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Säljsuccé i coronatider - nu byggstartar
Brf Skogshem i Söderköping
I våras säljstartade OBOS det nya rad- och parhusprojektet Brf Skogshem i
Söderköping, och det blev en riktig säljsuccé, coronatider till trots. Bara ett
par månader efter säljstarten är 16 av de 20 bostäderna bokade. Nu är det
dags för byggstart.
- Vi känner oss givetvis väldigt glada över framgångarna med detta projekt, säger
projektutvecklingschef Cecilia Krantz. Söderköping verkar vara en ort där
många vill bo och leva.
Det är heller inte första gången som OBOS sätter spaden i marken i

Söderköping. Tidigare har man byggt radhus som äganderätter, och i Brf
Skogshem provar man istället greppet med 20 par- och radhus på 115 kvm i
bostadsrättsformat. 16 av de 20 bostäderna är bokade, och 2 kommer att bli
så kallade spekulationshus - visningshus som sedan läggs ut till försäljning,
vilket innebär att två bostäder finns till salu i dagsläget.
- Det är stilrena hus av hög kvalitet med en social och öppen planlösning på
nedre plan och de tre sovrummen samlade på övervåningen,två badrum och gott
om förvaring, säger hon. Utvändigt får varje boende uteplats, två
parkeringsplatser och eget förråd.
Skogshem är ett nybyggnationsområde i den södra delen av Söderköping,
cirka två kilometer från stadens centrala delar.
- Här är man verkligen på första parkett vad gäller avkopplande naturupplevelser,
säger Cecilia. Sen är Söderköping en liten stad, så det är egentligen inga avstånd
till vare sig service, handel eller barnsomsorg.
Föreningen kommer att få kvalitetsmärkningen Trygg BRF, baserat på
branschinitiativet Trygg Bostadsrättsmarknad, som OBOS är en av
initiativtagarna 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,
avslutar Cecilia.
Brf Skogshem byggstartar under hösten 2020 och har en beräknad inflyttning
till kvartal 1 2022.
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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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