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Byggstart för par- och radhus i Knivsta
efter säljsuccé
I Brf Genvägen söder om centrala Knivsta planerar bostadsutvecklaren Obos
för 24 bostäder i par- och radhus, med inflyttning under 2021. Tack vare en
säljsuccé trots coronaläget kan bostäderna nu byggstartas.
Brf Genvägen byggs i området Västra Nor, söder om centrala Knivsta, i ett
etablerat villaområde nära butiker, service och kommunikation. Obos bygger
här 24 bostäder i par- och radhusformat, och i storlekar om 107, 120 och 137
kvm. Något som gör Brf Genvägen unikt jämfört med de allra flesta
bostadsrättsföreningar är de stora tomterna, menar projektutvecklare Lisa
Hunter.

- Vissa av tomterna mäter upp mot 900 kvm, och det går ju att jämställa med
många villaträdgårdar. Det betyder att det finns plats för allt från studsmatta till
fruktträd och bärbuskar, eller vad man nu känner för att göra på sin egen täppa.
Invändigt har bostäderna en ljus, öppen planlösning och 4–6 rum beroende
på vilken storlek man väljer. Utvändigt får varje bostad två egna
parkeringsplatser och ett eget förråd. Föreningen kommer att kvalitetsmärkas
enligt Trygg Brf, baserat på branschinitiativet Trygg Bostadsrättsmarknad,
som Obos är en av de initiativtagande aktörerna till.
- Kortfattat så har alla föreningar som fått kvalitetsmärkningen gått igenom en
omfattande process, som bland annat ska garantera att det finns en ordnad
ekonomi i föreningen. Det är en slags trygghetsgaranti för bostadsrättshavaren,
säger Lisa.
Brf Genvägen säljstartade i januari 2020 och har en beräknad inflyttning med
start i Q2 2021. 17 av de 24 bostäderna är i dagsläget sålda, och tre kommer
att bli så kallade spekulationshus, som används som visningshus för att sedan
läggas ut till försäljning.
- Det känns fantastiskt roligt att vi bara några månader efter säljstart kan börja
planera för både byggstart och inflyttning. Det visar att vi har träffat helt rätt med
vår produkt som är modern nyproduktion i smidig bostadsrättsform, avslutar Lisa.
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OBOS är en av Nordens största bostadsutvecklare med nästan 500 000
medlemmar i Norge. Sedan starten 1927 har bolaget levererat över 150 000
sålda bostäder i Sverige och här verkar OBOS genom sina varumärken OBOS,
Myresjöhus, SmålandsVillan och systerbolaget OBOS Kärnhem. Koncernens
åtagande sträcker sig också till bostädernas kringliggande miljöer.
Samhällsfastigheter för vård och omsorg, skolor och förskolor samt
kommersiella byggnader ingår i våra projekt. Majoriteten av produktionen

sker i egna fabriker i Myresjö, Vrigstad, Sundsvall och Sävsjö. Läs mer på
www.obos.se
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