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BOKLOK TRAVBANAN!
VÄLKOMMEN HEM TILL

BRF  
Hustyp  
Antal bostäder 
Antal rum  
Storlek  
Område, ort 
Uteplats
Hiss 
Parkering 
Förråd 
Energiprestanda
Energiklass 
Inflyttning
Säljstart

BoKlok Travbanan 
Flerfamiljshus

68 st
1-4 rum och kök

31-85 kvm
Gavlehov, Gävle

Balkong/altan
Finns (4 vån) 

68 st, 1 per bostad+3 HKP+1 gäst 
Kallförråd, ca 2 kvm 

65,2 kWh/kvm/år  
C

Hösten 2021
27 april 2020

KORT OCH GOTT HÄR KAN DU BO FRÅN 
2 384 KR I MÅNADEN
Etta, 31 kvm 795 000 kr
Kontantinsats (15 %) 119 250 kr
Lån (85 %) 675 750 kr
Ränta efter skatteavdrag 600 kr
Månadsavgift 1 784 kr
Boendekostnad/månad 2 384 kr
I månadsavgiften ingår värme, vatten, TV & Fiber/bredband.  
Kostnad för parkering 350 kr/mån.

I exemplet är lånet uppdelat i tre lika stora delar med 3-månadersränta 
på 1,60 %, 2-årsränta på 1,44 % och 5-årsränta på 1,53 %, per 
2020-02-24. 

Kom även ihåg att du kan behöva amortera på ditt lån. Om du har ett lån 
som motsvarar 70 % eller mer av bostadens värde vid köpet amorterar 
du 2 % per år. Har du lån på lägre än 70 %, ner till 50 %, amorterar du  
1 % av lånet varje år. Lånar du mer än 4,5 gånger din årsinkomst före 
skatt amorterar du 1 % extra av det totala lånebeloppet per år oavsett 
hur mycket du lånar.
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Exteriören och utemiljön är minst lika viktig för trivseln som insidan, tror vi. Det ska kännas bra 
att komma hemgående längs gatan, och mysigt att sitta och läsa på balkongen eller altanen. 
Därför placerar vi alltid husen optimalt efter solens strålar och tomtens förutsättningar, och 
försöker bygga rum i trädgården med hjälp av komplementbyggnaderna. Här kan växter slingra 
sig, barn leka och cyklar parkeras. Även om husen har flera våningar så känns entréerna ändå 
privata, tack vare loftgången. Nästan som radhusentréer, fast högre upp.

TRIVSAMT OCH TÅLIGT”Det ska kännas att huset är välbyggt och att det skyddar som ett 
hus ska. Våra hus är kompakta och kubistiska med ett skandinaviskt 
formspråk, men aldrig tråkiga eftersom de kontrasterande materialen 
skapar liv i fasaden.

Våra hus byggs alltid med naturliga och hållbara material. Dessutom 
är de välisolerade och har en god lufttäthet som tillsammans med ett 
effektivt ventilationssystem minskar energianvändningen.” 

Anders Larsson, Arkitekt

Hållbart fasadmaterial 
som gillar alla väder. 

Loftgångens tak 
skyddar mot regn 
när du låser upp.

Egen entré ger
radhuskänsla, till 
och med här uppe.

NÄRA ALLT DET VIKTIGA
BoKlok Travbanan kommer byggas på Knärots-
vägen i Gavlehov, d.v.s. på grusytan som travet 
idag nyttjar som parkeringsplats. Här bor du 
granne med Travet och all annan aktivitet i Gav-
lehov samtidigt som du har gång- och cykelav-
stånd till centrum. Busshållsplats finns precis in-
till kvarteret och är du bilburen tar du dig enkelt 
ut på E4:an för pendling till närliggande orter 
som Uppsala, Söderhamn eller Falun. Här bor du 
nära flertalet skolor, förskolor och matbutiker.
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VÅNINGSPLAN OCH LÄGENHETSNUMMER

Hur hittar jag rätt?
Lägenhetsnumret avslöjar först vilket hus lägenheten ligger i, sedan antal rum, därefter våningsplan, om planlösningen är 
rätvänd eller spegelvänd samt gavel. Exempel: A41SG ligger i hus A, 4 rok, våning 1, spegelvänd, gavellägenhet.

Våning 1 Våning 2

Våning 3 Våning 4

Kvartersskiss  
BOKLOK TRAVBANAN 
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NORR1 RoK, 31 kvm
2 RoK, 55 kvm
3 RoK, 72 kvm
4 RoK, 85 kvm

A21RG

B21RG

B21SG

C21SG

C21RGA21R

A41SG

A31S

B31S

C31S
A31R

B31R

C31R

C21R

C11

B11

B21R

A22RG

B22RG

B22SG

C22SG

C22RGA22R

A42SG

A32R

B32S

C32S

A32S

B32R

C32R

C22R

C12

B12

B22R

A23RG

B23RG

B23SG

C23SG

C23RGA23R

A43SG

A33R

B33S

C33S

A33S

B33R

C33R

C23R

C13

B13

B23R

A24RG

B24RG

B24SG

C24SG

C24RGA24R

A44SG

A34R

B34S

C34S

A34S

B34R

C34R

C24R

C14

B14

B24R

Asfalt
Stenmjöl
Gräs

TH Trapphus med hiss
Armerat gräs

F Förråd
M Miljöhus
UC Undercentral

Entré
Ramp
Brandtrappa
Slänt
Stödmur
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ETT RUM OCH KÖK
31 KVADRATMETER

Ettorna på markplan 
har altan och på vån 2-4 
är det fransk balkong

Inst.
Förråd
1,9 kvm Hall

2,9 kvm

Kök
5,9 kvm

Badrum
3,9 kvm

Vardagsrum
15,4 kvm

K/F

TM

G

G

G

DM

Altan
ca 6 kvm

Prisintervall 
Månadsavgift

795 000 kr – 995 000 kr
1 784 kr

GENOMGÅENDE KVADRATSMART 
Oavsett om du precis ska flytta hemifrån eller helt enkelt inte behöver 
så många rum, så är vår etta ett bra alternativ. Förrådet (Klädkamma-
ren? Sångbåset?) i hallen rymmer det som inte behöver synas. Bad-
rummet är rejält stort och har tvättmaskin (vardagslyx!). 

IKEA köket är stort nog att laga mat i på riktigt. Och rummet? Det är ljust 
och luftigt med plats för sovhörna, soffa, matbord och lite annat gött.  

Psst! Det är skillnad mellan 
boarea och möblerbar yta. 
Boarea mäts innanför ytter-
väggarna och inkluderar 
även innerväggar, garde-
rober och köksskåp.
Möblerbar yta blir därför 
något mindre än boarean.

TECKENFÖRKLARING
DM Diskmaskin 
G Garderob
Inst Installationsskåp 
K/F  Kyl/Frys
TM Tvättmaskin

1 m        2 m       3 m     4 m
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TVÅ RUM OCH KÖK
55 KVADRATMETER

Gavellägenheter 
får två fönster 
vid matplatsen 
på gaveln, istället 
för fönster vid 
köksbänken. 

Vardagsrum
14,7 kvm

Sovrum
11,5 kvm

Balkong/altan
ca 6 kvm

Badrum
7,2 kvm

Förråd
2,2 kvm

Hall
4,1 kvm

Kök
11,6 kvm

G

GInst.

TM

ST

HS

K/F

G

DM

Plats 
för TT

Prisintervall 
Månadsavgift 
Uteplats

1 295 000 kr – 1 575 000 kr 
3 162 kr

Balkong eller altan

TVÅA SOM RYMMER MER ÄN DU TROR
Den har en hall med förråd och ingång till det stora (verkligen!) 
badrummet som har tvättmaskin och är förberett för tork-
tumlare. Här finns även plats för badkar.

Ett vitt IKEA kök som rymmer många middagsgäster. Öppet 
till vardagsrumssidan och vidare ut på balkongen eller altanen 
som är stor nog att möbleras med matbord eller solsängar. 

Sovrum med garderob, och plats för dubbelsäng. Öppet och 
luftigt, men också en dörr som går att stänga. Perfekt.

I de fall då spiraltrappa placeras framför lägenheten, tillkommer 
ytterligare ett fönster på gaveln (vid köket). Detta innebär att 
köksfönstret ovanför diskbänk försvinner och väggskåpen blir 
fullhöga ovanför diskbänk. 

Rätvänd 
planlösning

TECKENFÖRKLARING
DM Diskmaskin  
G Garderob 
HS Högskåp
Inst Installationsskåp
K/F  Kyl/Frys
ST Städskåp
TM Tvättmaskin
(TT Torktumlare)

1 m        2 m      3 m      4 m     5 m

”Fler har råd att bo bra”
Jag tycker BoKloks koncept är tilltalande, eftersom det gör det möjligt 
för fler att skaffa bostadsrätt. Det är bra kvalitet, men ingen lyx, vilket 
ju skulle ha kostat mer. 

Jag flyttade från en trea till en tvåa, så jag har fått rensa bland mina 
saker och skaffa en del nytt, och det har blivit riktigt bra. Förvaringen 
har jag fått till med de möbler jag hade. Med själva lägenheten har jag 
inte behövt göra så mycket. Bara nya plisségardiner och en duschvägg.

Jag har tur som har min lägenhet i slutet av loftgången, på andra 
våningen av tre. Det ger mig en extra balkong med tak. Och sol från 
förmiddag till kväll.

Kajsa, Södertälje

Psst! Det är skillnad mellan boarea och möbler-
bar yta. Boarea mäts innanför ytterväggarna 
och inkluderar även innerväggar, garderober 
och köksskåp. Möblerbar yta blir därför något 
mindre än boarean.
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TRE RUM OCH KÖK
72 KVADRATMETER

1 m        2 m      3 m      4 m     5 m

”Skönt att slippa underhåll”
Vi spar både tid och pengar på att bo här, förut bodde vi i ett alldeles för stort 
hus som krävde underhåll. Vi är nöjda med läget, eftersom både jag och Tindra 
har vänner i närheten.

Lägenheten känns rymlig och bra för oss två, och förvaringen räcker gott och väl. 
Jag har gjort om städskåpet i köket till ett skafferi och flyttat några garderober, för 
att det ska passa oss bättre. 

Min favoritplats är vid diskbänken. Jag älskar att stå där och titta ut genom 
fönstret medan jag pysslar. Och jag är så tacksam för snickarhjälpen. Det var 
väldigt uppskattat att få upp tv:n på väggen och förberett för diskmaskinen. 

Marie med dottern Tindra, Landskrona

DM

TM

Arbetsrum
10,9 kvm

Sovrum
11,5 kvm

Badrum
7,2 kvm

Förråd
2,2 kvm

Hall
4,1 kvm

Kök
13,9 kvm

G

G

Inst.

ST

HS

K/F
G

GGVardagsrum
17,6 kvm

Balkong/altan
ca 7 kvm

TM Plats 
för TT

DM

TM

Arbetsrum
10,9 kvm

Sovrum
11,5 kvm

Badrum
7,2 kvm

Förråd
2,2 kvm

Hall
4,1 kvm

Kök
13,9 kvm

G

G

Inst.

ST

HS

K/F
G

GG
Vardagsrum

17,6 kvm

Balkong/altan
ca 7 kvm

TMPlats 
för TT

Spegelvänd 
planlösning

Rätvänd 
planlösning

Prisintervall 
Månadsavgift 
Uteplats

1 595 000 kr – 1 975 000 kr 
4 139 kr

Balkong eller altan

TREA MED LJUS OCH RYMD
Hallen har både ett förråd med dörr som går att stänga och 
plats för hängande ytterkläder. Här är också ingången till 
det stora badrummet som har tvättmaskin och är förberett 
för torktumlare. Det finns dessutom plats för badkar.

Det vita, moderna IKEA köket har stora arbetsytor och gott 
om förvaring och är öppet till vardagsrummet (loungehäng!) 
och den möblerbara balkongen eller altanen. Förutom vardags-
rum och ett stort sovrum har denna trea ett rum till som 
kanske är ett arbetsrum. Eller ett barnrum? Eller ett hobby-
rum? Vem vet?

Det finns vissa skillnader mellan den rätvända trean 
och den spegelvända varianten:  
Arbetsrummet i den rätvända lägenheten har fönster 
mot loftgångssidan och i vardagsrummet finns mer 
plats för soffan. Arbetsrummet i den spegelvända 
lägenheten har fönster mot balkongsidan och köket 
har mer plats för matbord och stolar.

TECKENFÖRKLARING
DM Diskmaskin 
G Garderob 
HS Högskåp
Inst Installationsskåp
K/F  Kyl/Frys
ST Städskåp
TM Tvättmaskin
(TT Torktumlare)

Psst! Det är skillnad mellan boarea och möblerbar 
yta. Boarea mäts innanför ytterväggarna och inklu-
derar även innerväggar, garderober och köksskåp.  
Möblerbar yta blir därför något mindre än boarean.
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Och en rejäl klädkammare som rymmer det du vill 
dölja. Vad mer kan man begära av en modern fyra? 
Jo, tjusiga golv, fönsterbänkar i natursten och vita 
väggar som en bas till din egna inredningsstil.

FYRA RUM OCH KÖK
85 KVADRATMETER

1 m        2 m      3 m      4 m     5 m

Psst! Det är skillnad mellan boarea och möbler-
bar yta. Boarea mäts innanför ytterväggarna 
och inkluderar även innerväggar, garderober 
och köksskåp. Möblerbar yta blir därför något 
mindre än boarean. Vardagsrum

17,6 kvm

Sovrum
9,1 kvm

Badrum
7,2 kvm

Förråd
3 kvm

Klk.
2,2 kvmHall

4,1 kvm
Kök

13,9 kvm

G

G

G Inst.

TM

ST

K/F

K/F

GG

Sovrum
11,5 kvm

Balkong/altan
ca 7 kvm

Arbetsrum
7,6 kvm

DM

Plats 
för TT

Prisintervall 
Månadsavgift 
Uteplats

1 995 000 kr – 2 295 000 kr
4 887 kr

Balkong eller altan

Entré med förråd och ingång till badrum med egen 
tvättmaskin och plats för torktumlare och badkar. 
Ett modernt, vitt IKEA kök som är öppet mot 
vardagsrummet och hela vägen ut på balkongen 
eller altanen. Ett större sovrum på ena sidan, två 
små på den andra (praktiskt!) 

FYRA FÖR TILLSAMMANSLIV OCH PRIVATLIV

TECKENFÖRKLARING
DM Diskmaskin  
G Garderob 
HS Högskåp
Inst Installationsskåp
K/F  Kyl/Frys
Klk Klädkammare
ST Städskåp
TM Tvättmaskin
(TT Torktumlare)

Planlösning
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RUMSBESKRIVNING
Golvet på bilderna i denna broschyr är av ljus laminat. 
I BoKlok Travbanan är golvet av ljus rustik ekparkett.  
Prata med kundansvarig för mer information. 

GENERELLT
Rumshöjd  2,5 meter (i badrum 2,2 m)
Golv  Ljus ekparkett med kvistar
Sockel  Vit
Väggar  Vitmålade
Tak  Skivor, vita
Innerdörrar Släta, vita
Handtag  Rak modell, rostfria matta 
Fönsterbänkar  Svart granit
Listverk Dörrfoder och golvlister är vita och släta, 

med dolt fäste.
Fönstersmygar och taklister är vita med 
synliga spikhuvud.

Lamputtag DCL-kontakt enligt EU standard

HALL
Inredning Hatthylla
Övrigt Garderob enligt ritning

KÖK
Inredning Släta, vita luckor och lådfronter

Rostfria handtag (inga handtag på överskåp)
Laminatbänkskiva, aluminiummönstrad
Diskho, krom
Köksblandare, krom (snålspolande)
Kakel, vitt matt

Vitvaror Induktionshäll, glas
Varmluftsugn, vit
Kyl/frys, vit
Spiskåpa, vit
Diskmaskin, integrerad

SOVRUM
Övrigt Garderober enligt ritning

BADRUM
Golv Våtrumsmatta, grå
Väggar Kakel, vitt blankt
Tak Aluminiumprofiler, vita
Tvättställ Keramik, 60 cm. Kommod med vita  

lådfronter
Spegelskåp Med belysning
Dusch Vinklad duschdraperistång (löslevereras)
Vitvaror Tvättmaskin, förberett för torktumlare
Övrigt WC-stol, keramik

Tvättställsblandare, krom (snålspolande)
Duschblandare med termostat, krom
Toalettpappershållare
Krokar för handdukar (löslevereras)
Handdukstork, krom
I badrummen finns det utrymme för ett  
badkar i standardstorlek (ca 160x70cm,  
180 liter). Gäller ej 1 RoK.

Självklart kommer all förvaring, köks- och 
badrumsinredning från IKEA!

”Som inredare uppskattar jag de funktionella och trevliga 
planlösningarna eftersom de är en bra förutsättning 
för att skapa ett praktiskt och fungerande boende. Det 
finns inga onödiga kvadratmetrar någonstans. Börja 
med att inreda med bra förvaring som underlättar en 
enkel och organiserad vardag. Lägg sedan till personliga 
detaljer som du tycker om att ha omkring dig.”

MARIE RABELIN, inredare på IKEA

BÄSTA SORTENS 
MEDLEMSFÖRMÅN
SOM MEDLEM I IKEA FAMILY FÅR  
DU SOM KÖPER EN BOSTAD AV OSS:

•  Ett presentkort värt 3 000 kronor på IKEA

•  Heminredningshjälp från IKEA

•  Snickarhjälp i två timmar när du flyttat in

IKEA Family
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EL FRÅN SOLEN

I solcellerna skapas en elektrisk
spänning i form av likström, som
med en växelriktare omvandlas
till växelström så den kan använ-
das i vanliga uttag. Strömmen
används sedan i huvudsak till 
fastighets- och hushållsel.
Solcellerna kräver minimalt
underhåll och har en prestanda-
garanti på 25 år. Eventuellt
överskott kan säljas till
elnätsbolaget – på så vis kan
fler ta del av en grönare el.

VÄLISOLERAT
Våra hus är välisolerade och 
har en god lufttäthet som 
tillsammans med ett effektivt 
ventilationssystem minskar 
energianvändningen.

SMART
Vår industriella process innebär 
att vi – rent tekniskt – bygger 
samma hus om och om igen. 
Det betyder att vi kan fokusera 
på att bli lite bättre varje gång. 

EFFEKTIVT
Eftersom vi optimerat 
processen i vår fabrik 
använder vi mindre 
byggnadsmaterial och 
orsakar mindre spill.  
Vi gör det bland annat 
genom att ta ut mängd-
specifikationer och styra 
vissa maskiner via styr-
filer i vårt CAD-projekt-
eringsverktyg. 

FUKTSÄKERT
I badrummen och som vind-
skydd i fasaden använder 
vi ickeorganiska skivor med 
ytskikt av glasfiber som är mer 
motståndskraftiga mot fukt 
och mögel än vanliga gips- 
skivor med ytskikt av papp.  
Ja, och så bygger vi inomhus.

DE SMARTA  
LÖSNINGARNA

TYST
Tack vare dubbla avskiljande byggnadsdelar och 
ljuddämpande produkter kan vi bland annat 
minimera ljudöverföringen mellan lägenheterna. 
Varje lägenhet är en separat enhet, med två 
isolerade lägenhetsskiljande väggar, med luft-
spalt emellan.

BYGGNADSBESKRIVNING
TAK: Betongtakpannor, sadeltak

FASAD: Träpanel 

YTTERDÖRRAR: Av trä 

FÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRRAR:  
I trä/aluminium. Alla fönster har isolerglas.

YTTERVÄGGAR: Av isolerad träregelstomme

GRUNDLÄGGNING: Isolerad balkgrund av 
betong

UTEMILJÖ: Balkong eller altan, 6-7 kvm (vid 
två-, tre- och fyra rum och kök). Ettorna i mark-
plan har altan.

INNERVÄGGAR: Med träregelstomme 
och gipsskivor

VÄRME OCH VENTILATION: 
Fjärrvärme + FTX 

Fjärrvärme - varmvatten produceras i en cen-
tral produktionsanläggning och transporteras till 
bostädernas gemensamma undercentral med 
fjärrvärmeväxlare, för vidare uppvärmning av 
bostäder och tappvatten. 

FTX-aggregat med mekanisk till- och frånlufts-
ventilation som återvinner värmen i den upp-
värmda rumsluften. Tilluften filtreras och mäng-
den som kommer in och ut ur bostaden kan 
regleras. FTX-aggregat placeras i lägenhetsförråd 
vid hallen och elförbrukning betalas av lägenhets-
innehavaren. Enrummaren har FTX integrerat i 
fläktkåpa i köket.

VATTEN OCH AVLOPP: Rörsystem för kall-  
och varmvatten ligger främst dolt i bjälklag.  
Kommunalt VA.
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SÅ HÄR TÄNKER VI
OM HÅLLBARHET

EL FRÅN SOLEN!
För att de bostäder vi bygger ska ha en så låg miljöpåverkan som 
möjligt sätter vi solceller på alla våra lägenhetsprojekt, utan att 
det kostar kunderna ett öre extra*.

Solcellssystemet kommer att ge ett energitillskott som i huvudsak 
används till fastighets- och hushållsel. Eventuellt överskott skickar 
vi ut på elnätet så fler kan få grönare el.

Vi är övertygade om att solenergi är framtiden, och det är vi inte 
ensamma om. Vi gör det här i samarbete med IKEA Group som 
redan säljer solenergilösningar för hem i flera europeiska länder.
Tillsammans tror vi på idén att göra grön energi tillgänglig för de 
många människorna.

Vårt långsiktiga mål är att våra fastigheter, och lägenheterna i 
dem, ska bli självförsörjande på el. När det sker vet vi inte. Men vi 
vet att vi har tagit ett av våra bästa beslut någonsin och att vi har 
en fantastisk partner i IKEA Group.

* Månadskostnaden kommer inte att påverkas i längden då detta är beräknat
som ett medelvärde över flera år. De första åren kommer anläggningen att
kosta, men efter några år kommer solcellerna att börja generera en årlig
besparing till dig och din förening.

Med hållbarhet menar vi på BoKlok att allt vi bygger ska 
vara socialt, ekonomiskt, miljömässigt och tekniskt hållbart. 
Vi eftersträvar trygga kvarter där människor med olika bak-
grunder och åldrar trivs ihop. Vi bygger sådana kvarter över 
hela Sverige, inte bara där folk är beredda att betala mest. 
Det är social hållbarhet.

Den ekonomiska hållbarheten handlar om vikten av låga 
boendekostnader och en säljmodell som inte har någon 
gräddfil utan ger alla samma chans att få en bostad. Vi 
ger fler människor möjlighet att köpa sin egen, nybyggda 
bostad.

Ekologisk hållbarhet är precis vad det låter som – nämligen 
att vi ska göra allt för att minimera vår negativa inverkan 
på miljön. Detta yttrar sig bland annat i att vi bygger i trä 
som är det mest klimatneutrala byggmaterialet av alla. Vi 
är dessutom duktiga på att hjälpa och inspirera våra kunder 
att leva miljövänligt i sina hem.

Teknisk hållbarhet är en spegling av vår byggkvalitet. Vi 
väljer material som håller över tid. Vi slarvar inte och vi tar 
inga vanskliga genvägar. Vi bygger en stor del av husen 
inomhus, vilket minskar risken för väderskador. Men kanske  
viktigast av allt: vi bygger inga onödiga kvadratmeter. Vi 
skapar trivselytor, inte skrytytor.

Vill du ha lite kloka tips på hur du kan leva  
grönare i din vardag? Läs mer på boklok.se
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ISO 14001
Skanska är miljöcertifierat 
enligt ISO 14001.

”Fördelarna med att bygga i fabrik är många. Det är 
alltid rätt väder inomhus, så arbetsmiljön är bättre för 
våra byggare. Och det spar mycket tid. Vår process är 
otroligt smidig redan, men vi försöker ändå hela tiden 
tänka ut smartare lösningar, till exempel vilka delar vi 
kan producera i förväg för att sedan bara lyfta in i den 
stora modulen.”

JANET BERG, Ass. Teamledare Golv

ETT KLOKT
HUSBYGGANDE
Har du tänkt på hur dyrt det skulle bli att köpa en helt unik bil 
som ingen annan har? Varför skulle man inte kunna bygga hus 
med samma grundtanke som när man bygger bilar – på lina?  

Vi bygger många likadana bostäder och det i stora volymer. På så 
vis kan vi hålla nere kostnader hela vägen från produktion till för-
säljning. Vi vet exakt hur mycket material som går åt till att bygga 
– eftersom vi har gjort det X antal gånger tidigare. Alltså är det
väldigt lite material som går till spillo.

Vi bygger lägenheterna inomhus, i supereffektiva fabriker. Inte 
nog med att vi kan snåla med material utan även på transporter. 
Dessutom blir arbetsmiljön för våra byggare bättre och säkrare. 
Och så regnar det inte inomhus. Fabrikerna ligger i Gullringen, 
Småland och i Harmet, Estland. 

Bara för att bostäderna ser likadana ut innebär det inte att de är 
tråkigare. Vi lägger stor vikt vid att lyssna på vad våra kunder  
säger och tycker, liksom vi lyssnar på de personer som bygger dem. 

Våra kunder är bland branschens nöjdaste!
Inte nog med att våra kunder betalar mindre än genomsnittet för en 
nyproducerad bostad, de är dessutom bland de nöjdaste kunderna i 
branschen! Det kan vi med stolthet säga efter att tre år i rad ha legat 
på topp och fått flera fina utmärkelser i Prognoscentrets bransch-
mätning. För oss är det ett bevis på att det vi gör är rätt och att vi 
kan hålla det vi lovar. Vi fortsätter vårt arbete för att fler ska kunna 
bo i ett nytt, snyggt och hållbart hem, till ett lågt pris.
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EN KLOK OCH TRYGG 
BOSTADSAFFÄR
Det är faktiskt väldigt enkelt att köpa bostad av oss.  
Bostaden kostar vad vi säger att den ska kosta. Och du 
har samma chans som alla andra att få välja först.

Hos oss behöver du alltså inga vassa armbågar. Men det är 
en god idé att komma till säljstarten och lämna din turord-
ningsanmälan i BoKlok lådan. Sedan är det turordnings-
dragningen som avgör i vilken ordning du får välja bostad.

Säljstarten brukar vi hålla på närmaste IKEA varuhus. Att 
samla alla spekulanter främjar rättvisetanken och kapar 
en himla massa kostnader på samma gång.

När du köper bostad av BoKlok ingår det automatiskt ett 
antal extra trygghetslösningar på köpet. Vissa måste vi, 
enligt lag, erbjuda. Andra har vi valt att lägga till för din 
trygghet. Läs mer om våra trygghetslösningar på boklok.se

Bilderna i denna broschyr kan komma från andra BoKlok områden 
och IKEA, därför kan de innehålla detaljer som vi inte erbjuder i 
detta projekt.
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KONTAKTA OSS  
Kundtjänst 020-26 55 65

kontakt@boklok.se
Växel 010-448 00 00

Läs mer på boklok.se/travbanan

BoKlok är ett boendekoncept utvecklat av Skanska och IKEA. 
Tillsammans bygger vi hållbara hem till lågt pris för alla. 
Tack vare våra kombinerade erfarenheter kan vi göra det med 
god design, funktion och kvalitet. Vi har medarbetare i Sverige, 
Norge, Finland och England och ansvarar för hela värdekedjan  
från produktutveckling ända fram till inflyttning.

INFLYTTNINGSFESTEN
BÖRJAR HÄR!




