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Lotten avgör klokt boende i Kävlinge
På söndag, den 2 mars, avgörs det med lottens hjälp vilka som får köpa en BoKlok-lägenhet i
Västra Gryet i Kävlinge. Totalt är det 46 lägenheter - tvåor, treor och fyror - i sammanlagt åtta
hus som finns till försäljning.
BoKloks försäljningsfilosofi bygger på att alla ska ha samma chans till att få köpa en av våra
prisvärda bostäder. Intresserade BoKlok-köpare kan därför anmäla sig på IKEA i Malmö under
söndagen mellan klockan 10 och 13. Därefter sker lottdragningen med Notarius Publicus, advokat
Christopher Lagström. Lotten avgör vem som får välja lägenhet först.
-

Det här är de första BoKlok-lägenheterna i Kävlinge och förhandsintresset har varit stort,
säger Henrik Grahn, projektledare BoKlok, Region Öresund.

-

Västra Gryet ligger i en lugn, naturskön miljö samtidigt som det är gångavstånd till centrum
och tågstationen med bra förbindelser till Lund, Helsingborg och Malmö, säger Henrik
Grahn.

BoKlok är nybyggt kvalitetsboende till låg kostnad. Lägenheterna i Kävlinge är ljusa och ytorna är
välplanerade. Ägandeformen är bostadsrätter och lägenheterna kommer att bestå av 2, 3 eller 4 rum
med en yta på 50, 63 respektive 75kvm.
Insatsen för lägenheterna är mellan 595 000 och 995 000 kronor och månadsavgiften mellan 3 500
och 5 300 kronor.
BoKlok är resultatet av en grundlig undersökning av vad det lilla hushållet har råd att betala för sitt
boende och av vad människor tycker är allra viktigast i sitt boende. Skanska och IKEA har
tillsammans utvecklat en produkt som vänder sig till de många människorna.
Skanska börjar montera de prefabricerade BoKlok-husen i augusti. De åtta tvåvåningshusen är
inflyttningsklara från november 2008 till januari 2009.
Husen levereras i färdiga moduler från Skanskas fabrik i Gullringen. Modulbyggandet är ett sätt att
ytterligare effektivisera byggprocessen och höja kvaliteten.
För ytterligare information v g kontakta:
Henrik Grahn, projektledare BoKlok, Region Öresund. Tel: 070-267 80 45.
Pressbilder av den vita BoKlok-modellen Helsingborg, som uppförs i Kävlinge, finns på
www.boklok.com och är fria för publicering.

BoKlok-konceptet startade 1996 och har utvecklats av Skanska
och IKEA i det till lika delar ägda bolaget BoKlok AB. Idén är att
skapa ett kvalitativt, modernt och yteffektivt boende till en låg
kostnad. BoKlok började som flerfamiljshus och fram till idag
har 3 000 lägenheter byggts runt om i Sverige. Flerfamiljshusen

har exporterats till Norge, Finland, Danmark och Storbritannien.
Se mer på www.boklok.com .

