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Bo granne med 
din vardag!

Försäljning 
pågår! 
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Skeppsviken är en modern och framåttänkande koncern inom bygg 
och fastighetsutveckling. Vår ambition är att aktivt bidra till en hållbar 
samhällsutveckling. Framtiden är vår främsta inspirationskälla. Det är 

dit vi är på väg och det är det som driver oss framåt, varje dag.

Följ med till en
hållbar framtid

11:an
Välkommen till ett nära liv!

Rurik Holms Väg 11, eller 11:an som vi valt att kalla projektet, består av 55 
trivsamma och moderna bostäder i centrala Floda. Läget är exceptionellt bra för 
dig som vill ha nära till vardagslivet. Du har Floda Torg med allt som hör vardagen 
till tvärs över gatan, pendeln ligger på promenadavstånd och E20 bara några 
minuter bort. 

Det spelar ingen roll vilka behov du har eller var i livet du befinner dig; vare sig du 
behöver storhandla, motionera, puffa iväg barnen till skolan eller ta en skön fika - 
du har allt runt knuten. 

Bo med vardagen som din närmaste granne. Följ med till 11:an! 

Preliminär inflyttning vintern 2022/2023.

skeppsviken.se Arkitekt: Studio Ekberg
Visualiseringsbilder: Adore Adore

Vi reserverar oss för ändringar, tillval 
och feltryck i text och bild i broschyren.  
 
Avvikelser kan förekomma. Broschyren 
är inte juridiskt bindande vid köp.
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Floda är den gamla bruksorten som blommat ut till ett familjärt boparadis. Många 
lockas av den trygga vardag som orten erbjuder. I Floda har du nära till allt! 

På klassiska Floda Torg, blott ett femtiotal meter från 11:an, hittar du allt du behöver: 
t.ex. matbutik, apotek, bibliotek och caféer. Strax bredvid avnjuter du kulinariska 
högtidsstunder på välrenommerade restauranger medan Sävelången stillsamt flyter 
förbi. 

Runt centrum sträcker sig skogbeklädda kullar där småhusbebyggelsen tittar fram. 
Promenadstråken är många och naturupplevelserna ligger runt knuten. 

I Floda står hållbarhet i fokus. Vattenkraftverket skapar grön el, second hand-handel 
lockar långväga besökare och orten präglas av framåtanda och hållbart nytänkande. 

Pendeln till Göteborg och Alingsås är ett miljövänligt sätt att ta sig ut ur orten. Den 
stora pendelparkeringen får fler och fler att välja detta alternativ. 

Floda är platsen för dig som tänker nära och grönt! 

Restauranger
Garveriet - fokus på närproducerat. Har 

uppmärksammats av New York Times samt Årets 

förnyare 2019 i White Guide. 

Jernbruket – rekommenderat i White Guide.  

Vedgrill och hållbar inriktning. 

Järnvägsrestaurangen - vällagad krogmat med 

persisk inriktning. 

Du hittar även thai, pizza, sushi och caféer.

Spindelskogen
Inspirerande och fantasifull lekplats. Även grillplats 

och utegym.

Floda Torg
Matbutik, frisör, charkuteri, fiskhandel, apotek, 

frisör, bibliotek, vårdcentral, tandläkare, gym, bland 

mycket annat.

TCB Café & TCB House of Music
Café i 50-talsstil och museum tillägnat 50- och 

60-talets stora musikartister.
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Pendelpåstigning 0,5 km

En nära plats för alla

Skeppsviken reserverar sig för eventuella ändringar, 
utbuds- eller modelländringar och tryckfel.
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Huset & gården
En trivsam miljö

Den livfulla fasaden ger ett välkomnande första intryck. 
Möjligheten till inglasade balkonger ger dig friheten att själv  
välja hur du njuter av närheten till vardagen.

Huset är yt- och miljöeffektivt byggt. På taket planeras för  
solceller så att du som boende bekvämt kan medverka till en 
bättre miljö. I garaget, som nås via Rurik Holms Väg, huserar ett 
50-tal garageplatser. Det planeras för elbilsladdning vid några 
av dessa.

Gården på baksidan bjuder på gröna ytor, gemensam sittplats, 
smidig cykelförvaring och sköna fikamöjligheter. Vissa lägenheter 
kommer att ha sina förråd på gården. Det kommer även att finnas 
möjlighet att förvara cyklar inomhus.

Vardagen 0,0 km

Cafébesök 0,1 km

Skeppsviken reserverar sig för eventuella ändringar, 
utbuds- eller modelländringar och tryckfel.
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Ljusa, yteffektiva bostäder om 2, 3 och 4 rum och kök med
välgenomtänkta lösningar, materialval och kulörer. Lägenheterna 
har all tänkbar komfort såsom hiss, garage och cykelparkering. 

Lägenheterna
Bekvämt och modernt boende

De flesta har även balkong med möjlighet till inglasning. Vissa har 
en stor, fin, grön uteplats i lugnt och avskilt läge.

Planritningar
Situationsplan Sektion
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Skeppsviken reserverar sig för eventuella ändringar, 
utbuds- eller modelländringar och tryckfel.
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Rumsbeskrivning

Takhöjd
Cirka 2,5 meter.

Golv
+ Trestavs ekparkett.

Vägg
* Målad vit.

Tak
Vitmålad betong, alternativt vitmålad gips.

Innerdörrar
* Släta vita.

Trösklar
Följer golvval.

Foderlister 
Fabriksmålad vit.

Gäller där annat inte anges

Golvsockel
Fabriksmålad vit.

Garderober
Marbodal eller likvärdigt. Släta vitmålade 
skåp.

Städskåp 
Marbodal eller likvärdigt. Släta vitmålade 
skåp med medicinskåp.

Kök
* Marbodal eller likvärdigt. Släta vitmålade 
skåp och lådor.

Vitvaror
* Electrolux eller likvärdigt.

Fönsterbänkar
Natursten.

Uppvärmning
Fjärrvärme via radiator.

Brandvarnare
Enligt föreskrift.

Sovrum Entré
Övrigt
Garderober enligt ritning.

Takhöjd
Cirka 2,3 meter eller 2,5 meter.

Golv
+ Trestavs ekparkett.
* Klinker ljusgrå.

Övrigt
- Hatthylla.

Teckenförklaring

+, Tillval

-, Frånval

*, Fria val eller eftermarknad
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Badrum
Takhöjd
Cirka 2,3 meter.

Golv
* Klinker ljusgrå.

Vägg
+ Kakel, vit.

Belysning
+ Plafond i tak.

Övrigt
+ WC-stol. 
Tvättställskommod, vit.
+ Spegelskåp med belysning och eluttag
+ Duschset och blandare.
+ Duschväggar i böjt klarglas
+ Tvättmaskin och tumlare (3:a och 4:a)
+ Kombitvättmaskin (2:a).
+ Bänkskiva över tvätt och tumlare
Handdukskrokar, toapappershållare. 
Handdukstork erbjuds som tillval i samtliga 

lägenheters hygienrum.

Väggskåp ovanför tvätt och tumlare erbjuds 
som tillval i 3:a och 4:a. Komfortvärme 
i golv erbjuds som tillval i samtliga 
lägenheters hygienrum.

WC, endast i 4:a:
Golv 
*Klinker ljusgrå.

Vägg
+ Målad vit + stänkskydd kakel.

Belysning
+ Plafond i tak.

Övrigt
+ WC-stol.

Tvättställ.
Spegelskåp med belysning och eluttag.
Handdukskrokar, toapappershållare.
Komfortvärme i golv erbjuds som tillval.

Vägg
+ Stänkskydd vitt matt kakel mellan bänk och väggskåp i kök.

Övrigt

Köksskåp och snickerier från Marbodal eller likvärdigt. Dämpning av luckor och lådor.

Bänkbelysning ledslinga under överskåp, eluttag.

+ Laminatskiva

Blandare med diskmaskinsavstängning (2:a, 3:a och 4:a).

+ Hel kyl och frys vit (3:a och 4:a)

+ Kombinerad kyl/frys vit (2:a)

+ Diskmaskin (2:a, 3:a och 4:a)

+ Häll, ej induktion

+ Infälld varmluftsugn

+ Mikrovågsugn (2:a, 3:a och 4:a)

+ Spiskåpa inkopplad på centralventilation

+ Diskbänk

Kök/Vardagsrum

Skeppsviken reserverar sig för eventuella ändringar, 
utbuds- eller modelländringar och tryckfel.

Teckenförklaring:   +, Tillval.   –, Frånval.   *, Fria val eller eftermarknad. Teckenförklaring:   +, Tillval.   –, Frånval.   *, Fria val eller eftermarknad.
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Övrigt
Klädkammare, i förekommande fall
Belysning
+ Karmbelysning.

Övrigt
Hylla med klädstång.

Balkong, i förekommande fall
Golv 
Betong.

Övrigt 
Eluttag.

Uteplats, i förekommande fall
Golv 
Trätrall/plattor.

Övrigt 
Eluttag. Pizza Calzone 0,1 km

Teckenförklaring:   +, Tillval.   –, Frånval.   *, Fria val eller eftermarknad.
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Floda

Morgondoppet 0,2 km

Storhandlingen 0,1 km

Skeppsviken reserverar sig för eventuella ändringar, 
utbuds- eller modelländringar och tryckfel.
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Byggherrens ord
Skeppsviken Fastighets AB ingår i en västsvensk bolagsgrupp grundad 1992. 
Verksamheten består av bygg- och fastighetstjänster och utgår från kontor i Göteborg 
och Skövde. 2020 omsatte bolagsgruppen ca 825 Mkr och sysselsatte drygt 130 
medarbetare.

Fastighetsverksamheten förvaltar både egna fastigheter och externa kunders. 
Projektutveckling i form av bostäder har bedrivits sedan 2006 med flerfamiljshus, 
radhus, kedjehus och friliggande grupphus. Företaget har erfarenheter av både 
hyresrätter, bostadsrätter och friköpta bostäder.

Skeppsvikens bostadsprojekt kännetecknas av en modern gestaltning, funktionalitet, 
prisvärdhet och ett fokus på hållbarhet. Vi använder oftast passivhusteknik för att nå 
en låg miljöbelastning. På köpet får man minimala driftkostnader. 2018 färdigställde vi 
vårt tidigare Floda-projekt Herrgårdsbacken med just dessa egenskaper. Projektet får 
vi än idag enormt mycket komplimanger för av alla involverade parter.

Bolagsgruppen har byggt flerfamiljshus sedan 2006. 11:an är vårt tjugoandra 
bostadsprojekt.

Följ med till Skeppsviken!

Bakom gestaltningen av projektet står arkitektkontoret Studio Ekberg, Göteborg.

”Studio Ekberg är ett arkitektkontor med i dagsläget 12 st. arkitekter och ingenjörer, 
med lång erfarenhet av att rita bostäder. Vi är ett av Västsveriges absolut mest aktiva 
arkitektkontor på bostadssidan.

Floda är en historisk bruksort, vackert placerat mellan sjön Sävelången och den 
ringlande Säveån. Med bra tågförbindelser når man enkelt både Göteborg och 
Alingsås. 2010 tog Lerums kommun fram Program för Floda centrum. Utgångspunkten 
för programmet var att skapa förutsättningar för expansion inom tätorten med 
gynnsamt läge med avseende på kollektivtrafik och service. Ruriks Holms Väg 11, 
11:an, var en del i detta program.

På skissbordet tänkte vi oss 11:an som ett hus med en okomplicerad arkitektur men 
som vi tror att de flesta kan relatera till – ett hus som vänder sig mot gatan med en 
omsorgsfullt gestaltad entrévåning, balkonger med ”pinnaräcken” och ett tak med 
svart bandtäckt plåt. Färgskalan är i vitt och varma jordfärger. 11:an består totalt av 
55 lägenheter med välplanerade 2:or, 3:or och 4:or. Alla lägenheter får tillgång till 
egen parkering och egen balkong alternativt uteplats mot gårdssidan.

Med sitt centrala läge i Floda ligger 11:an med tillgång till närservice och med 
storstadens puls inom bekvämt pendlingsavstånd.”

Arkitektens ord

Johan Isacsson / Studio EkbergSkeppsviken reserverar sig för eventuella ändringar, 
utbuds- eller modelländringar och tryckfel.
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Köpprocessen
1

2

3 5

64

Säljstart Förhandsavtal Upplåtelseavtal

SlutbesiktningInredningsval

Bokningsavtal

Vid säljstart presenterar vi lägenheterna 
och informerar om hur processen kommer 
att gå till.

 Förhandsavtal tecknas, och ett förskott 
om 75 000 SEK på insatsen betalas, när 
bostadsrättsföreningen är bildad, den 
ekonomiska kalkylen är registrerad och 
bostadsrättsföreningen erhållit tillstånd 
från bolagsverket att ta emot förskott. 
Bokningsavgiften om 25 000 SEK utgör 
en del av förskottet. I samband med 
tecknande av förhandsavtal kontrolleras 
att ett giltigt bolånelöfte finns. Enligt 
lagen om penningtvätt sker också en 
identitetskontroll från mäklarens sida.

Utöver standardinredning har du möjlighet 
att välja utrustning och inredningsdetaljer 
mot en tillvalskostnad. Administrationen av 
tillvalen sker via en digital tillvalsportal där 
man i lugn och ro kan hantera sina val via 
login. 25 % av tillvalskostnaden erläggs som 
handpenning vid undertecknad beställning.

När den ekonomiska planen är färdig 
och godkänd hos Bolagsverket, kan 
bostadsrätter upplåtas och då skrivs 
ett upplåtelseavtal mellan köparen 
och föreningen. Vid tecknande av 
upplåtelseavtal inbetalas en handpenning 
om 10 % av summan av insats och 
upplåtelseavgift. Detta sker c:a 2–3 
månader innan inflyttning. Inför att 
upplåtelseavtalet tecknas gör föreningen en 
prövning om medlemskap och i samband 
med detta görs en kreditupplysning. 

När det börjar dra ihop sig till inflyttning 
kommer en slutbesiktning att ske. 
Besiktningen utförs av en oberoende 
sakkunnig besiktningsman och när 
besiktningen är godkänd startar 
garantitiden.

Erbjuds du en bostad som du tackar ja till 
så är det dags att teckna ett bokningsavtal. 
I detta skede rekommenderar vi att du har 
gått igenom din ekonomi och skaffat ett 
lånelöfte via din bank. Bokningsavtalet är 
en form av intresseanmälan och tecknas 
med bostadsbyggaren. Det innebär 
kortfattat att byggherren reserverar en viss 
bostad åt dig mot en bokningsavgift på 25 
000kr*. 

*Avgiften är en del av totalsumman och avräknas när 

slutbetalning sker.

Cirka fyra månader innan inflyttning får du 
besked om inflyttningsdatum. Till inflyttning 
ska du ha betalat resterande kostnaderna 
för eventuella tillval. På tillträdesdagen 
överlämnas nycklarna och du visar upp 
kvitto på att du betalat återstående 
del av insatsen samt eventuella tillval i 
inredningen.

Garantitiden är 5 år. Efter 2 år kommer vi 
att genomföra en garantibesiktning.

7

8

Inflyttning

Garantibesiktning
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Teknisk beskrivning
Yttervägg 
Fasad av tegel, fibercementskivor och plåt.

Yttertak 
Tak av papp på trä och isolering.

Stomme 
Väl isolerad stomme av betong och stål.

Fönster 
Fönster av alu/trä, lågenergi.

Dörrar 
Tamburdörrar av typ säkerhetsdörr.

Balkonger 
Balkonger av betong, inglasning som tillval.

Golvbeklädnad 
Parkett och klinker.

Målning 
Målade innerväggar.

Vitvaror i kök 
Erkända svenska varumärken och vitvaror, 
köksinrede mm. Marbodal och Electrolux 
eller likvärdigt.

Vitvaror i tvätt/bad 
Tvättutrustning i lägenhet.

Allmänna utrymmen 
Gemensam gård med sittgrupp och växter 
på innergård.

El & rör 
Sedvanliga installationer för el och rör.

Ventalation 
Mekanisk till/frånluft, god återvinning.

Övrigt 
Öppen fiber från Telia. 
Garage, cykelparkering, lägenhetsförråd 
och apparatrum i soutterängplan och på 
innergård.



37  |  11:AN36  |  11:AN

Att bo i en bostadsrätt

Ingen budgivning

Boende med
trygghet

Påverka ditt boende

Boende till 
självkostnad

GarantitidAtt flytta in i en nybyggd bostad är tryggt 
och bekvämt. Men det kan ändå uppstå 
frågor och funderingar i samband med köp 
och inflyttning. Här följer information som 
kan vara bra för dig som köpare att känna till.

När du köper en bostadsrättslägenhet av 
Skeppsviken betalar du ett fast pris. Du 
slipper alltså budgivning och vet precis 
vilket pris du kommer att betala.

Den som bor i bostadsrätt är medlem i en 
bostadsrättsförening. Som bostadsrätts-
innehavare äger man tillsammans med 
övriga medlemmar bostadsrättsföreningens 
byggnader och mark.

När du förvärvat en bostadsrätt är du också 
delägare i föreningens samtliga tillgångar. 
Du och dina grannar bestämmer över 
era bostäder genom den styrelse som ni 
väljer vid den årliga föreningsstämman. 
Den styrelse som initialt bildar föreningen 
sköter verksamheten till årsstämman efter 
det att fastigheten är färdigställd. Under 
denna period väljs representanter från de 
boende succesivt in i styrelsen.

Du som köper en bostadsrätt betalar en 
kontantinsats och upplåtelseavgift för att 
få flytta in i din nya bostad. Du betalar 
även en årsavgift som ska täcka din 
bostadsandel av föreningens kostnader 
såsom räntor och amorteringar på lån samt 
drift- och underhållskostnader.

Årsavgiften betalas månadsvis i förskott 
från och med tillträdesdagen. Eftersom 
föreningens medlemmar själva förvaltar 
bostäderna och de gemensamma 
anläggningarna har du i hög grad möjlighet 
att påverka driftkostnaderna. Du bor till 
självkostnadspris.

Garantitiden för byggnadsarbeten är fem år. 
För vitvaror, blandare/vvs-armaturer och
ytskikt som målning och tapet är garanti-
tiden två år. Under denna tid har du rätt 
att få eventuella funktionsfel åtgärdade 
såsom fel på värme, ventilation och el. 
Garantibesiktningen görs cirka två år efter 
slutbesiktningen.

Du har ständig besittningsrätt till din 
bostad och kan inte bli uppsagd av 
föreningen förutsatt att du sköter dina 
skyldigheter gentemot dem. Bostadsrätten 
kan säljas och den kan ärvas eller överlåtas 
på samma sätt som andra tillgångar. 
Bostadsrättsföreningens styrelse kan dock 
neka köparen medlemskap i föreningen om 
köparen t.ex. har betalningsanmärkningar.

Vad ingår i månadsavgiften:
- Värme

- Vatten

- Sophämtning

- Fastighetsförsäkring

- Avskrivning/amorteringar och räntor

- Avsättning för föreningens framtida 

underhåll

- Ekonomisk förvaltning som 

underlättar styrelsens arbete

- Teknisk förvaltning, t ex drift, skötsel 

och snöskottning

- Kostnader för gemensamma 

anläggningar: vägar, gång- och 

cykelvägar, grönområden med mera

Att köpa och bo i nyproducerad bostadsrätt från Skeppsviken

Skeppsviken reserverar sig för eventuella ändringar, 
utbuds- eller modelländringar och tryckfel.



Kontakta oss

Fastighetsbyrån Lerum

fastighetsbyran.se

MARTIN JÖNSSON

Fastighetsmäklare
Franchisetagare

+46(0)302-150 00
+46(0)733-41 47 06
martin.jonsson@fastighetsbyran.se 

Skeppsviken reserverar sig för eventuella ändringar, utbuds- eller modelländringar och tryckfel.

Preliminär 
inflytt vintern 
2022/2023!för mer information

skeppsviken.se

Försäljningen av bostadsrätterna i 11:an i Floda sköts av våra samarbetspartners på 
Fastighetsbyrån Lerum. Det är hit du ska vända dig om du har frågor om lägenheterna, 
funderingar som rör köpprocessen eller andra tankar kring en eventuell affär.

Anmäl ditt intresse på https://www.skeppsviken.se/bostad-lokal/11an/ 
så blir du snart kontaktad av Martin Jönsson.


