
Tredje etappen i Vejbystrands mest 
havsnära bostadsprojekt  



”Att leva livet fullt ut är en  
konst få behärskar men alla strävar  

efter. Bor du vid havet tar du varje dag  
stora steg i rätt riktning.”
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Mitt i den vackra gamla sanatorieparken, 
som förr hyste Kronprinsessan Victorias Kust- 
sanatorium, erbjuds ett exklusivt och bekvämt 
boende på badrocksavtånd till Skäldervikens 
böljande vågor. Här byggs ett bekymmerfritt 
boende där ni kan släppa tankarna på villa-
livets alla måsten. Njut istället av salta bad 
och soliga dagar vid Vejbystrands långsträck-
ta sandstrand. Ta med barn och barnbarn 
på picknick i den intilliggande förtrollande 
Trollskogen. Promenera med vännerna längs 
strandheden bort till Magnarps hamn och 
avnjut dagens fångst i den gemytliga restau-
rangen. För golfentusiasten erbjuds ett brett 
utbud av golfbanor i natursköna omgivningar 
och för den som föredrar att svinga ett racket 
finns ett antal racketsportanläggningar – allt 
inom räckhåll på tio minuters bilfärd. Här kan 
du leva det enkla livet och låta det som är 
viktigt, på riktigt, frodas och ta plats. 

Varmt välkommen till Victoria Strand!

NÄRMARE VATTNET  
går nästan inte att bo. 
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De nya punkthusen på 
Trollskogsvägen 2 och 4 
ligger högt och bjuder på 
utsikt mot havet och/eller 
den grönskande parken. 
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VICTORIA STRAND  
Tredje etappen i korthet

Antal hus i etappen  2
Antal lägenheter  38
Antal rum   2-5
Storlek (kvm)   ca 55–205 
Planerad inflyttning  2023 
Avstånd till havet  ca 200 m
Avstånd till hamnen  ca 200 m
Avstånd till stadsbuss  ca 150 m
Avstånd till Ängelholm  ca 12 km  
Avstånd till matbutik  ca 500 m
Avstånd till E6   ca 12 km
Avstånd till flygplats  ca 13 km
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De två punkthusen har 7 olika lägenhetstyper, 
med hög standard, alla med en ovanligt klok 
och delikat utformning; genomgående siktlinje 
från entréer till balkonger och uteplatser, stora 
fönster (inte sällan från golv till tak), välutrus-
tade, genomtänkta  kök, öppna planlösningar 
och hållbara materialval finns redan i standard-
utförandet. Golven av vitpigmenterad ek lyfter 
fram det nordiska ljuset och neutralt vita, släta 
väggar underlättar då du ska sätta din egen stil 
på ditt nya hem. Uteplatser och balkonger har 
placerats i byggnaden med stor omsorg och 
låter med sitt genomtänkta läge alla ta del av 
utsikten. 
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Bilden visar ett axplock av möjliga tillval. 

Ute finns allt du kan tänkas behöva för det 
enkla livet; cykelparkering, parkeringsplatser 
för bil och MC, garage, förvaringsutrymmen  
för barnvagn och rullstol. Eget förråd har du   
i källaren.  

Etapp III av Victoria Strand omfattar totalt trettio- 
åtta lägenheter med två till fem rum fördelat 
på två punkthus som till både gestaltning, form 
och funktion optimerats för just denna plats. 
Dessutom uppförs två stora, exklusiva takvå-
ningar med milsvidd utsikt allra högst upp  
i husen. 



OM LÄGENHETERNA 
på Trollskogsvägen 2 & 4 

Utformningen understryker platsens historia 
som sanatorium, utan att för den delen förlora 
kontakten med nutida bebyggelse. Här finns 
en stark förankring i historien och en uttalad 
önskan om att bevara känslan i den tidigare 
sanatorieparken. Vi kallar det lite kärleksfullt 
”syskonhus”, då de nya husen har ett tydligt 
släktskap med tidigare etapper, men med en 
del uppdateringar. Den ljusa, vita putsen och 
de grå fönstren känns igen, medan de infällda 
hängrännorna, det mörka skiffret på tak och 
fasad och indragna tegelskiften i fönster- 
banden är nytt. 

I denna etapp har Möller Arkitekter haft  
möjlighet att förädla ett redan exklusivt bo-
ende, något de gjort med stilsäkert öga. Alla 
lägenheter får ta del av utsikten med privat 
utformade, generösa balkonger, de flesta mot 
havet. Stora fönster släpper in både solljus, 
salta vindar och parkens omhuldande grönska. 
Öppna, flexibla planlösningar gör möbleringen 
enklare och man bygger med sunda, gedigna 
material som åldras med värdighet och respekt 
för miljön. 
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Mindre avvikelser kan förekomma. Rätt till ändringar förbehålles.
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Lägenhetstyp A & B
 

Mindre avvikelser kan förekomma. Rätt till ändringar förbehålles.

0 431 2

skala 1:100

2021-05-10

N

K

F ST

DM U/M TM

TT

5m

RoK

Yta:
Plan:
Lägenhetnr:

VIKTORIA STRAND, ETAPP 3

K/F

M

KM

G L

Trollskogsvägen nr. 2 & 4

AGR

Kylskåp

Diskmaskin

Frys

Ugn / Micro

Städskåp

Tvättmaskin

Torktumlare

Kyl / Frys

Micro i
överskåp

Kombimaskin

Garderob Linneskåp

nr. 2

nr. 4

B.plan

Plan 2

Plan 3

Plan 4

Plan 5

Plan 6

Fönster med bröstning
och radiator.

Fönster till golv
med konvektor

Lägenhetsaggregat

nr. 2

nr. 4

ST
G

E
V

. 
IN

G
L
A

S
N

IN
G

M

 2-1104

SOVRUM - 1
13,5 m2

ALLRUM
25,1 m2

BALKONG
6,5 m2

TRAPPHUS

BAD / TV

KÖK
7,7 m2

ENTRÉ

WC / D

SOVRUM - 1

BALKONG
11,3 m2

DM

K/F

KM

L

AGR

2
63,7 m2

Plan 2
2-1104

Mindre avvikelser kan förekomma. Rätt till ändringar förbehålles. 

• Nordostläge
• Hög grundstandard
• Fri sikt från entré till uteplats
• Drygt 11 kvm uteplats, delvis under tak
• Öppen, flexibel planlösning
• Rymligt sovrum med skjutdörrsgarderob
• Ca 25 kvm allrum
• Kombinerad tvättmaskin och torktumlare
• Fönster från golv vid matplatsen

• Nordostläge
• Boytan är hela 64 kvm
• Hög grundstandard
• 2 balkonger, med nordost-/sydvästläge
• Totalt ca 18 kvm balkong
• Öppen planlösning
• Möblerbar hall
• Ca 25 kvm allrum
• Stor skjutdörrsgarderob i sovrummet
• Kombinerad tvättmaskin och torktumlare  

i badrummet
• Fönster från golv vid matplatsen
• Fri sikt från entré till balkong

A

B

2 rum och kök, 55 kvm 
Bottenplan

2 rum och kök, 64 kvm
Plan 2-4(5)

För  information om till- och 
frånvalsmöjligheter, prata med 

fastighetsmäklaren. 

För  information om till- och 
frånvalsmöjligheter, prata med 

fastighetsmäklaren. 

Välutrustade tvårummare med drygt 11 kvm 
egen uteplats.

Här får du hela två balkonger och har sol hela 
dagen – från morgonkaffet till kvällsdrinken!
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Mindre avvikelser kan förekomma. Rätt till ändringar förbehålles.
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Lägenhetstyp C & D 

Mindre avvikelser kan förekomma. Rätt till ändringar förbehålles. Mindre avvikelser kan förekomma. Rätt till ändringar förbehålles. 

• Sydostläge
• Öppen planlösning
• Hög grundstandard
• Ca 18 kvm uteplats, delvis under tak
• 2 rymliga sovrum
• 1 av sovrummen med skjutdörrsgarderob
• Drygt 40 kvm kök/allrum
• Tvättmaskin & torktumlare i badrummet
• Fri sikt genom lägenheten, från  

entrén till uteplatsen
• Både badrum och WC

C 3 rum och kök, 80 kvm 
Bottenplan med uteplats, samt  
plan 2-4(5) med balkong

D

Drygt 18 kvm uteplats badande i sol nästan 
hela dagen – fri sikt genom lägenheten från 
entré till uteplats!
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Mindre avvikelser kan förekomma. Rätt till ändringar förbehålles.
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• Sydvästläge
• Öppen planlösning
• Hög grundstandard
• 14 kvm balkong, delvis under tak
• Fönster från golv mot balkongen
• Ca 4o kvm kök/allrum i öppen  

planlösning
• 2 sovrum med skjutdörrsgarderober
• Köksö med bardisk och goda arbetsytor
• Tvättmaskin & torktumlare 
• Badrum och gästwc
• Fri sikt genom lägenheten

3 rum och kök, 83 kvm 
Plan 2-4(5) 

För soldyrkaren. Fantastisk utsikt, fri sikt  
genom lägenheten och ca 40 kvm kök/ 
allrum!

Priser, planlösningar och  
lediga lägenheter hittar du  
på victoriastrand.se



Mindre avvikelser kan förekomma. Rätt till ändringar förbehålles.
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Mindre avvikelser kan förekomma. Rätt till ändringar förbehålles.
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Lägenhetstyp E & F
 

• Nordvästläge
• Öppen planlösning
• Hög grundstandard
• Ca 21 kvm uteplats, delvis under tak
• Fönster från golv mot uteplatsen
• Drygt 44 kvm kök/allrum
• Köksö och mycket goda arbetsytor
• 2 rymliga sovrum med  skjutdörrsgarderober
• Badrum och gästwc
• Tvättmaskin & torktumlare
• Fri sikt genom lägenheten

3 rum och kök, 92 kvm
BottenplanE

• Nordvästläge
• Hög grundstandard
• Drygt 21 kvm balkong, delvis  

under tak
• Fönster från golv mot balkongen
• Ca 5o kvm kök/allrum
• 3 sovrum i standardutförande  

(1 sovrum kan väljas bort till  
födel för större allrum)

• Köksö och goda arbetsytor
• Tvättmaskin & torktumlare
• Badrum och WC med dusch
• Fri sikt genom hela lägenheten

4 (3) rum och kök, 108 kvm 
Plan 2-4(5)F

För  information om till- och 
frånvalsmöjligheter, prata med 

fastighetsmäklaren. 

Kvällssol på drygt 21 kvm privat uteplats, öppen 
planlösning och optimalt planerat kök. Drygt   
44 kvm allrum!

Klok planlösning med öppna 
ytor och fri sikt genom hela 
lägenheten. En fördrink i kvälls-
solen på den insynsskyddade 
balkongen, kanske? 

Mindre avvikelser kan förekomma. Rätt till ändringar förbehålles. 1312



Mindre avvikelser kan förekomma. Rätt till ändringar förbehålles.
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Lägenhetstyp G till H

Mindre avvikelser kan förekomma. Rätt till ändringar förbehålles.
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5 rum och kök, 205 kvm 
Takvåning, plan 5 och 6

G&H
Exklusivt på hög höjd! Milsvidd 180 graders utsikt över 
hav, hamn och klitter med ljusinsläpp i alla väderstreck.

Mindre avvikelser kan förekomma. Rätt till ändringar förbehålles. 13Mindre avvikelser kan förekomma. Rätt till ändringar förbehålles. 

• 2 sovrum med skjutdörrsgarderober
• Fullutrustat kök med 2 dörrar till terrassen
• Köksö och mycket goda arbetsytor
• Fullutrustad tvättstuga
• Fri sikt genom lägenheten från entrén

• Sydvästläge
• Hiss direkt in i lägenheten
• Hög grundstandard
• Ca 48 kvm privat takterrass, delvis under tak
• Ca 82 kvm kök/allrum i öppen planlösning
• Stora fönster i alla väderstreck
• 180 graders utsikt från terrassen
• 4 stora sovrum, varav 1 med ett eget  

dressingroom och duschrum en suite

Priser, planlösningar och  
lediga lägenheter hittar du  
på victoriastrand.se



Lägenhetsbeskrivning
Lägenhet i standardutförande

ALLMÄNT 
Golv     Ekparkett, 3-stav, vitpigmenterat, mattlackat
Tak     Vit (NCS-S 0500N)
Vägg     Vit (NCS-S 0500N)
Innerdörrar    Swedoor Stable, vita
Trösklar     Vita
Fönsterbänkar    Sten, Azul Atlantico
Klädkammare, inredning  Hylla och klädstång

HALL
Högskåp    Ballingslöv, vit med handtag 
Klinker     Granitkeramik, Nemi Sk 04, 30x60 cm, Silverlake
Hatthylla    Grå/ek
Infälld väggbelysning

BADRUM/TVÄTT
Klinker     Granitkeramik Nemi SK 04, 30x60, Silverlake
Kakel     Vitt, 20x40 cm, matt, ljusgrå fog
Takbelysning    Infällda spotlights
Kommod    Ballingslöv, vit, slät
Spegel     Spegelskåp
Tvättställs-/duschblandare  Mora, krom
Duschhörna    Klarglas, INR
Toalettstol    Ifö Sign
Handdukstork (el)   Pax
Tvättmaskin    Frontmatad
Torktumlare    Värmepumpstumlare
Bänkskiva    Laminat, vit
Skåp     Ballingslöv, vit

KÖK/ALLRUM
Lucka     Ballingslöv, vit, slät
Handtag    Rostfritt, bostat
Bänkskiva    Silestone Grey Expo
Blandare    Mora
Diskho     Underlimmad dubbelvask
Stänkskydd    Silestone Grey Expo, 15 cm
Vitvaror     Inbyggnadsugn, induktionshäll, inbyggd mikrovågsugn 
     kyl, frys, diskmaskin, fläkt (rostfri)
Takbelysning    Ifö Cool

SOVRUM
Skjutdörrsgarderob   Ballingslöv, vita dörrar med alu-profiler
Inredning i skjutdörrsgarderob  Klädstång och hylla
Vanlig garderob   Ballingslöv, vit med handtag

WC     
Blandare    Mora
Toalettstol    Ifö Sign
Klinker     Granitkeramik, Nemi Sk 04, 30x60 cm, Silverlake
Kakel bakom handfat   Vit, matt, 10x20 cm, ljusgrå fog
Takbelysning    Ifö Opus, LED
Spegel     Infälld
Tak     Vit (NCS-S 0500N)
Vägg     Vit (NCS-S 0500N)

Ni kan anpassa er lägenhet efter just era krav och önkemål utifrån en väl avstämd och genomarbetad  
tillvalslista. Peab förbehåller sig rätten att byta ut en produkt till en med minst lika kvalitet.
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ARKITEKTEN BAKOM – MÖLLER ARKITEKTER

THOMAS MAURITZSON
När Thomas Mauritzson på Möller Arkitekter 
fick frågan om att ta sig an Victoria Strands 
tredje etapp, var det en självklarhet att tacka 
ja. Själv uppvuxen i Magnarp precis i närheten 
rör han sig ofta i området och har sett projektet 
växa fram på nära håll. 

”Högt prioriterade värden finns överallt; ljuset, 
vattnet, stranden, hamnen och parkmiljön. 
Det är få arkitekter förunnat att arbeta med 

alla dessa kvaliteter i samma projekt, det är 
både en utmaning och ett privilegium. Det är 
spännande att arbeta i en så skyddad  miljö. 
Ambitionen har varit att fortsätta bevara så 
mycket som möjligt av känslan från den tidi-
gare bebyggelsen, både ursprungsbyggnaden 
och tidigare etapper, samt naturen. Samtidigt 
fanns det en önskan om att förfina detaljerna 
både exteriört och interiört. Det känner jag att 
vi lyckats med.” 

Privata balkonger  
där alla får ta del av en fantastisk 
utsikt, möblerbarheten och ljusets 

flöde genom rummen har varit  
prioriterat.

Thomas Mauritzson
Arkitekt, MöllerArkitekter

”
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Följ den lilla stigen ner mot havet, ta ett djupt 
andetag, fortsätt över klitterna, över slitet trä 
och mjuka sanddyner, kantade av strandråg och 
vresrosor. Efter en kort promenad landar du på 
charmiga restaurang Strandhugget, eller varför 
inte Hamnkrogen? Ta ett glas champagne, satsa 
på dagens lunch eller en enkel kopp kaffe med 
bulle i solen. Utsikten från första parkett ingår. 
När du promenerar hemåt igen, ta vägen via 
hamnen där storfallen klapprar hemtrevligt mot 
masterna i vinden. Fortsätt genom charmiga 
gator kantade av pittoreska hus, klängrosor och 
riddarsporrar. En och annan katt smyger förbi i 
kulissen... och snart är du hemma igen. 

Vejbystrand är ett litet fiskeläge vid en av 
Skäldervikens många långgrunda stränder  och 
idag en mycket populär plats att bo på. Gemen-
samt för de som slår ner sina bopålar här är att 
de trivs med den avslappnade atmosfär som 
råder bland Vejbystrands lummiga villagator, 
med havet som ständigt närvarande granne.

EN PÄRLA VID LÅNGSTRÄCKTA STRÄNDER

VEJBYSTRAND

Bara ett par minuter från 
ytterdörren ligger Vejbystrands 
vidsträckta, vackra, långgrunda 
badstrand. 
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Sarah serverar husets 
egen champagne med 
ett leende på restaurang 
Strandhugget. Hos Lotta 
Mellberg och gänget i 
köket känner du dig alltid 
välkommen!

Vejbystrand har mycket mer att erbjuda än 
enbart långsträckta stränder och saltstänkta 
bad. Här finns bland annat skola, flera förskolor, 
en välsorterad livsmedelsbutik, restauranger, 
hotell, bibliotek och frisörsalong. Vejby IF ’s fina 
hemmaplaner med läktare erbjuder förutom 
ett stort lokalt fotbollsengagemang, padel och 
en lekplats som är något utöver det vanliga. Här 
finns också underbara strövområden som Mag-
narpsheden och Trollskogen, en fantastisk by-
gemenskap och massor av trevliga människor. 
Framförallt finns här ett lugn och en avspänd 
atmosfär bortom vardagens stress, som gör 
att du automatiskt slappnar av och går ner en 
aning i varv. 

En hastig blick på kartan avslöjar att Vejby- 
strand har såväl Ängelholm och Helsingborg i 
söder som Båstad i norr inom bekvämt räck-
håll. På vägen längs den böljande kusten ligger 
små fiskelägen och byar som smultron på ett 
strå. Tvärs över Skälderviken hittar du bl.a. Arild, 
Mölle och Kullaberg med sin undersköna, ka-
raktäristiska natur. Strax norr om Vejbystrand 
lockar hela Bjärehalvön och Hallandsåsens dra-
matiska landskap. Gillar du golf? I så fall kan vi 
meddela att enbart Florida har fler golfbanor 
per kvadratkilometer än nordvästra Skåne!

Kommunikationerna är alldeles utmärkta, med 
täta tåg- och bussförbindelser till de omgi-
vande orterna. Behöver du flyga, ligger Ängel-
holms flygplats knappt 10 minuter bort.  

En cykeltur bort ligger charmiga Magnarps 
hamn där bl.a. Bjäre Fisk & Skaldjur med 
både butik och restaurang huserar. 
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Sommaren år 1900 kom Ernst Lindahl för första 
gången till Vejbystrand. I sitt arbete som läkare 
hade han uppmärksammat hur mycket lidande 
den vid tiden utbredda folksjukdomen tuberkulos 
ställde till med, och hur lite man kunde göra för 
patienterna på de vanliga lasaretten. Inspirerad av 
hur man behandlade skrufulösa* barn nere på kon-
tinenten, hade han under en period letat efter den 
perfekt platsen för ett eget kustsanatorium. Han 
hade blivit fast övertygad om att vila och näringsrik 
mat, i kombination med sol, frisk luft och salta bad 
skulle kunna ge lindring åt många av patienterna. 
Vejbystrand framstod som den perfekta platsen att 
förverkliga hans dröm.

Tre år senare invigdes de första delarna av  
Kronprinsessan Victorias Kustsanatorium – 
döpt efter kronprinsessan som kommit att 
bli projektets officiella beskyddarinna. Myck-
et snart därefter behandlade man, med stor 
framgång, hundratals tuberkulospatienter, de 
flesta av dem barn.

Under 40-talet började man vaccinera mot 
tuberkulos och därmed kunde sanatoriet an-
vändas till att behandla andra typer av sjukdo-
mar. Senare användes även anläggningen som 
vårdhem innan det officiellt lades ner 1986. 
1999 genomfördes en omfattande renovering 
och idag används en del av sanatoriet som 
äldreboende, medan andra delar har byggts 
om till bostäder.

En historisk 
TILLBAKABLICK

 

Med hjälp av frisk luft och näringsrik kost skulle 
patienterna bli friska igen. 

Ernst Lindahl, läkare och 
den man vars drömmar 
gjorde KVS möjligt. 

“Patienterna tillbringar en stor 
del av dagen ute i det fria. De 
mest härdade ligga även under 
natten på dessa balkonger, från 
våren långt fram på hösten.”

Bilder från KVS-Vejbymuseets arkiv. Text lånad från boken ”Möten och minnen – 90 års sjukhushistoria i Vejbystrand”. 

 *Många av barnen led av s.k.  
skrofulos, en sorts körteltuberkulos. 
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Under sina många resor i studiesyfte utomlands 
hade han sett väl fungerande kustsanatorier för 
skrofulösa barn.

Så här berättade Ernst Lindahl själv om vad han 
sett i Frankrike:

”Då jag under förarbetet för denna anstalt (KVK) 
använde benämningen ’Skrofulösa barn’, var det 
därför att jag trodde mig kunna vinna mera in-
tresse för företaget, om det avsåg sådana barn och 
botandet av ’skrofler’, som ju var ett allmänt känt 
namn för vissa sjukdomstecken hos barn. Men min 
ursprungliga avsikt var att få fram något, som 
liknade de franska ’hospitaux maritimes’, där man 
med ’la scrophule’ även menar tuberkulos i ben 
och leder och företrädesvis har patienter med den 
formen av tuberkulos, både barn och vuxna.”

Sanatoriet i Berck-sur-Mer i Frankrike inspire-
rade Ernst Lindahl på mer än ett sätt. När han 
senare gjorde ritningarna till Kronprinsessan 
Victorias Kustsanatorium (han gjorde alla rit-
ningar själv) valde han en liknande planlösning. 
Dessutom fick KVK lite av samma monumentala 
stil som Hopital Maritime hade.

Utdrag från KVS’s Museums hemsida. Muséet ligger i parken  
i anslutning till Victoria Strand. Besök gärna kvsmuseum.se 

”
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Många känner oss efter våra fem år på Svenska Mäklarhuset i Ängelholm. Nu samlar vi våra 
erfarenheter av flera lyckade nyproduktionsprojekt i närområdet under namnet Svensk  
Nyproduktion. På så sätt har Svenska Mäklarhuset fått ett viktigt och naturligt komplement till 
den sedvanliga mäklartjänsten. Det innebär att våra nyproduktionsmäklare kan lägga fokus på 
frågor som rör just nyproducerade bostäder under en egen, men ändå gemensam, flagg. 

Varför nyproduktion?
Att köpa en nyproducerad bostad skiljer sig från att köpa en redan befintlig lägenhet eller villa. Bland 
annat köper du till fast pris och slipper påfrestande budgivningsprocesser. Samtidigt får du fördelen 
av att själv påverka interiören i den framtida bostaden genom egna inredningsval. Du får också en 
lugnare process när du väl ska sälja din gamla bostad, då du på förhand vet när det är dags att flytta 
in i ditt nya hem och kan förbereda din försäljning i den takt som passar dig.

Nu ser vi fram emot ännu ett lyckat nyproduktionsprojekt, denna gång här i idylliska Vejbystrand!

Du hittar alla lediga lägenheter och mer information om Victoria Strand på victoriastrand.se

Varmt välkommen med alla dina frågor och funderingar!

”Jag upplevs som lyhörd 
och engagerad, påläst och 
målinriktad, med ett lätt-
samt sätt. Jag är född och 
uppvuxen på Bjärehalvön, 
men är sedan flera år bosatt 
i Ängelholm. Det har gett 
mig stor lokalkännedom i 
hela nordvästra Skåne. Min 
största drivkraft är nöjda 
kunder genom trygga och 
smidiga bostadsaffärer.”

”Jag är född och upp- 
vuxen i Ängelholm, vilket 
ger mig en mycket god 
lokalkännedom och brett 
nätverk. Mitt arbetsätt  
kännetecknas av hög 
arbetsmoral, tillgäng-
lighet, stor kompetens 
och  förmåga att hantera 
situationer och förhand-
lingar professionellt, tryggt  
och med stort personligt 
engagemang.”

Olof Ragnevad
Reg. Fastighetsmäklare
0709 – 505 177
olof.ragnevad@smh.se

Anna Lundström
Reg. Fastighetsmäklare
0709 – 509 177
anna.lundstrom@smh.se

Att köpa nytt  
har sina fördelar.

svensknyproduktion.se



SÅ HÄR GÅR KÖPET TILL
Att köpa bostadsrätt är ett stort beslut. Lägenheten ska förhoppningsvis vara ditt hem under  
många år, så du vill vara säker på att du kommer trivas – med läget, med planlösningen och  
med inredningen. Vi lovar att ge dig bästa möjliga support genom hela köpprocessen, från  
första kontakten till inflyttningen.

FÖRHANDSAVTAL
Vid köp av bostadsrätt tecknas ett förhandsavtal, vanligtvis ca 15–18 månader före inflyttning. Det  
sker efter att bostadsrättsföreningen bildats och fått kostnadskalkylen, en enklare form av ekonomisk 
plan, godkänd av två oberoende intygsgivare. Avtalet är juridiskt bindande, både för dig som köpare och  
bostadsföreningen som säljare. Du gör oftast en förskottsinbetalning i samband med tecknandet. Summan 
bestäms av bostadsrättsföreningen och kan variera, men i detta projekt är det fem procent av lägenhetens 
pris. Se även över de ekonomiska möjligheterna med bank inför tecknande av ett förhandsavtal.

UPPLÅTELSEAVTAL
Vid köp av en bostadsrätt tecknas även ett upplåtelseavtal. När bostadsrättsföreningens ekonomi har  
granskats och godkänts av två intygsgivare och den ekonomiska planen registrerats hos bolagsverket  
är det dags att teckna detta sista avtal. I samband med det erläggs oftast slutbetalningen med avdrag för 
tidigare inbetalningar. Detta sker efter överenskommelse, men oftast en kortare tid för själva tillträdet  
av lägenheten. Bostadsrättsföreningen gör även en kontroll av din ekonomi och du blir formellt medlem  
i föreningen. Även här behöver du visa upp ditt lånelöfte om banken är med och finansierar.

BESIKTNING
Några veckor innan tillträdesdagen besiktas bostaden av en opartisk besiktningsman. Om du gjort tillval 
kontrolleras oftast dessa. Besiktningsmannen kontrollerar även att det byggnadstekniska är korrekt utfört. 
Eventuella besiktningsanmärkningar åtgärdas därefter av bostadsproducenten innan du flyttar in.

 

TILLTRÄDE
Alla köpare tilldelas ett tillträdesdatum och en tid för nyckelutlämning. Du ska ha slutbetalat både  
bostaden och eventuella tillval som gjorts. Du visar upp kvitto för slutbetalningen, oftast stämplat av 
din bankhandläggare som utför transaktionen. Därefter får du nycklarna till din bostad.

 

GARANTIBESIKTNING
För nyproducerade bostäder i bostadsrättsform har man under de två första åren en garantitid. Efter två  
år ska din bostad kontrolleras genom en så kallad garantibesiktning. Här granskas om några fel uppkommit 
efter slutbesiktningen och bostadsproducenten står för kostnaden för att åtgärda eventuella fel. Efter  
garantibesiktningen omfattas bostaden av en ansvarstid som gäller åtta år efter utförd garantibesiktning.



Lediga lägenheter och mer information finns på

victoriastrand.se
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VICTORIA STRAND AB
Företaget bakom Victoria Strand heter 
Victorias Strand AB (f.d. KVS Fastigheter 
AB) som sedan starten 1995 äger och 
förvaltar hela Victoria Strandområdet i 
Vejbystrand. Under åren 1997-1998 total-
renoverades huvudbyggnaden, port-
vaktshuset och läkarvillan. Parallellt med 
renoveringen har bolaget arbetat för att 
vidareutveckla hela parkområdet. 
Genom att utveckla området med bygg- 
nationen som nu går under namnet 
Victoria Strand har man skapat ett av  
landets mest attraktiva bostadsområden.

Vår bostad tillhör tveklöst en av de större 
investeringar vi gör i livet. Därför kan det 
kännas tryggt att veta att det är Peab 
som valts till entreprenör för byggnatio-
nen av husen i Victoria Strand.

PEAB
Peab är ett av Nordens ledande bygg- 
och anläggningsföretag, som kombine-
rar den stora koncernens styrka och de 
lokala företagets möjligheter till flexibla 
lösningar. Peab har alla de resurser som 
krävs för att genomföra i princip alla sor-
ters bygg- och anläggningsuppdrag och 
verksamheten bedrivs inom områdena 
bygg, anläggning och industri. Peab tar 
ansvar för samhällsutvecklingen och 
bygger för framtiden, vilket innebär att 
det som byggs idag ska kunna möta 
framtidens krav. Därför prioriteras mil-
jötänkande och hållbarhet i projekten. 
På senare år har Peab framgångsrikt 
genomfört en mängd bostadsbygg-
nadsprojekt i alla delar av landet.


