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OBOS-projektet Brf Längtan slutsålt på
bara 4 månader
OBOS nya par- och radhusprojekt i Mörbylånga, Färjestaden, har sålt slut på
bara fyra månader, där mer än hälften av köparna är från fastlandet och
seniorer.
- I det här projektet har vi verkligen valt rätt produkt på rätt plats och för rätt
målgrupp, säger projektutvecklare Cecilia Krantz.
Brf Längtan byggs i expansiva Färjestaden, ungefär en kvart från Kalmar.
Projektet består av 22 par- och radhusbostäder i ett plan, med tvåor, treor
och fyror om 58-93 kvm. Sedan säljstarten den 28 maj har OBOS haft en

stadig försäljning i projektet, och precis som man hade förutsett i
behovsanalysen är det främst äldre som har valt att köpa en bostad i
kvarteret.
- Vi märker att det finns ett stort behov av enplanshus från de som kanske är lite
äldre och vill flytta till någonting nytt efter familjevillan, säger Cecilia. 12 av våra
22 köpare är dessutom från fastlandet, vilket vi tycker är roligt, att Kalmarborna
vill bli öbor. Och det är inte så svårt att förstå med tanke på läget.
Brf Längtan får ett lugnt och naturskönt läge i Färjestaden, bara en kort
cykeltur från havet. De boende får nära till både service, handel, vackra
stränder och centrala Kalmar.
- Det är livskvalitet man köper, snarare än en bostad, säger Cecilia. Att ta
kvällspromenaden längs med stranden innan man går hem och njuter av lugnet i
sitt nya hem.
De moderna bostäderna i Brf Längtan får alla en ljus och öppen planlösning,
med uteplats i två väderstreck. Utvändigt ramar en pergola med klängväxter
in varje entré, och alla tak – inklusive förrådstaken – kläs med sedum.
- Faktum är att just de gröna taken har fått mycket positiva kommentarer, säger
Cecilia. Det är nog den gröna härliga känslan som skapas i hela kvarteret, men
också att det är bra för miljön såklart.
Den första husleveransen till Brf Längtan når Färjestaden vecka 51, och
inflyttningen är beräknad till december 2020.
För mer information
Cecilia Krantz, projektutvecklare på OBOS
010-434 12 50
cecilia.krantz@obos.se

OBOS är en av Nordens största bostadsutvecklare med ca 4500 levererade
bostäder under 2017. 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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