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Följ med till en hållbar framtid 

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 Skeppsviken! 
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Sjö, centrum & stadspark 
som närmaste granne 
 

Vid Boulognersjön bor du enkelt, trivsamt och med hela Skövde utanför dörren. Oavsett om 

morgonen innefattar morgonbad, träningspass, hundpromenad, bageribesök eller att få 

ihop livspusslet – så är det här du hittar rätt!  

Följ med till BRF Boulognersjön! 

Med vänliga hälsningar, 

 

 

 

Max Larsson 

Projektledare 
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Boulogner - en nära plats för alla 
 

BRF Boulognersjön har ett unikt läge med unika förutsättningar. Sol och bad strax utanför 

dörren. En långfika på stan ett stenkast bort. Centralstationen på promenadavstånd för en 

helg i Göteborg -  eller en skidresa i alperna? 

Nöjen finns det gott om, men här hittar du även allt annat du behöver - så som förskola, 

matbutik, busshållplats, jobb och högskola. Här finns alla förutsättningar för en härlig 

vardag - oavsett vem du är. 

I Boulognerskogen finns det lekplatser för barn, upplysta promenad– och löparspår och 

sköna bänkar för en paus. I parken anordnas allt från konserter och midsommarfirande, till 

skolavslutningar och AW:s. 

Här känns allt nära och levande. 
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Kliv rätt in i en lägenhet 
- redan idag! 
 

Upplev en 4 ROK från projektet genom vår interaktiva 3D-modell. Navigera genom enkla 

knapptryck, eller gå omkring i lägenheten likt ett TV-spel. Du kan också uppleva modellen i 

AR med hjälp av en mobil enhet. 

Skanna QR-koden eller upplev modellen på skeppsviken.se/boulognersjön . 
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Bekväma & moderna lägenheter 
 

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. 

De flesta har även balkong med möjlighet till inglasning. På så vis kan du njuta av utsikten 

över Boulognersjön och Billingen en längre säsong på året. Vissa har en stor, fin, grön 

uteplats med enkel åtkomst till den gemensamma innergården. 

https://www.skeppsviken.se/boulognersj�n
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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 och lägre driftkostnader. I garaget planeras för 

38 garageplatser. Det planeras för elbilsladdning vid cirka en femtedel  av dessa. 

Den gemensamma gården bjuder på boulebana, gröna ytor, sittbänkar, sköna 

fikamöjligheter och smidig cykelförvaring. Det kommer även att finnas möjlighet att 

förvara cyklar inomhus. 



 

 

Skeppsviken - 

närproducerat 
sedan 1992 
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Byggherrens ord 
 

Skeppsviken Fastighets AB ingår i en västsvensk bolagsgrupp grundad 1992 - i Skövde! 

Verksamheten består av bygg- och fastighetstjänster och utgår från kontor i Skövde och 

Göteborg. 2021 omsatte bolagsgruppen ca 1 Mdkr och sysselsatte drygt 140 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 bygger ofta hus med mindre klimatavtryck. På 

köpet får man minimala driftkostnader. 

Bolagsgruppen har byggt flerfamiljshus sedan 2006. BRF Boulognersjön är vårt tjugotredje 

säljstartade bostadsprojekt. 

Följ med till Skeppsviken! 



 

 

 

21 

Här är det enkelt att leva hållbart 
 

Vi vill göra det enkelt för de boende att leva hållbart. Därför bygger vi BRF Boulognersjön 

med lägre energibehov än kraven. På taket finns det solceller och i garaget kan du ladda 

din eldrivna bil. Individuell mätning och debitering av hushållsel samt kall- och varmvatten 

gör att du kan påverka din användning och kostnad. 

Cykeln står i finrummet och du har möjlighet att ställa cykeln tryggt och säkert både 

utomhus och inomhus. Vi planerar även för en enklare cykelverkstad i huset för att hålla 

cykeln i form. Du har dessutom nära till det mesta till fots eller med cykel. Ska du längre 

bort stannar bussen strax utanför huset. 
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Skapa din unika lägenhet 
 

Bostadsrätterna säljs med en god standard från start och behöver egentligen ingen vidare 

anpassning. Men – för dom som vill och kan – går det att anpassa lägenheten med tillval 

för att anpassa den för just dig. 

Exempel på  tillval kan vara färg på köksluckor, knoppar i köket, parkett, tillval/frånval av 

vägg till extrarum, inglasad balkong, komfortvärme, extra uttag,  rostfria vitvaror och 

mycket mer. Exakta tillvalsmöjligheter är inte spikade än. 



 

 

Bada. Fika. Sola. 

Repetera. 
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 Skeppsviken reserverar sig för eventuella ändringar, ut-

buds– eller modellförändringar och tryckfel. 

 

27 

Arkitektens ord 
 

Bakom gestaltningen av projektet står arkitektkontoret Studio Ekberg, Göteborg. 

”Studio Ekberg är ett arkitektkontor med i dagsläget 11st arkitekter och ingenjörer, med 

lång erfarenhet av att rita bostäder. Vi är ett av Västsveriges absolut mest aktiva 

arkitektkontor på bostadssidan. 

Som utomstående kan man ofta betrakta en stad ur ett något annat perspektiv än som 

lokalbo. Med sitt centrala läge i staden, med tillgång både till handel och service, och den 

vackra parkmiljön i Boulognerskogen, upplever jag att Ekedal norra har ett av Skövdes mest 

attraktiva lägen. 

Brf Boulognersjön har en arkitektur som jag tror att de flesta kan relatera till – en 

omsorgsfullt gestaltad entrévåning i tegel, balkonger med ”pinnaräcken” och en fasad 

med traditionell fönsterindelning. Färgskalan är i grått kombinerat med varma ockragula 

kulörer. Bostadskvarteret är uppdelat i två volymer, som öppnar upp sig mot 

Boulognerskogen. Brf Boulognersjön består totalt av 59 lägenheter med välplanerade 2:or, 

3:or och 4:or. Samtliga med balkong alternativt uteplats på gårdssidan mot syd-väst och 

med utsikt mot parken. De flesta av boendeparkeringarna är placerade i garaget på 

entrévåningen.” 

Johan Isacson, Studio Ekberg 
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Rumsbeskrivning 

Allmänt i bostaden  

Gäller där annat ej anges.   

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. 

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 ◉ Välkända fabrikat. 

Fönsterbänkar  Natursten.  

Uppvärmning  Fjärrvärme via radiator.  

Brandvarnare  Enligt föreskrift. 

   

   

   

Sovrum   

Övrigt  Garderober enligt ritning. 

   

   

   

 

Teckenförklaring 

◉ Möjlighet till tillval  - Du kan göra tillval utöver standard 

◌ Möjlighet till frånval  - Du kan välja bort standardutförande 

◍ Möjlighet till fria val  - Du erbjuds göra fria val 
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Sovrum    

Övrigt  Garderober enligt ritning. 

   

   

Kök/vardagsrum   

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 (med god ”osupptagningsförmåga) 

 ◉ Underlimmad ho i bänk 

   

Entré    

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

Golv ◉ Trestavs ekparkett 

 ◍ Ljusgrå klinker innanför tamburdörr 

Övrigt ◌ Hatthylla 

   



 

 

Rumsbeskrivning, fortsättning 
 

Bad/tvätt  

Tak  Nedsänkt gipsundertak. 

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  
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WC, endast i 4 ROK  

Tak  Nedsänkt gipsundertak. 

Golv ◍ Klinker.  

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. 

   

Övrigt  

Klädkammare, i förekommande fall 

Belysning ◉ Karmbelysning. 

Övrigt ◉ Hylla med klädstång. 

   

Balkong, i förekommande fall 

Golv  Betong. 

Övrigt  Eluttag. 

 ◉ Inglasning erbjuds som tillval till samtliga balkonger. 

   

Uteplats, i förekommande fall 

Golv  Trätrall/plattor. 

Övrigt  Eluttag. 

   



 

 

Teknisk beskrivning 

 

Yttervägg  Fasad av tegel och betong. 

Yttertak  Tak av papp på isolering . Solceller. 

Stomme  Väl isolerad stomme av betong och stål. 

Fönster  Fönster av alu/trä, lågenergi.  

Dörrar  Tamburdörrar av typ säkerhetsdörr.  

Balkonger  Balkonger av betong med pinnräcke. 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 sittgrupper, växter, boulebana 

  och cykelförvaring på innergård samt i viss mån vid entréer. 

El & rör  Sedvanliga installationer för el och rör. 

Ventilation  Mekanisk till/frånluft, god återvinning.  

Övrigt  Fiber via Skövde Stadsnät. 

  Garage, förråd, cykelförvaring mm i garageplan. 

  Cirka 10 st. utvändiga parkeringsplatser. 

  Cirka 38 st. garageplatser, varav ca. 20% är försedda med 

  möjligheten att ladda eldrivna bilar. 

  Ljusa trygga trapphus med fönster. 

   

   

   

   

   

 

35 35 



 

 

 

37 

  
37 



 

 

Att 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. 

Ingen budgivning 

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. 

Boende med trygghet 

Den som bor i bostadsrätt är medlem i en 

bostadsrättsförening. Som 

bostadsrättsinnehavare äger man 

tillsammans med övriga medlemmar 

bostadsrättsföreningens byggnader och 

mark. 

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. 

Påverka ditt boende 

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. 

Boende till självkostnad 

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 

Att bo i en bostadsrätt 
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anläggningarna har du i hög grad 

möjlighet att påverka driftkostnaderna. Du 

bor till självkostnadspris. 

Garantitid 

Garantitiden för byggnadsarbeten är fem 

år. För vitvaror, blandare/vvs-armaturer 

och ytskikt som målning och tapet är 

garantitiden 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. 

Vad ingår i månadsavgiften? 

Värme, vatten, sophämtning, 

fastighetsförsäkring, avskrivningar/

amorteringar och räntor, avsättningar för 

föreningens framtida underhåll, 

ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning, 

kostnader för gemensamma 

anläggningar. 



 

 

Läge för nya 
morgonrutiner? 
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1 - Säljstart 

Vid säljstart presenterar vi lägenheterna 

och informerar om hur processen kommer 

att gå till. 

2 - Förhandsavtal 

Erbjuds du en bostad som du tackar ja till 

så är det dags att teckna ett 

förhandsavtal. 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. I 

samband med tecknande av 

förhandsavtal kontrolleras att ett giltigt 

bolånelöfte finns. Enligt lagen om 

penningtvätt sker också en 

identitetskontroll från mäklarens sida. 

3 - Inredningsval 

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. 

4 - Upplåtelseavtal 

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. 

Eventuella osålda bostadsrätter vid 

tidpunkten för upplåtelseavtal förvärvar 

utvecklaren för att garantera 

bostadsrättsföreningens ekonomi. 

5 - Slutbesiktning 

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. 

 

Köpprocessen 
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6 - Inflyttning 

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. 

 

 

7 - Garantibesiktning 

Garantitiden är 5 år. Efter 2 år kommer vi 

att genomföra en garantibesiktning.  



 

 

Kontakta oss för mer information 
 

Försäljningen av bostadsrätterna i BRF Boulognersjön sköts av våra samarbetspartners på 

Svensk Fastighetsförmedling i Skövde. Det är hit du ska vända dig om du har frågor om 

lägenheterna, funderingar som rör köpprocessen eller andra tankar kring en eventuell 

affär. Andreas Agerborn med kollegor bjuder gärna på en kopp kaffe och diskuterar vilken 

lägenhet som passar just dig. 

Du kan också anmäla ditt intresse på skeppsviken.se/boulognersjön 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Agerborn 

Fastighetsmäklare 

Franchisetagare 

0500-44 55 35 

andreas.agerborn@svenskfast.se 

 

Svensk Fastighetsförmedling i Skövde 

svenskfast.se 

Skeppsviken reserverar sig för eventuella ändringar, 
utbuds– eller modellförändringar och tryckfel. 

https://www.skeppsviken.se/
https://skeppsviken.se/ekedal
tel:0500445535
mailto:andreas.agerborn@svenskfast.se?subject=Skeppsviken%20Norra%20Ekedal
https://svenskfast.se
https://svenskfast.se/

