
Flyinge

Familjevänliga hem med 
bostadsrätt i natursköna Flyinge

FÅ INREDNINGSTIPS 
AV MIJA KINNING



Fånga dagarna, stunderna och ögonblicken – för du kan vara säker på att de 
aldrig kommer tillbaka. I Flyinge kan du finna tid och ro att verkligen fokusera på 
familjen och ge dina barn en trygg och stimulerande barndom full av lek, glädje 
och vänskap. Våra prisvärda bostadsrätter ger dessutom dig tryggheten att veta 
vad ditt boende kommer att kosta – lång tid framåt. 

Med fokus på nuet
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NByt asfalten mot gräs och 
balkongen mot uteplats!
I natursköna omgivningar, med Flyinge ängar som granne, 
planerar vi att bygga 14 familjevänliga hem med bostads-
rätt. Här kan hela familjen trivas på 125 kvm med 
4 sovrum. Ett lugnt och tryggt boende i en lantlig idyll 
med gott om plats att växa upp bland hästhagar och ängar, 
nära skola och idrottsplats. 

Flyinge ligger mitt i en levande landsbygd med trivsamma 
byar som ligger utspridda i natursköna omgivningar. Många 
förknippar Flyinge med hästar och bygden är sannerligen ett 
paradis för alla natur- och hästälskare. Det lilla samhället 
ligger vackert beläget vid den slingrande Kävlingeån och 
omges av ett bördigt jordbrukslandskap.

Flyinge är känt för sina kopplingar till häst- och ridsport 
och är norra Europas främsta mötesplats för hästar och 

människor med universitet, yrkeshögskola och gymnasium. 
Flyinge ligger en knapp mil söder om centralorten Eslöv. 
Lika nära är det till Lund som nås på 17 minuter med bil via 
E22:an. Närmaste Pågatågstation finns i Örtofta. Den kom-
munala Flyingeskolan tar emot elever från förskoleålder upp 
till åk 6. Till skolan hör även fritidshem med tre avdelningar, 
skolbibliotek och en välutrustad idrottshall. 

På orten finns även en större sedan länge etablerad plant-
skola, Flyinge Plantshop. Naturreservatet Flyinge ängar 
ligger strax söder om byn och från högt liggande, sandiga 
marker har man fin utsikt över det öppna landskapet och 
fuktängarna längs Kävlingeån. 

Kommun  Eslöv 

Område  Flyinge
Objekt  Parhus

Antal bostäder  14
Antal rum  5 rok, 3–4 sovrum
Boarea  125  kvm

Från Flyinge till  Södra Sandby är det 3,5 km
och till Lund är det 10 km.

Markplaneringsskissen är vägledande. Slutlig detaljutformning avgörs av myndighetskrav, 
naturliga förhållanden eller andra omständigheter. Slutlig utformning kan komma att avvika från denna markplaneringsskiss.4      FLYINGE – 1:A VILLAN  5FLYINGE – 1:A VILLAN



Stilsäkert och modernt 
125 kvadratmeter

I Flyinge bygger 1:A Villan 14 moderna hus med bostadsrätt 
om 125 kvadratmeter i 1,5 plan. Nybyggt betyder bekym-
merslöst och ett lite mer miljövänligt boende. Glöm tunga 
renoveringstimmar och dåligt inomhusklimat. I ditt nya hus 
i Flyinge är inomhus klimatet och byggmaterialen smarta 
och energisnåla. Luften i huset är fräsch och allergivänlig. 
Aluminium beklädda energi glasfönster från Elitfönster bor-
gar för god kvalitet och bra driftekonomi. 

Exteriört är husen modernt funktionalistiska med ljusa,
putsade fasader och sadeltak. Bostaden angörs via en väl-
komnande entré. Trädgården får ett härligt trädäck och 
färdiganlagd gräsmatta och även ett förråd på tomten ingår.
Du har två bilplatser och hela området är fritt från genom-
fartstrafik.

Njut i nybyggt 
med plats för 
hela familjen
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rum för hela familjen125 m2

Plan 2   Via den snyggt inbyggda trappan når man bosta-
dens ovanvåning och den privata sovdelen. Här finns förutom 
de tre sovrummen plats för ett mysigt allrum som lätt kan bli 
barnens lek- och spelhörna. På plan 2 har du även wc med 
dusch. I detta huset finns verkligen rum för hela familjen med 
möjlighet till hela fyra sovrum.

• Ekparkett i kök och vardagsrum • Köksinredning • Vattenburen golvvärme hela nedervåningen  
• Rostfria köksmaskiner Siemens • Helkaklat badrum • Entréhall och grovkök

• Ekparkett i alla rum • Wc med dusch • Tre sovrum och ett allrum 
• Inbyggd trappa i vitlaserad furu 

Entréplan   Ett välplanerat hus i två plan med ytor för 
hela familjen. Här finns ett modernt, funktionellt kök med 
matplats och vardagsrum. I vardagsrummet bjuder de stora 
fönsterpartier på ett härligt ljusinsläpp. Från altandörren 
kommer man ut till det stora trädäcket som ger familjen ett 
extra rum för både frukost i den värmande solen eller härliga 
grillkvällar i goda vänners lag. På entréplan finns också ett 
helkaklat badrum med praktisk tvättavdelning och ett sov-
rum alternativt arbetsrum.
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Mija Kinning, inredningsdesigner.

För oss är det viktigt att du får ett hem som verkligen känns som ditt. En plats som ger 
dig positiv energi, bra tankar och nya idéer. När du flyttar in i din nya bostad är redan 
grunden lagd. I ditt köp ingår en väl genomtänkt originalinredning. Materialval och 
bästa inredningstänket har inredningsdesignern Mija Kinning redan gjort. 

Vad ska jag tänka på när det gäller inredningsvalen? Vad passar bäst ihop? Hur ska jag 
få plats med alla möbler som jag redan har? Lugn! När det är dags att göra dina inred-
ningsval bokar du ett möte med Mija, som hjälper dig genom hela processen. Lite som 
din egen PID – Personal Interior Designer. 

Säg hej! 
till din personliga  
inredningsdesigner
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Original & tillval
Grattis. Du har hittat ditt drömhus på den plats du vill bo. Nu återstår bara 
det roliga. För en av de roligaste sakerna med att flytta in i ett alldeles 
nybyggt hus är att du själv bestämmer inredningen. Grunden är lagd tack 
vare 1:A Villans originalinredning. Nu är det bara du som ska krydda med  
din egen stil och smak.

När du köper en bostadsrätt från 1:A Villan ingår en noga utvald originalinredning med 
maskiner, utrustning och material av hög kvalitet. Inredningen är smakfullt komponerad av 
den kända inredningsdesignern Mija Kinning. Om du vill göra det riktigt lätt för dig låter du 
hennes fingertoppskänsla styra – eller så tar du hjälp av Mija för att skapa din alldeles egen 
touche på din nya bostad.  

I vår Inredningskatalog redovisas den originalinredning som ingår i ditt köp samt de val 
som du kan göra, kostnadsfritt eller som tillval mot en extra kostnad. Här kan du botanisera 
bland kakel, klinker, bänkskivor och beslag från välkända varumärken. Tänk på att! Ju tidi-
gare du bokar din bostad – ju större möjligheter har du att påverka din inredning.
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När du flyttar in i ditt nya hus i Flyinge har vi redan sett till att 
du har plats att njuta av lantluften under bar himmel. I trädgår-
den, som är precis lagom stor för att vara lättskött, har vi byggt 
ett härligt trädäck och rullat ut en mjuk, skön gräsmatta som 
de små kan tumla runt på. Bara att rulla fram grillen! I förrådet 
förvarar du din gräsklippare (eller varför inte låna grannens) och 
andra saker som tar plats. I tomtgränsen planteras gröna häckar 
och mellan dig och grannen reser vi ett skyddande plank. 

Njut under 
bar himmel
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Med omsorg om 
ditt nya boende
Husen byggs på totalentreprenad vilket innebär att vi ansvarar för hela projektet, från 
byggstart till inflyttning. Vi väljer alltid material och leverantörer med största omsorg. 

Vi bygger våra hus med omtanke om både människa och miljö. Våra hus har bra ventilation för 
bra inomhusklimat. Det är energisnåla hus som står på en stabil grund. De byggs för att klara 
en minimal energiförbrukning med effektiv isolering, fönster med energiglas och vattenburen 
golvvärme på hela bottenvåningen. Minskad energiåtgång ger både lägre kostnader och mindre 
miljöpåverkan. Vi väljer energieffektiva vitvaror, sunda material och strävar efter minimerad 
miljöpåverkan genom hela byggprocessen. 1:A Villans koncept bygger på att producera smarta 
bostäder på ett smart sätt. Dels för att kapa kostnader och ge våra kunder bästa bostaden för 
pengarna. Men också för att en hållbar bostadsproduktion innebär att bygga yteffektiva och 
resurssnåla bostäder med effektiva och resurssnåla byggmetoder.     

VI LOVAR ATT DITT NYA HUSKÖP KÄNNS LIKA TRYGGT SOM DIN FÖRSTA NALLE.  
HUSEN BYGGS PÅ TOTALENTREPRENAD VILKET INNEBÄR ATT VI ANSVARAR FÖR 
HELA PROJEKTET – FRÅN BYGGSTART TILL INFLYTTNING. 
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Så här går det till
 att köpa bostad av oss

Bokningsavtal
När du hittat bostaden du vill ha kan 
du teckna ett bokningsavtal. I sam-
band med detta betalar du även en 
bokningsavgift. När bokningsavgiften 
är betald blir bostaden bokad för din 
räkning. Under det här skedet är det 
också bra att ha kontaktat banken.

Kontinuerlig information
Under tiden du väntar på att din nya 
bostad ska färdigställas informerar vi 
dig om hur arbetet fortskrider.

Upplåtelseavtal
Nästa steg är att teckna upplåtelseavtal.
Sedan fastställs inflyttningsdag och du 
har köpt en ny härlig bostad. Det enda 
du erlägger i förskott är handpenning om 
10% inkl den bokningsavgift som du har 
erlagt tidigare. Resterande 90% erläggs 
först när du får nyckeln till ditt nya hem. 
Från det att du tecknar upplåtelseavtal 
så tar det normalt ca 12 månader till 
inflyttning. 

Insatser och avgifter
Information om insatser och avgifter 
framgår av prislista eller av den ekono-
miska planen. Månadsavgiften betalar 
du i förskott, månadsvis från och med 
tillträdesdagen.

Slutbesiktning
När det närmar sig tillträde görs en  
slutbesiktning av din nya bostad. Vid 
besiktningen närvarar en oberoende 
besiktningsman och kontrollerar att 
arbetet är fackmannamässigt utfört. 
Du får även själv möjlighet att närvara 
och se så allt ser bra ut i din nya bostad.
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forstavillan.se

Kärlek vid första ögonkastet. Precis som din första nalle.


