
Teaterterrassen 

Premiär för
cityliv!

Boende på toppen  
av Landskrona
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Nu är det premiär för helt nybyggda hem mitt i Landskrona centrum. 
Vakna med soluppgången i horisonten, drick kaffe på terrassen mot 

den grönskande Teaterparken och känn gågatan under fötterna. 
Vi drar upp ridån till Brf Teaterterrassen med 88 hem att längta till 
i en av de 16 våningar som ger dig möjlighet att bo på första parkett 

till ett liv mitt i city. Välkommen till en unik premiär!

Välkommen på 
premiär!



4 Teaterterrassen 5Teaterterrassen4

Teaterterrassen kommer bli Landskronas högsta hus. 
Du kan här bo på toppen av staden i det 16 våningar 
höga huset och få en enastående utsikt över  
takåsarna. Oavsett vad som står i ditt manus för 
dagen så sker det mot en magnifik kuliss av den 
grönskande Teaterparken, det ståtliga vattentornet 
och havet som möter himlen i ett blått virrvarr.

Namnet Teaterterassen kommer från själva 
platsen, som sedan mitten av 1800-talet fungerat 
som spelplats för turnerande teatersällskap. Här 
placerades också den teaterbyggnad som invigdes 
1901 av Kung Oscar II och som kom att heta 
Landskrona Teater.

Kvarteret där Teaterterrassen kommer att ligga kallas 
Jäntan. Namnet kommer från den gamla flickskolan, 
vars gamla gymnastiksal självklart bevaras.
 
På platsen skapar bostadsrätter i två etapper, 
som tillsammans med Landskronahem bildar ett 
välkomnade och öppet kvarter. Det blir en ny entré 
mot staden och en plats där huset möter gatan och 
citylivet. Med små detaljer som gör det enkelt att 
bo i stan. Som rymliga hissar för att enkelt kunna ta 
cykeln med upp i huset. 

Här kan du verkligen njuta av att vara hemma. 
Och ha hela Öresund utanför fönstret.

Bo citynära 
på toppen av 
Landskrona.
Nu kan du flytta till en helt nybyggd lägenhet på 
toppen av staden, mitt i Landskrona city, med gågatan 
utanför dörren. En premiär på många sätt och ett 
unikt tillfälle att bo nytt mitt i stan.



Serneke reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel.  
Illustrationer kan avvika från verkligheten.

• 88 moderna hem på 16 våningar i kvarteret Jäntan.* 

* (etapp 1)

• 2:or-4:or på 48- 31 kvm.

• Huset kommer ha en stor gemensam terrass 
på våning 11 med utsikt över havet och Ven.

• Gården kommer ha både lekplats och utegym.

• Bilpool i huset gör det lätt att leva hållbart.

• Förutom garage så kommer här även finnas plats för cyklar 
på gården. Allt för ett modernt och hållbart boende.

• Torg, sittplatser och trappsteg bidrar till ett levande 
kvarter med många sociala ytor.

NY ENTRÉ TILL LANDSKRONA CENTRUM
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“Det blir en stor takterrass med mycket grönska. 
Klätterväxter som breder ut sig, spaljéer och vajrar 
som ger fasaden grönska uppifrån och nerifrån. 
Det kommer verkligen ge något till de boende, 
inte minst de som bor högst upp och har långt 
till gården. Här kommer man nära grönskan.”

Den gemensamma terrassen på 11:e våningen är 
något arkitekterna lyfter fram som extra häftigt.

Kvarteret byggs på en arkeologisk grund och därför 
kommer vi gräva så lite som möjlig. Gården kommer 
vara upphöjd ca 5 meter med ett garageplan under 
och en tidig fråga har varit hur man sammanflätar 
kvarteret med staden på ett naturligt sätt. 

“Vi trappar ner gården genom terrasser så att vi 
kopplar ihop gården med gatunivån. Vi skapar ett 

trapptorg som kan nyttjas och hänga på och vi har 
hela tiden haft tankar om att skapa ett fint litet torg 
vid den gamla flickskolan, säger Andrea.

När man ritar ett helt kvarter är det viktigt att inte 
bara se det som en enda byggnad utan att det består 
av flera byggnadsdelar i en händelserik arkitektur, 
säger Andreas. Visionen handlar mycket om hur 
man kopplar ihop ett helt kvarter med omgivningen. 
Något arkitekterna gjort genom att gå runt i staden 
och leta efter de unika detaljerna som plockas upp 
i arkitekturen. 

”Hörnen i staden har fina och mycket speciella 
gavelmotiv och hörnmotiv. Här finns väldigt 
varierande omgivningar av fin kvalitet.”

Arkitektens teatertankar
Andrea Louise Brøndsted och Andreas Frykman från 
Panorama arkitekter har ritat Landskronas nya kvarter.
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ANMÄL INTRESSE

När du har hittat det hem som du 
gillar anmäler du ditt intresse på 
länken efter det kommer mäklaren 
ta kontakt med dig. 

NÄR BOSTADEN BYGGS  

Från det att du anmält intresse, 
och under tiden vi bygger din 
bostad, får du som köpare 
regelbundna nyhetsbrev via mail 
om vad som händer på bygget. 
Du kommer även att bjudas in till 
en eller flera informationsträffar. 
Minst fyra månader innan 
inflyttning får du reda på 
datumet då du får tillgång 
till din lägenhet.

SKRIV FÖRHANDSAVTAL 

När bostadsrättsföreningen är 
bildad skriver du på ett juridiskt 
bindande förhandsavtal som 
betyder att du nu är köpare av 
din nya bostad. Eftersom det är 
nu du juridiskt köper din bostad 
så är det också i detta läge som 
du gör din förskottsbetalning på 
65 000 kr och visar ditt lånelöfte 
från banken. Här görs även en 
kreditupplysning. 

SKRIV UPPLÅTELSEAVTAL 

När bostadsrättsföreningens 
ekonomiska plan är klar och 
registrerad av Bolagsverket 
tecknas ett upplåtelseavtal 
mellan dig och bostadsrätts-
föreningen. Nu är det cirka tre 
månader kvar till inflyttning, 
och då delbetalar du 10 % av 
bostadens totala pris. Tidigare 
inbetalningar du har gjort räknas 
av från beloppet.

VÄLJ INREDNING 

Bostäderna i Teaterterrassen 
har redan från början ett 
genomtänkt och väl sammansatt 
inredningskoncept, men du får 
ändå möjlighet att sätta din egen 
prägel på ditt hem. Vi går igenom 
de inredningsval du kan göra 
utöver standard, vad de kostar 
och sista dagen du måste ha 
meddelat dina beslut. Du kan 
enkelt göra tillval via vår digitala 
portal. Om du gör inredningsval 
för över 40 000 kr så delbetalar 
du 20 % av inredningssumman i 
detta skede.

FLYTTA IN 

Innan inflyttning besiktas boendet 
av en opartisk besiktningsman 
tillsammans med representanter 
från Serneke och från Bostadsrätts-
föreningens styrelse. Resterande 
summa av bostaden betalas inklu-
sive eventuella kostnader för tillval. 
Vid inflyttning får du din nyckel 
samt tillgång till en app som gör 
det enkelt att hålla koll på vad som 
händer i föreningen och att kontakta 
oss. Vi går tillsammans igenom ditt 
nya hem, sen är det bara att njuta 
av din nya bostad!

När du köper en bostad av Serneke gör du inte bara en bra investering.  
Du slipper också tidigare ägares skruvhål, repor i parketten och gamla vitvaror.  

Våra bostäder säljs till ett fast pris så du slipper stressa över budgivning, och  
lånelöftet blir enklare att hantera då du redan vet vad lägenheten kostar.  

För att inte föreningen ska bli lidande av minskade intäkter från insatser och  
årsavgifter förvärvar dessutom Serneke de lägenheter som eventuellt inte blir sålda.  

Som en bonus på toppen erbjuder vi dessutom möjligheten att skjuta på tillträdet  
i tre månader, om du skulle ha svårt att få sålt din befintliga bostad. 

Mer detaljerad information om vad det innebär att bo i en bostadsrätt  
byggd av oss finns på sernekebostad.se/kopanytt

Det ska vara lätt och 
tryggt att köpa bostad.
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KORT FAKTA OM SERNEKE

→  Grundat 2002 av Ola Serneke

→   Drygt 1000 anställda, 
18 kontor i Sverige

→   Byggt ca 10 000 bostäder 
sedan starten

→   Från 0 till 7 miljarder kr 
i omsättning på 17 år

→   Börsnoterat på Nasdaq 
Stockholm

→  Stark företagskultur

→  Stort fokus på social hållbarhet
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TEATERTER R ASSEN



Rumsbeskrivning
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BOSTADSRÄTTER

GENERELLT   
Innerdörrar Vita släta.
Golv Parkettgolv med färganpassade trösklar.
Väggar och tak  Vitmålade. 
Garderober  Enligt bofaktablad, vita från Marbodal.
Fönsterbänkar  Natursten.
Rumshöjd  2,50 m förutom etagelägenheter, se bokfaktablad.
Bröstningshöjd Se bofaktablad.

HALL
Golv Parkettgolv med färganpassade trösklar.
Förvaring Skjutdörrsgarderob, vit eller hatthylla, se bofaktablad.  
      
SKJUTDÖRRSGARDEROB/KLÄDKAMMARE
Övrigt  Bärlist och hängskenor med trådhylla och klädstång, vita från Elfa.
 
FÖRRÅD I LÄGENHET 
Övrigt Bärlist, vit från Elfa på en vägg.

KÖK
Vitvaror  Infälld induktionshäll, inbyggnadsugn, inbyggnadsmicro, integrerad diskmaskin, kyl och frys eller  
 kyl/frys från Siemens. Integrerad fläktkåpa.
Stänkskydd  Kakel, vit matt, 25x50 cm, stående sättning med färganpassad ljusgrå fog.
Övrigt  Vit köksinredning med rostfria handtag, grå bänkskiva av laminat, underlimmad diskho från 
 Marbodal. Blandare med diskmaskinsavstängning från Mora Armatur. Infällda LED-spotlights  
 under väggskåp, med dimmer.

WC/DUSCH/TVÄTT
Golv  Klinker, grå, 15x15 cm med färganpassad grå fog.
Väggar  Kakel, vit blank, 20x40 cm, rak liggande sättning med färganpassad ljusgrå fog.
Vitvaror Tvättmaskin, torktumlare eller kombimaskin, vita från Siemens.
Övrigt Duschhörna med rundade dörrar, klarglas och blank profil från Svedbergs. Duschset och blandare  
 från Mora Armatur. Tvättställ med kommod, 60 cm, vit samt spegelskåp, 60 cm, vitt med eluttag  
 i skåp och LED-belysning från Svedbergs. Handdukstork i krom, elansluten från Svedbergs. 
 Väggskåp, vita med push-open samt bänkskiva i laminat, vit från Marbodal (se bofaktablad). 
 Infällda spotlights i tak, vita med dimmer.

WC/DUSCH
Golv  Klinker, grå, 15x15 cm med färganpassad grå fog.
Väggar  Kakel, vit blank, 20x40 cm, rak liggande sättning med färganpassad ljusgrå fog. 
Övrigt Duschhörna med rundade dörrar, klarglas och blank profil från Svedbergs (se bofaktablad).  
 Duschset och blandare från Mora Armatur. Tvättställ med kommod, 60 cm, vit och spegel med  
 LED-belysning från Svedbergs. WC-stol Nautic Hygenic Flush, mjukstängande från Gustavsberg.  
 Infällda spotlights i tak, vita med dimmer.

WC
Golv  Klinker, grå, 15x15 cm med färganpassad grå fog.
Väggar  Våtrumsmålat vitt. 
Övrigt Tvättställ med kommod, 40 cm, vit och spegel med LED-belysning från Svedbergs. Blandare från  
 Mora Armatur. WC-stol Nautic Hygenic Flush från Gustavsberg. Mjukstängande. Infällda spotlights  
 i tak, vita med dimmer.

Serneke reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel.  Teaterterrassen

GRUNDLÄGGNING
Betongplatta.

BÄRANDE STOMME
Betong.

FASAD
Tegel och trä.

YTTERTAK
Plåt, sedum eller papp.

FÖNSTER, FÖNSTERDÖRRAR
Aluminiumklädda träfönster.

UTEPLATS 
Betongplattor.

BALKONG 
Betong, räcke av aluminium.

INNERVÄGGAR
Lättvägg av gips och stålreglar.

LÄGENHETSSKILJANDE VÄGGAR
Betong.

LÄGENHETSDÖRRAR
Ekfanér, säkerhetsklassad.

ENTRÉDÖRR
Aluminium/stål.

VATTEN/VÄRME
Fjärrvärme.

VENTILATION
Frånluft.

EL
Hushållsel på separat avtal med Landskrona energi.

TV, TELEFON, DATOR
Fiber via Landskrona stadsnät.

FÖRRÅD
Finns i lägenheten, en vägg inredd med bärskena från Elfa.

CYKEL
Cykelparkering finns på gården, transporthiss för cyklar till 
gatuplan.

AVFALLSHANTERING
Soprum för respektive fastighet.

POSTBOX/LÅDA
Postbox i entré samt paketbox för internetleveranser.

PARKERING
Garage i fastigheten, separat avtal.

ÖVRIGA GEMENSAMMA UTRYMMEN
Takterrass, cykelställ på gård och i garage.

HISS
Ja.

Teknisk beskrivning
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ATT KÖPA BOSTAD AV OSS
På Serneke är vi alltid beredda att tänka om, tänka nytt och utvecklas. Det är så vi överraskar marknaden 

och kan erbjuda våra kunder precis vad de önskar. Vi bygger inte bara bostäder. Vårt engagemang sträcker 

sig ut i samhället – allt för att just ditt område ska bli en så bra plats som möjligt att att bo på. Har du frågor? 

Vi är aldrig längre bort än ett samtal.

W W W.SERNEKEBOSTAD.SE

Serneke reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Samtliga bilder i foldern är inspirationsbilder och kan avvika från verkligheten.
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