Vi bygger
för dig
och för Linköping

NYPRODUKTION

Vilket läge passar dig?
Allt fler vill leva och bo i Linköping. Det betyder att allt fler också
behöver någonstans att bo. Stångåstaden har antagit en ledande roll i
den utmaningen.
I Stångåstadens uppdrag ingår att
utveckla och bygga Linköping. Vi
bygger i olika lägen, utföranden
och storlekar för att så många
som möjligt ska hitta det perfekta
boendet – allt ifrån mindre lägenheter till rymliga stadsvåningar
och trivsamma radhus.
Men allt vårt byggande
görs inte bara för dem som ska bo
i de nya lägenheterna. När någon
flyttar in i en ny lägenhet startar en
flyttkedja, där äldre och billigare
lägenheter blir lediga.
Hyresrättens fördelar
Att bo i en hyresrätt ger dig ett
bekvämt liv med trygghet och
valfrihet. Du betalar för boendet
och får service och reparationer

på köpet. Vi vill ge dig en bra
service och möter dig via olika
kontaktvägar i vår verksamhet.
Du kan som kund nå oss via
telefon, mail, hemsidan eller
varför inte ett personligt besök i
vår Bobutik. För att söka en nybyggd bostad behöver du stå i
vår bostadskö. Det gör du genom
att kostnadsfritt registrera dig på
stangastaden.se och börja samla
köpoäng.

NYPRODUKTIONSPROJEKT

I den här broschyren kan du läsa
om några av våra aktuella nyproduktionsprojekt och hur en bostad
blir till från idé till färdigställande.
Du får även en guide över uthyrningsprocessen.
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Ebbepark – en spirande
stadsdel för ett hållbart liv
Alldeles intill Linköpings stadskärna ligger Ebbepark – industriområdet där
Wahlbecks fabriker tillverkade rep under nästan ett sekel. Nu omvandlas den
historiska platsen till en ny levande stadsdel. Här bygger Stångåstaden 750
bostäder för dig som vill leva ett bekvämt och hållbart liv i en urban miljö.
Ebbepark blir en dynamisk
stadsdel där människor kan leva,
bo och jobba. En samlingsplats
för framtidens bostäder, tillväxtföretag, banbrytande forskning,
spirande idéer, möjligheter och
det gröna livet. Med mängder
av resurssmarta och innovativa
lösningar blir vardagen i Ebbepark både bekväm och hållbar.
Här bygger Stångåstaden
tillsammans med Sankt Kors allt
från yteffektiva små studios till

rymliga takvåningar och kommersiella lokaler.
Share – care – dare
Visionen för Ebbepark är att skapa
en hållbar och smart stadsdel, där
vi delar på resurserna, bryr oss om
varandra och vågar göra verklighet av våra drömmar. Ebbepark
ska präglas av en atmosfär som
inbjuder till umgänge med vänner
och grannar. Här finns gemensamma utrymmen och mötesplatser. Verktyg kan du låna och din

parkeringsplats kan du dela med
dig av när du inte använder den
själv. Självklart ska här också
finnas både bil- och cykelpool.
Från Ebbepark cyklar du
enkelt till city, universitetet och
Mjärdevi Science Park. I närområdet finns skola, förskola och
mataffär. Samtidigt har du nära
till lugnet och grönskan i Rydsskogen och Vallaskogen. Du har
även promenadavstånd till alla
upplevelser i Gamla Linköping.

Lugnet
Kvarteret Lugnet är perfekt för den
som önskar en mer stillsam boendemiljö. Här bygger vi både hyresoch bostadsrätter.
166 hyresrätter
188 bostadsrätter
1–5 rum och kök
Preliminär inflyttning våren
2021 till hösten 2022

Dynamiken
Kvarteret Dynamiken passar dig
som söker en yteffektiv bostad i ett
spännande kvarter. Här planeras
även verksamhetsytor.
300 hyresrätter
1–5 rum och kök
3 verksamhetslokaler
Preliminär inflyttning från 2023

Labbet
I kvarteret Labbet kommer vi att
bygga hyreshus ovanpå verksamhetslokaler. Det blir ett innovativt
och spännande kvarter där bostäder och verksamheter möts.
200 hyresrätter
1–5 rum och kök
Preliminär inflyttning från 2024

Lugnet i Ebbepark – en stillsam
oas med närhet till city
Ebbeparks första kvarter är Lugnet, det perfekta området för barn- eller tonårsfamiljen, de nyblivna pensionärerna eller den som vill ha en mer stillsam
boendemiljö. Här har du promenadavstånd till både centrum och många av
stadens största arbetsplatser.
Du vill bo lugnt och tryggt,
men ha alla möjligheter till spännande möten. Lugnet blir, precis
som hela Ebbepark, ett kvarter
med hållbarhet och gemensamhetslösningar i fokus. Här planerar vi bland annat för gemensam
hunddusch, större leveransboxar,
kylda boxar för matleveranser,
cykeltvätt och mekarhörna för
din cykel.
Friheten i att hyra eller en
investering i framtiden? I Lugnet
kan du välja mellan att äga din

bostad eller hyra den. I hyresrätten bor du bekvämt och tryggt.
Du betalar för boendet och får
service och reparationer på köpet.
Krånglar kylen eller läcker kranen
kommer vi på Stångåstaden hem
till dig och fixar.
Att köpa sin bostad är en
investering som ger både frihet
och möjlighet att påverka lägenhetens utseende och värde. Du
betalar först en insats för att få
tillgång till din lägenhet. Därefter
betalar du en avgift varje månad,

som täcker drift, underhåll och
andra kostnader för bostadsrättsföreningen. Försäljningen av
bostadsrätterna sker samarbete
med Skandiamäklarna.

Lugnet
166 hyresrätter
188 bostadsrätter
1–5 rum och kök
Preliminär inflyttning våren
2021 till hösten 2022

Smart och hållbart
I Lugnet får du en bostad av hög kvalitet och med moderna
designval. Parkettgolv i ljus ask i kök, sov- och vardagsrum,
klinkers i entré och badrum. Diskmaskin, induktionshäll,
mikro, tvättmaskin och torktumlare. Alla lägenheter har
uteplats, balkong eller fransk balkong.

Ekängen – en radhusidyll
mellan skog och sjö
I Bärstadskogen bygger Stångåstaden 38 välplanerade hyresradhus. Mellan
skog och sjö skapar vi ett bekvämt boende för en rofylld vardag. Här får du
ett helt nytt radhus med stilrena material, hög standard och gedigen hemkänsla. I Bärstadskogen är det tryggt, trevligt och enkelt att trivas.
Beläget alldeles intill sjön
Roxen är Ekängen ett riktigt drömställe för barnfamiljen. Knappt nio
kilometer från Linköpings centrum
finns svalkande bad, stillsam skog,
slingrande grusvägar och stora
lekytor för alla med spring i benen.
I Bärstadskogen får du ett
skinande nytt radhus med hög
standard. Välplanerade ytor,
smarta förvaringslösningar, goda
materialval och gedigna inredningsdetaljer gör bostäderna

praktiska, vackra och hållbara.
Här har du alla möjligheter att
skapa en riktigt härlig hemkänsla.

Bärstadskogen

I Ekängen finns flera förskolor och en nybyggd skola för
årskurs 1–6. Till Linköpings centrum är det knappt nio kilometer,
en resa som tar mindre än 15
minuter med buss.

104 m² fördelat på två plan

38 radhus med hyresrätt
4 rum och kök
Parkering vid entrén
Preliminär inflyttning
sommaren 2022

Kombohus
Radhusen i Bärstadskogen byggs i samarbete med Götenehus och är Allmännyttans så kallade Kombohus, ramupphandlade hus med syfte att pressa de höga svenska byggpriserna.
Läs mer om Kombohus på sverigesallmannytta.se

Norrskenet – ett urbant
drömläge nära stadens puls
I den sista etappen av bygget av Norrskenet skapar vi nu ytterligare 85 lägenheter i Övre Vasastaden. I det gamla industrikvarteret får du ett modernt och
bekvämt boende med ett industriellt utseende som för tankarna till gamla
fabriker.
Det enda som är kvar efter
strumpfabriken som tidigare låg
här är en skorsten i tegel. Den
kommer att bevaras och de sista
husen i Norrskenet får ett industriellt utseende med rött tegel och
fönster i gammal fabriksstil.
I Norrskenet får du en ljus
och välplanerad lägenhet med
stilrena, moderna materialval
– ett boende för en avslappnad
vardag med vänner och spontana
upplevelser.

Utanför dörren växer en ny
stadsdel fram med butiker, caféer,
skolor och restauranger. Med
både city och resecentrum på
några få minuters promenadavstånd har du nära till det mesta
– ett riktigt drömläge.

Norrskenet, etapp 3
85 lägenheter
1–4 rum och kök
38–104 m²
Garage i källaren
Preliminär inflyttning
våren 2023

Modernt och stilrent
Lägenheterna i Norrskenets sista hus inreds med stilrena
och moderna material. Parkettgolv i kök, sov- och vardagsrum, klinkers i entré och badrum. Samtliga lägenheter har egen diskmaskin, mikro, tvättmaskin och torktumlare. Alla lägenheter får antingen balkong eller uteplats.

ETAPP

3

ETAPP

2

ETAPP

1

Att bygga ett nytt hus
Stångåstaden skapar bostäder för både nya och gamla hyresgäster genom att hela
tiden se över mark som kan
vara attraktiv att bygga på.

Bygget av ett nytt hus börjar
alltid med en idé eller vision för
ett område. I modellen nedan
ser du hur planeringen av ett
nytt hus går till.

Ett byggprojekt tar cirka
18–30 månader att genomföra, beroende på omfattning
och komplexitet.

IDÉ/VISION

Vi föreslår ett nytt projekt
på egen mark eller mark
som är intressant för
kommunen och jobbar
på att få köpa tomten.
Delar kommunen vår syn
på området upprättas en
översikts- och detaljplan.

DETALJPLAN

Detaljplanen anger vad
byggnaden ska användas
till och bosättningens omfattning. Utredningar om
t ex parkering, trafiklösningar, markföroreningar,
och dagvattenhantering
görs och bosättningen
anpassas till omgivningen.

När detaljplanen godkänts beskriver vi projektet i detalj i en anbudshandling, som skickas
ut till entreprenörer och
leverantörer. Vi utvärderar
de anbud som kommer in
och räknar på kostnaderna för att kunna erbjuda
rimliga hyror. Därefter tar
vi ett investeringsbeslut
och skriver kontrakt med
entreprenörer.

UPPHANDLING

BYGGLOV & PRODUKTION

Efter att entreprenör har
setts ut söker vi bygglov.
Beviljas det kan vi äntligen börja bygga.
Ett byggprojekt tar 18–30
månader att genomföra,
beroende på omfattning
och komplexitet.
När bygget sedan är klart
ska det besiktigas och
först därefter kan hyresgästerna flytta in.

Uthyrningsguide för nyproduktion
Uthyrningen startar ungefär ett år innan inflyttning. Du
måste vara registrerad i vår
bostadskö för att kunna lämna
intresse för en bostad.

lämna intresse för fem lägenheter samtidigt för nyproduktionsprojekten. Lägenheterna
publiceras i två veckor vid en
start av ett nytt projekt.

All intresseanmälan sker
via stangastaden.se och du kan

Lägenheterna fördelas
sedan efter köpoäng och den

som tackar ja och har högst
köpoäng kontaktas personligen och får teckna avtal för
lägenheten inom kort. Före ett
erbjudande om en lägenhet
tar vi kreditupplysning för den
sökande.

I de flesta nyproduktionsprojekt finns det möjlighet att välja mellan olika inredningsval
i bostaden för dig som hyresgäst. Tecknar du dig för en
lägenhet i starten av en nyproduktion har du möjlighet att få
vara med och påverka dina
inredningsval. Inredningsval
att välja mellan kan t ex vara
färg, tapeter och kökslinjer.

NYHETSBREV

Gå med i vårt nyhetsbrev för
de projekten du är intresserad
av och håll dig uppdaterad om
när uthyrningen börjar och information om hur byggnationen fortlöper.

INREDNINGSVAL
MARKNADSFÖRING

Nya projekt marknadsförs i
våra digitala kanaler och med
aktiviteter som vi bjuder in till.

UTHYRNING

Uthyrningen startar cirka ett
år före inflyttning. Lägenheterna fördelas efter köpoäng.
Intresseanmälan sker via
stangastaden.se under ”Sök
nyproduktion”.

Efter cirka två månader besöker vi på Stångåstaden dig för
att höra hur du upplevt den
första tiden i ditt nya hem.
FÖRHANDSVISNING
ÅTERBESÖK

Definitivt inflyttningsdatum
meddelas senast tre månader i
förväg. Vårt mål är att du ska
få se din lägenhet för första
gången ungefär två veckor
före inflyttning.

TILLTRÄDE

Nyckelutlämning och tillträde
att flytta in fördelas över flera
dagar för att underlätta för dig
som hyresgäst. Stångåstadens
personal finns på plats vid
tillträdet till ditt nya hem.

Är du nyfiken på
våra nyproduktioner?
Stångåstaden bygger nytt i olika lägen, utföranden och storlekar för att så
många som möjligt ska hitta det perfekta boendet – allt från mindre lägenheter,
till rymliga stadsvåningar och trivsamma radhus.
På stangastaden.se kan
du läsa mer om våra nyproduktionsprojekt, de områden
vi bygger i och hur bostäderna kommer att bli. Där kan du
också prenumerera på nyhets-

brev för att få mer information
om de projekt du är intresserad av.
Har du frågor om våra
planerade och nybyggda

lägenheter är du alltid välkommen att höra av dig till
vår kundansvariga för nyproduktion.

Mattias Johansson
Kundansvarig nyproduktion

Ulrika Thollander
Kundansvarig nyproduktion

013-20 85 24
mattias.johansson@stangastaden.se

013-20 86 33
ulrika.thollander@stangastaden.se

Lokaler – öppet för
dig och din verksamhet
Stångåstaden bygger inte bara nya bostäder. En del av vår nyproduktion består
av attraktiva ytor för kommersiell verksamhet. För att stadsdelar ska bli levande
är det viktigt att få in verksamhet som lyfter området och ger de boende service
och trivsel.
Runt om i Linköping har
vi drygt 400 lokaler i olika
storlekar och för olika inriktningar – allt från butiker, kontor
och restauranger till gym, lager,
förskolor och vårdboenden.
För att du ska få en så bra
lokal som möjligt samarbetar vi
gärna med dig för att anpassa
lokalen efter din verksamhet.
Är du ute i god tid har du stora
möjligheter att påverka lokalens
utformning.

Som lokalhyresgäst hos
Stångåstaden får du all den service du behöver för att du ska
kunna bedriva din verksamhet
på bästa sätt.
Har du några frågor om
lokaler i nybyggda fastigheter
är du välkommen att kontakta
Ulrika Frost, som är uthyrningsansvarig för nybyggda kommersiella lokaler.

Ulrika Frost
Uthyrningsansvarig
nybyggda kommersiella lokaler
013-20 85 84
ulrika.frost@stangastaden.se

stangastaden.se

