Idyllisk bymiljö
några minuter
från stan
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Välkommen till
södra Sveriges mest
centrala glesbygd!

A N T A L : 19 R A D H U S
S T O R L E K : 13 4 & 14 3 M 2
EGEN TR Ä DGÅ R D
PR IS : FR Å N 3 850 000 K R
M Å N A D S AVG I F T: F R Å N 5 7 7 0 K R
B E R Ä K N A D I N F LY T T N I N G : V I N T E R N 2 0 2 2

Sedan Västra Ingelstad i december 2015 fick en
hållplats för pågatågen mellan Malmö och Trelleborg
har det lilla samhället i Vellinge kommun blivit
högintressant för alla som vill bo lite grönare, men med
Öresundsregionens tätortspuls bekvämt inom räckhåll.
I den idylliska miljön med sin vitrappade 1100talskyrka och slottsruinen Månstorps gavlar strax intill
växer nu en ny trivsam och barnvänlig trädgårdsstad
fram som i en uppdaterad form hämtar inspiration
från traditionell skånsk arkitektur.

19 bostadsrätter
Det nya området har fått namnet Månstorps trädgårdar
och här bygger vi bostadsrättsområdet Päronlunden
med totalt 19 radhus, vart och ett med sitt eget unika
utseende – 16 charmiga 1,5-plansradhus med sex rum
och kök på 134 m2 och tre lite större på 143 m2 i två plan.

Den nya trädgårdsstaden förenar högt ställda krav på
trivsel och attraktivitet med ett konsekvent hållbarhetstänk. Och bara några minuters promenad bort finns
pågatågsstationen som knyter samman Päronlunden
med hela Öresundsregionen.

Skolmiljö i toppklass
Nämnas kan också att Vellinge är känd som en av
Sveriges bästa skolkommuner och att Västra Ingelstad
har såväl förskola som grundskola upp till nionde klass.
Dessutom finns här även badhus och bibliotek.
Kort sagt, med de öppna skånska fälten, en lummig
parkmiljö och flera blänkande dammar som närmaste
granne tar framtidens centrala glesbygdsboende med
en alldeles speciell och mycket idyllisk livskvalitet form
några minuter från Malmö, Lund och Köpenhamn.

Bilden är en visualisering. Slutresultatet kan komma att förändras.
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En vinnande tanke blir en
vinnande verklighet
»

Förslaget har på ett omsorgsfullt sätt fångat den gamla
skånska byns karaktär och bykänsla med dagens formspråk.
De vackert gestaltade utemiljöerna bidrar till att stärka
bykänslan i förslaget.

Badhus

Golfbana
& Restaurang

Idrottsplats
Idrottshall

Gym
Tennisbanor
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Carina Wutzler
Kommunstyrelsens ordförande i Vellinge kommun

»

Vår vision är gemenskap och ett tryggt boende med
både social och ekologisk hållbarhet. Ett boende med egen
karaktär i tidlös anda och naturliga mötesplatser som
stärker samhörigheten mellan grannarna.

Skola åk.1–9
Fritidsgård

Skatepark

r
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Hösten 2019 bjöd Vellinge kommun in ett antal byggföretag till en markanvisningstävling för Månstorps
trädgårdar i Västra Ingelstad.
Från kommunens sida är tanken att området ska
präglas av fint varierade fasader, gatsten, sedumtak,
rikligt med gräsytor, sammanhängande gröna promenadstråk, naturliga lekmiljöer för barn i alla åldrar
och inte minst rikligt med fruktträd kommer att prägla
boendemiljön.
Cormac gick ut som vinnare med vårt förslag
till projektet Päronlunden, bestående av 19 radhus
i ett lugnt och barnvänligt läge mitt i detta nya
bostadsområde.
I samarbete med L Arkitekter, Gösta Bengtsson och
Alsingevallen ser vi fram emot att skapa framtidens
trädgårdsstad i denna charmiga och grönskande miljö.

Bibliotek

Malmö

Matvarubutik
Restaurang

Jens Laursen
Arkitekt på L Arkitekter i Malmö

Pizzeria

Förskola

Västra Ingelstad
Vellinge
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Höllviken
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Bilden är en visualisering. Slutresultatet kan komma att förändras.

En miljö som
bär frukt
De 19 radhusen i Päronlunden ligger grupperade längs
den relativt glest trafikerade Rosmarinvägen, som går
runt i en triangel kring ett litet grönområde i mitten
och därmed inte har någon genomfartstrafik.
Längs med gatan och i grönområdet planteras
päronträd som ger området sin speciella karaktär. Och
i den gröna triangeln som omgärdas av Rosmarinvägen
bygger Vellinge kommun en lekplats som med all säkerhet blir en uppskattad träffpunkt för kvarterets barn.

Bilparkering och cykelverkstad
Samtliga radhus har goda parkeringsmöjligheter med
två platser på husets framsida plus en gästparkering
med ytterligare tolv parkeringsplatser, varav två med
laddstolpar.
Dessutom finns här ett gemensamt förråd som dels
fungerar som förvaring av gemensamma trädgårdsredskap som bostadsrättsföreningens medlemmar kan
dela på, dels är inrett som en cykelverkstad med
tryckluft och verktyg.

Egen trädgård och odlingslådor

Framsidan på varje radhus präglas av det här tänket,
vilket ger en varierad och välkomnande miljö där det
dominerande underlaget av stenmjöl kompletteras med
två bilparkeringsplatser av betongarmerat gräs samt
fyra odlingslådor av cortenstål, omgivna av singel.

Uteplats, förråd och gräsmatta
Trädgården på baksidan är en nätt och lättskött oas
med utgång från matplatsen till uteplatsen och gräsmattan. Här finns också ett praktiskt förråd i svartmålat
trä på ca fem m2 och en avenbokshäck som avgränsare.
Nämnas kan också att Päronlunden ligger högre
placerat än den genomfartstrafikerade Hötoftavägen,
vilket innebär att samtliga trädgårdar är insynsskyddade från förbipasserande bilar.
Med två entréer på framsidan – en huvudingång
till hallen och en lite mer informell till köket – skapas
dessutom ett praktiskt flöde som gör det möjligt att
snabbt och lätt hämta något grönt i odlingslådorna
under matlagningen eller ta sig mellan trädgården och
framsidan via köket och matplatsen.

Som ett led i en mer hållbar hantering av dagvatten har
antalet hårdgjorda ytor i Päronlunden minimerats till
förmån för sedumtak och genomsläppliga material som
stenmjöl, singel och betongarmerat gräs.
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Inget hus är
det andra likt
Det är svårt att tänka sig ett radhusområde som är längre från den något likformiga arkitektur som präglade
områden från 1960- och 70-talen. I Päronlunden får
varje hus sitt eget karaktäristiska utseende med stående
eller liggande träpanel, tegel i olika kulörer och varierad takbeläggning.
Men det är inte bara de unika fasaderna till varje
byggnad som ger liv och charm åt kvarteret, känslan
av variation förstärks ytterligare av att alla radhus dessutom är förskjutna en meter till varandra – något som
också ökar den privata känslan på trädgårdens uteplats.
De 16 radhusen på 134 m2 är byggda i ett och ett
halvt plan med en karakteristisk frontespis på varje
långsida för mer plats och ökat ljusinsläpp. De tre
radhusen på 143 m2 har en liknande planlösning, men
är i två plan och lämpar sig utmärkt för den lite större
familjen.

Bilden är en visualisering. Slutresultatet kan komma att förändras.
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Bilden är en visualisering. Slutresultatet kan komma att förändras.

Öppet, socialt
och stilrent
Välkommen in genom framsidans högra entré, vilken
leder oss in till hallen med ett klinkergolv som i
standardutförande kan väljas i fyra olika kulörer:
antracit, svart, grått eller brunt.
Här finns garderober och klädhängare samt ingång
till det kombinerade badrummet och tvättstugan med
duschhörna, vägghängd wc-stol, handfat samt tvättmaskin och torktumlare i vitt från Cylinda (och möjlighet
att göra tillval av produkter från Siemens och Miele).
De helkaklade väggarna i bad- och tvättrummet
kommer som standard med vitt kakel i antingen matt
eller blankt utförande, med möjlighet att välja även
detta klinkergolv i antracit, svart, grått eller brunt.

Öppen planlösning med separat känsla
Från hallen tar vi oss in i vardagsrummet med
generösa ljusinsläpp och kvalitetsfönster från Elitfönster. Den öppna planlösningen med köket och
matplatsen känns som två separata delar där trappan
upp till andra våningen utgör en naturlig avgränsning
till vardagsrumsdelen.
Här är golvet en trestavs ekparkett från Kährs med
val av vitpigmenterat eller naturellt utförande som
standard. Hela bottenvåningen samt de båda
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badrummen har golvvärme. Samtliga 19 radhus
är byggda för maximal energieffektivitet med bl a
luftåtervinningsteknik.

Välplanerad köksavdelning
Låt oss ta en titt på den stilrent utformade köksavdelningen från Ballingslöv, där den eleganta köksön både
blir en social samlingsplats och praktisk förvaringsplats
som ökar rymdkänslan eftersom färre väggskåp behövs.
Vitvaror från Cylinda ingår som standard med tillvalsmöjlighet av motsvarande produkter från Siemens
eller Miele. Kyl, frys, mikro, ugn och fläktkåpa är i
rostfritt medan diskmaskinen är integrerad. Induktionshällen är utrustad med timerfunktion.
Även i köket erbjuds ett generöst utbud av valmöjligheter redan i standardutförandet. Köksluckorna finns
i vitt eller gröngrått med val mellan två olika handtagstyper och bänkskivan kommer i hela 26 olika utföranden av högtryckslaminat.
Bland de många tillvalsmöjligheterna kan nämnas
vinkyl och bänkskiva av kompositsten. Läs gärna mer
i vår broschyr med standardutrustning och tillvalsmöjligheter på /länk/.

Bilden är en visualisering. Slutresultatet kan komma att förändras.

Fyra sovrum,
bad och allrum
Vi tar trappan upp till andra våningen, där en effektiv
planering ger hela fyra sovrum, med möjlighet att skapa
ett större allrum om bara tre sovrum önskas.
Samtliga sovrum har två garderober vardera, med
en klädkammare som tillägg i de tre större radhusens
största sovrum. Stora ljusinsläpp med takfönster ger
ett luftigt intryck och i ett av sovrummen vetter en
frontespis ut mot trädgården, vilket ytterligare ökar
rymdkänslan och ljusinsläppet.

Ljust badrum med badkar
Dessutom finns här ett centralt placerat allrum med
ingång till badrummet, där de mindre radhusens frontespis ut mot framsidan ger full takhöjd och härligt ljus.
Även i det helkaklade badrummet är väggarna
klädda med vitt kakel i matt eller blankt utförande med
möjlighet att välja sitt klinkergolv i antingen antracit,
svart, grått eller brunt.
Här finns också ett badkar från Ifö, vägghängd
wc-stol samt handfat med kommod och spegelskåp med
belysningsramp, allt i vitt och högglansigt utförande.
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Allrum 15 m2

Exempel planlösning 143 m2

Sovrum 10 m2

Frånvalsvägg

Sovrum
6 m2

Frånvalsvägg

Exempel planlösning 134 m2

Sovrum
7 m2

Allrum 16 m2

Sovrum 9 m2

Sovrum 18 m2
Sovrum
8 m2

Sovrum
8 m2

Sovrum 12 m2

Badrum
5 m2

Samtliga bofaktablad med
all info om husens fasader
och trädgårdar finns under
rubriken ”Hitta ditt boende”
på päronlunden.se.
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Skala 1:100
Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel.
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Vardagsrum 20 m2

F

DM

Plan 1

Samtliga bofaktablad med
all info om husens fasader
och trädgårdar finns under
rubriken ”Hitta ditt boende”
på päronlunden.se.

Plan 2

Vardagsrum 21 m
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Skala 1:100
Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel.
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Grön smoothie med päron och spenat

Päron

– en del av livets goda
Känn dig som hemma med
några goda päronrecept

Päronsallad med ädelost
4 portioner
4 päron
1 dl tranbär
1 påse (70 g) mangoldskott
200 g ädelost
100 g valnötter
3 msk flytande honung

Dressing
4 msk olivolja
2 msk vitvinsvinäger
1 msk flytande honung
salt och peppar

Gör så här
Skär päronen i fina klyftor. Lägg upp på ett stort fat eller
direkt på förrättstallrikar. Smula över ädelosten. Rosta
valnötterna i en varm panna och ringla över honungen.
Lägg de varma valnötterna och tranbären på mangoldskotten
och avsluta med att ringla över dressingen.
18

2 portioner
1 urkärnat päron
1 dl färsk spenat
2,5 dl havredryck
1 msk flytande honung
Gör så här
Kärna ur päronen och
häll ned alla ingredienser
i en mixer. Mixa i några
minuter till slät och len
konsistens. Smaka av och
justera efter smak. Häll
sedan upp i ett glas och
drick riktigt kall.

Päronmarmelad
med lime
1 liter
1,5 kg päron
2 lime
5 dl syltsocker
Gör så här
Skala, kärna ur och skär päronen i små bitar.
Riv limeskalet och pressa ur saften. Lägg
päron och pressad lime i en kastrull. Koka på
svag värme under lock i ca 15 min. Rör om
då och då. Tillsätt limeskal och syltsocker och
koka ytterligare fem minuter. Låt svalna i fem
minuter och häll upp i burkar. Sätt på lock,
låt kallna och förvara i kyl.
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Teknisk beskrivning

Rumsbeskrivning

Stomme i trä
Fasad av tegel och trä
(se bofaktablad för just ert val av hus)
Tak (se bofaktablad för just ert val av hus)
Betongplatta med vattenburen golvvärme
Komfortvärme/golv på badrum ovanvåning (tillval)
Vattenburen uppvärmning via radiator på ovanvåningen
Bosch/IVT frånluftsvattenpump i varje hus
Aluminiumklädda energifönster
Säkerhetsdörr
Förberett för inkoppling av billaddare

Golv: Kährs trestavs ekparkett
Badrum: helkaklat
Kök: Ballingslöv
Vitvaror: Cylinda
Tvätt/torktumlare: Cylinda
Vitmålade väggar och tak
Takspottar i badrum

Många möjligheter
att välja!
Redan i grundutförandet håller standarden i Päronlunden en hög nivå. Bland annat ingår en stor mängd
fria val som standard. Men självklart finns det också
en lång rad tillvalsmöjligheter som gör det enkelt
att sätta en ännu mer personlig prägel på boendet.
På päronlunden.se hittar du alla möjligheter i vår
standard- och tillvalsbroschyr.
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Bilden är en visualisering. Slutresultatet kan komma att förändras.

Köpprocessen
1 Bokningsavtal
Första steget i försäljningsprocessen är att ett
bokningsavtal tecknas mellan dig som köpare och
föreningen. I samband med att bokningsavtal tecknas
ska en bokningsavgift om 20 000 kr erläggas inom en
vecka. Bokningsavgiften kommer att deponeras på
SkandiaMäklarna Landgrens klientmedelskonto till
dess att det är dags att teckna bindande avtal.
Ett bokningsavtal är inte bindande och väljer
blivande köpare att inte gå vidare återbetalas 13 000 kr
av bokningsavgiften medan 7 000 kr går till byggherren som administrationsavgift. Bostaden kommer
därefter att anvisas till en annan köpare.

2 Förhandsavtal
När bostadsrättsföreningen Päronlunden erhållit
tillstånd från Bolagsverket att ta emot förskott tecknas
bindande förhandsavtal mellan dig som köpare och
bostadsrättsföreningen. Innan förhandsavtal tecknas
kommer du som köpare att få ta del av föreningens
kostnadskalkyl, stadgar, förskottsgarantiförsäkring
samt ett intyg från två intygsgivare. Bostadsrättsföreningens styrelse kommer i samband med att
förhandsavtalet undertecknas pröva om du senare vid
upplåtelseavtalets skrivning kan godtas som medlem
i föreningen. I samband med denna kontroll tas en
kreditupplysning för att kontrollera ekonomi och
betalningsförmåga. Föreningen önskar även att man
i detta skede redan kontaktat banken angående
finansiering alternativt garanterar att finansiering
löses privat.
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I samband med att förhandsavtal tecknas ska en
dellikvid om totalt 100 000 kr erläggas. I denna
dellikvid inkluderas bokningsavgiften om 20 000 kr
som då kommer att överföras från SkandiaMäklarna
Landgrens klientmedelskonto till bostadsrättsföreningens konto. Du som köpare ska erlägga
dellikviden inom en vecka efter att du mottagit ditt
exemplar av förhandsavtal som då är undertecknat
av bostadsrättsföreningen. Förhandsavtal planeras att
tecknas under februari/mars.

4 Slutbetalning
Senast på tillträdesdagen ska resterande del av insats
och upplåtelseavgift vara betald till föreningen. Kvitto
på betalningen ska uppvisas i samband med utlämning
av nycklarna till bostaden på tillträdesdagen.

5 Inflyttning och tillträde
Preliminär inflyttning hösten 2022. Definitivt
tillträdesdatum meddelas senast tre månader innan
inflyttning.

6 Boendekalkyl
3 Upplåtelseavtal
När bostadsrättsföreningen erhållit tillstånd från
Bolagsverket att upplåta lägenheterna tecknas det som
kallas för upplåtelseavtal och i samband med detta
beviljas medlemskapet. Innan upplåtelseavtal tecknas
kommer du som köpare att få ta del av föreningens
ekonomiska plan, stadgar, insatsgarantiförsäkring
samt ett intyg från två intygsgivare.
I samband med att upplåtelseavtal tecknas erläggs
en dellikvid om 10 %. Precis som tidigare inkluderas
den dellikvid om 100 000 kr som man betalt sedan
tidigare. Innan styrelsen i föreningen undertecknar
upplåtelseavtalet ska de göra en prövning om du kan
godtas som medlem i föreningen. I samband med
denna kontroll tas en kreditupplysning för att
kontrollera ekonomi och betalningsförmåga. Detta
gäller dock inte om du tecknat förhandsavtal sedan
tidigare. Upplåtelseavtal beräknas att tecknas ca tre
månader innan tillträdesdagen.

Om du önskar en skriftlig boendekalkyl, vänligen
kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Här går besiktningsmannen igenom besiktningsprotokollet som skapades vid slutbesiktningen, så att
du som köpare kan se att besiktningsanmärkningar
är åtgärdade inför ditt tillträde.
Garantibesiktning görs ca två år efter slutbesiktningen. Här noteras fel som framträtt under
garantitiden.

9 Garantitid
Garantitiden börjar gälla från att bostadsrättsföreningen tillträder fastigheten. Garantitiden för
vitvaror, VVS och liknande är två år. Garantitiden
på byggnadsarbeten och funktioner (hiss, värmepump
etc) är fem år.

7 Inredningsval
För din nya bostad finns en färdig originalinredning
som ingår i priset. Det finns även ett utbud av inredning
som kan väljas utöver original. Eventuella tillval görs
direkt med respektive leverantör. Betalning av tillval
görs till leverantören och hanteras separat från
lägenhetens köpeskilling.

8 Besiktning
Slutbesiktning görs innan du tillträder bostaden.
Besiktningen utförs av en besiktningsman (utsedd av
bostadsrättsföreningens styrelse). Vid slutbesiktningen
deltar representant från bostadsrättföreningen och
entreprenören.
Efter avslutad slutbesiktning bokas en separat
lägenhetsbesiktning av er lägenhet inför ert tillträde
av lägenheten där du som köpare bjuds in att närvara.

Produktion Konovalenko Tryck Exakta
Papper MultiDesign Original 3D-visualiseringar Visualisera

23

Försäljning
Anmäl ditt intresse på päronlunden.se
eller kontakta våra mäklare på Skandiamäklarna

Martin Krantz

Max Nilsson

Fastighetsmäklare
0702 01 06 00
martin.krantz@skandiamaklarna.se
skandiamaklarna.se

Fastighetsmäklare
0735 33 26 21
max@skandiamaklarna.se
skandiamaklarna.se

Vi som bygger
Bakom Päronlunden står tre väletablerade aktörer på den sydsvenska
fastighetsmarknaden: Cormac, Gösta Bengtsson och Alsingevallen.

Cormac utvecklar såväl bostadshus
som kommersiella fastigheter
i Öresundsregionen.

Gösta Bengtsson Byggnads AB
är ett familjeföretag med lång och
bred erfarenhet som utfört de flesta
typer av byggnationer.

päronlunden.se

Alsingevallen är ett väletablerat
fastighetsbolag med främsta
verksamhet i Trelleborg.

