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Första spadtaget för
Bovieran i Staffanstorp
Tisdagen den 4 februari var det äntligen dags för det första spadtaget för
Bovieran i Staffanstorp.
En kall, blåsig och regnig dag ute på Vikhem togs det första spadtaget till det som
skall bli boende för rivieraälskare. Tre
huskroppar med ett skyddande glastak
och en gemnensam trädgård fylld med
allehanda trevliga tropiska växter.
Många av de framtida bostadsrättsinnehavarna hade anslutit för att få vara med
om det högtidiga tillfället.
VD för Bovieran i Sverige Sören Runsteen
berättade för åhörarna att "Bovieran AB"
brinner för att ge sina bostadsrättsinnehavare trygghet, gemenskap, högre livskvalité och en känsla av lyx, där boendet
har ett marknadsmässigt pris.
En blåsig, regnig och kall dag som denna
kunde Sören berätta drömmande att efter
den 8 maj 2021 då det är planerad inflyttning, upphör kylan och det eviga blåsandet i den 1655 m2 stora gemensamma
trädgården fylld med citronträd, palmer
och andra handplockade tropiska växter.
Bengt och Kerstin Rystedt från
Glumslöv ser framemot att flytta in
på Bovieran i Staffanstorp.

Sören gav Staffanstorp kommun en fint
beröm hur de hade blivit mottagna.
Kommunstyrelsens ordförande Christian
Sonesson (M) höll därefter ett lyriskt tal
där han berättade om bostadsområdet
Vikhems utveckling.
- Vikhem är idag ett bostadsområde som
täcker alla typer av livets skeende. Många
olika bostadstyper alltifrån förskolor, hyresrätter, bostadsrätter och seniorbostäder samt
åldersdomshem har växt fram på Vihem de
senaste två åren. Och nu byggs ett boende för
"Rivieraälskare" Bovieran också här.
Försäljning av bostadsrätter sköter Svensk
Fastighetsförmedling i Staffanstorp.

Från vänster: Bovierans VD Sören
Runsteen lyssnar på berömmet från
Staffanstorps kommunstyrelseordförande Christian Sonesson (M).

Första spadtaget togs av Martin Ledel, Projektledare Bovieran AB, Petter Nyqvist, Produktionschef Skanska, Sören Runsteen VD Bovieran AB, Christian Sonesson (M) Kommunstyrelsens ordförande, Per Almström Kommundirektör, samt Börje Ohlin, Palmprojekt AB.

Kompisarna, från vänster: Urban Johansson, Helene
Klang från Anderslöv samt Brittmarie och Magnus
Mårtensson från Svedala blir Staffanstorpare nästa år.

Två nöjda fastighetsmäklare, från vänster Anders Larsson och Daniel Ollhage är ansvariga
för försäljningen av bostadsrätter till Boiverian
i Staffanstorp. Än finns några lägenheter kvar.
Text och foto från spadtaget SS

Anders och Ulla-Carin Branell flyttar till Bovieran
För tretton år sedan gick flyttlasset från
villan i Staffanstorp till en generös fyra
mitt i Lund. Om ett drygt år återvänder Anders och Ulla-Carin Branell till
sitt Staffanstorp. Fast nu till ett mer
Medelhavsbetonat klimat i Bovieran
på Vikhem.
Idag finns kring 24 bostadsrättsföreningar runt om i landet under konceptet
Bovieran. Kringbyggda gårdar med en
härligt tempererad, frodig och vacker
vinterträdgård. Glastak som släpper in
rikt med dagsljus, men aldrig regn och
aldrig blåst.
- Vinterträdgården lockar naturligtvis, men
också gemenskapen mellan de boende. Man
går ner i trädgården och spelar ett parti boule
eller tar ett glas vin tillsammans. Jag tror att
väldigt många vill bo så här som pensionärer,
säger Anders Branell.
Lägenheten på fyra rum i Lund började
kännas lite i största laget för paret Branell.

- Vi såg oss omkring efter alternativ och
upptäckte att det skulle byggas en Boviera
i Staffanstorp, berättar Anders Branell.
Han beundrade de fina bilderna på Bovierans hemsida, men kände instinktivt
att ”det här blir dyrt”. Dock kunde han
inte riktigt släppa tanken på denna välgenomtänkta och goda boendeform. Han
kikade in på hemsidan ännu en gång och
nu tog han mod till sig att kolla priserna:
- Jag blev mycket glad och förvånad när
jag konstaterade att prislappen är fullt
jämförbar med annan nyproduktion av
samma kvalitet, men som saknar Bovierans många fördelar.
Anders Branell berättar entusiastiskt om
hur Bovieran med samarbetspartners
guidar dem genom köpet. Från studiebesöket på Bovieran i Landskrona, till den
förtroendefulla kontakten med mäklarna
på Svensk Fastighetsförmedling och den
stora uppslutningen vid första spadtaget,

fanns med vid första spadtaget och vi
blev hälsade välkomna till Staffanstorp av
kommunstyrelsens ordförande Christian
Sonesson, betonar Anders Branell.

Anders och Ulla-Carin Branell

med påföljande lunch, där även byggherren Skanska fanns på plats. Under
uppförandets gång kommer de blivande
grannarna att mötas vid flera tillfällen.
- Det känns bra att vi får lära känna
varandra. Vi ska ju driva en bostadsrättsförening tillsammans. En annan sak jag
uppskattade var att kommunledningen

Inf lyttning är beräknad till maj 2021.
Paret Branell och deras blivande grannar
i bostadsrättsföreningens övriga 53 lägenheter väntar på något gott och då väntar
man ju, som bekant, aldrig för länge.
Tillgängliga och välplanerade lägenheter
med vackra materialval och god kvalitet.
Den prunkande trädgården där det alltid är
lagom varmt och vindstilla. Gemensamhetslokal att umgås i och gästlägenhet att
hyra när man får långväga, övernattande
gäster.
- Vi går från fyra till tre rum, men vi får så
mycket extra på köpet. Tänk en trädgård
med Medelhavsklimat som någon annan
tar hand om. Det känns lyxigt, säger Anders Branell. Foto: Privat

