vardera radhus ansluts separat till
Gästabudsstadens fibernät. Det är upp till
vardera radhusägare att välja TV, internet &
telefonabonnemang hos valfri operatör.

kan finnas för dragning av ventilationsrör.
Fönster och fönsterdörrar
Fönster och fönsterdörrar utförs som
träfönster med utvändig beklädnad av
aluminium.

Bjälklag och trappor

Ytterdörr

Bjälklag och trappor utförs av trä konstruk-

Entrédörr utförs säkerhetsklassade.

tioner.
Ytterväggar
Trä med träpanel typ Thermowood eller
likvärdigt.

Tvätt
Tvättmöjlighet finns inne i radhus med
tvättmaskin och torktumlare enligt rumsbeskrivning.

PROSPEKT

VÄ X THUSGR ÄND
KÖK

INREDNING KÖK
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H E M M E T S H JÄ R TA

S M A R TA
V I T VA R O R

Inbyggd mikrovågsugn, inbyggd köksfläkt, inbyggdshäll. Smart ugn samt helintegrerad smart
diskmaskin. Kyl och frys i smart modell som styrs
i er app om så önskas. Alla vitvaror kommer från
Siemens.
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KÖKSINREDNING
Standardpaketet erbjuder vitmålade
blanka köksluckor med handtag och
köksblandare i krom. Stänkskydd med
blanka kakelplattor, stenbänkskiva med
underlimmad diskho. Resterande
väggar målas vita. Köket är från märket
Ballingslöv.

MAISON FORTE
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PROSPEKT

VÄ X THUSGR ÄND
BADRUM

INREDNING BADRUM

MAISON FORTE

NJUT LITE L ÄNGRE.

BADRUMSINREDNING
Tvättställspaket i vit kulör med lådor,
spegelskåp med eluttag samt belysning kommer
från Ballingslöv. Duschset, duschhörna med rak
form i klarglas, elhandukstork. Både tvättmaskin
och torktumlare är från varumärket Siemens. De
är smarta och styrs med din app om så önskas.
Samt gott med bänkutrymme att vika din tvätt
på. Det finns många tillval att göra både med och
utan kostnad.
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K AKEL /KLINKER
Helkaklat badrum. Standardutförandet
erbjuder kakelsättning golv i ljusgrå kulör
och väggar i blanka lite större vita plattor.
Det finns många kulörer och storlekar av
kakelplattor som går att göra som tillval.

MAISON FORTE
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PROSPEKT

INSIDAN R ÄKNA S

MAISON FORTE

HUR SER DIT T DRÖMHEM UT ?
PÅV ER K A T IL L S A MM A N S MED O S S .

- DET IDE AL A HEMMAKONTORET
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LU F T VÄ R M EPU M P
Intelligent frånluftsvärmepump som
effektivt, enkelt och ekonomiskt uppfyller behovet av värme, ventilation,
värmeåtervinning och varmvatten oavsett
väder eller tid på året.

MAISON FORTE

G O LV
PA RK E T T
Ett parkettgolv är naturligt hållbart och med variation
som ger en genuin varm känsla i ditt hem. Parkettgolv
är uppbyggt av trä och har ett ytskickt i ädelträ, men
beroende på hur tjockt det är kan det i övrigt ha olika
uppbyggnad. Standardvalet av parkett är 3-stavs mattlackad ek men det går även att göra tillval, 1-stavsvarianter eller alternativ i andra kulörer. Eller varför inte ett
helt annat material.

29

PROSPEKT

UTSIDAN R ÄKNA S
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HUR SER DIT T DRÖMHEM UT ?
PÅV ER K A T IL L S A MM A N S MED O S S .

SOLCELLER
Vi väljer att tänka modernt, smart och miljövänligt och då faller det sig naturligt att
välja att installera solceller till samtliga bostäder. Det hjälper inte bara till att minska
era energikostnader. Solens energi är även ständigt förnybar, och kommer inte ta slut
inom överskådlig tid.
Med solceller ökar du även andrahandsvärdet på din bostad upp till 14%. Den generella förbrukningen för en villa uppgår till cirka 20.000 kwh per år.
För radhusen på 106 kvm uppgår den genomsnittliga genererade energimängden
till 4000 kwh per år (20 % av den generella förbrukningen per år).
För radhusen på 130 kvm uppgår den genomsnittliga genererade energimängden
till 5000 kwh per år (25 % av den generella förbrukningen per år).

L ADDBOX
I en tid som ständigt förnyar sig och går mer och mer
åt laddbara fordon så samtliga bostäders carportar en
laddbox installerad. Har du inte en laddbar bil idag så
kanske du har en i framtiden och slipper då installera
en i efterhand. Även laddboxen går att få med WiFi
uppkoppling, ni kan på håll styra laddning och läsa av
förbrukning.
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F Ö R R Å D / C A R P O R T/ P - P L AT S
På framsidan möts du av en uppfart täckt av marksten med plats för två bilar, en i Carport med laddbox
och tak täckt av sedum för att samspela med områdets vackra natur. Förrådet utförs som ett varmförråd
på gjuten platta.

MAISON FORTE

TR ÄDGÅRD/BAKSIDA
Till baksidan kommer du från altandörren i Vardagsrummet.
Dina fötter möts först av en trätrall med god plats för utemöbler
och grill. Njut av långa dagar och sena somarkvällar.
Trädgården anläggs med färdigvuxen gräsmatta för barnens
spring i benen eller en avkopplande stund i en solstol, samt färdig planterad häck av sorten Liguster.
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SÅ GÅR DET TILL AT T
KÖPA EN BOSTADSR ÄT T
1. Hitta din drömbostad. Om det är genom en
tidningsannons, kundträff, ett mejl på intresse@maisonforte.se eller via www.maisonforte.se/vaxthusgrand/ spelar
ingen roll, vi hjälper dig vidare i processen!
2. Boka ditt radhus. Om du är tidigt ute har du möjlighet
att teckna ett bokningsavtal, för att, mot en mindre förskottsbetalning, säkerställa att ingen annan tar just din
bostad.
3. Teckna ett förhandsavtal mellan dig och bostadsrättsföreningen. Det garanterar dig som köpare att förvärva en
viss bostad och avtalet grundas på föreningens kostnadskalkyl som är registrerad hos Bolagsverket. Efter
tecknandet får du en faktura per post på förskottsbetalningen som är en del av handpenningen.
4. Välj inredning och tillval. Som utgångspunkt har vi en
tillvalskatalog för att hjälpa dig en bit på vägen och
tillsammans med oss formar du din egen bostad.
5. Undertecknande av upplåtelseavtal. När föreningens
ekonomiska plan är gjord och registrerad hos Bolagsverket
skickas upplåtelseavtalet till dig.
6. Flytta in och gör din slutbetalning. På dagen för tillträde
ska slutbetalningarna för bostaden inklusive tillvalen och
betalning av månadasavgiften vara gjorda, sen får du
nyckeln till ditt nya hem!
7. Besiktningar. I 5 år efter färdigställande av din
bostadsrätt gäller en garantitid och efter 2 år genomförs en
besiktning av byggnader och mark!

Under hela processen kommer du att få information
löpande om bygget och förberedelser inför flytt från oss
och från föreningen och självklart kommer vi att finnas till
hands under hela din resa till ditt nya hem!

Om det uppstår frågor på vägen, kontakta oss gärna!

VÄXTHUSGRÄND

KONTAK T
MAISON FORTE
ELINOR COLLIN
MARKNAD/FÖRSÄL JNING
0 7 0 - 6 6 9 9 2 6 9 | elinor@maisonfor te. se

VIK TOR SÖDERQVIST
PROJEK TLEDARE
0 7 0 - 2 7 4 1 9 6 9 | vik tor@maisonfor te. se
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