
Bo nära sjö och natur 

STAVSJÖGÅRDEN

Nu bygger vi för dig som vill flytta till en modern lättskött lägenhet vid Stavsjögården. 
Kanske du har tröttnat på tungt trädgårdsarbete, snöskottning och kostsamt underhåll. 
Nu kan du flytta utan att behöva lämna hemorten där du har din släkt och dina vänner. 
Här bor du nära naturen i en trygg och säker miljö.



Här vill du bo
Stavsjögården ligger mitt i gammal bruksmiljö 
omgiven av torp från 1600-talet och med utsikt 
över Stavsjön. Söder om Stavsjögården bygger vi 
i steg 1 åtta lägenheter runt ett gårdstun. 

Ett envåningshus och ett tvåvåningshus. I och 
med steg 2 och 3 har vi skapat tre gårdsmiljöer. 
Runt gårdstunet skapar vi en härlig social käns-
la. Alla har sina egna uteplatser, balkonger och 
småverandor. I Stavsjögården finns samlingsloka-
ler, gymnastiksal mm. Stavsjö har också Sveriges 
första Digitala Lanthandel. 
Kiladalens Utveckling AB (svb) är ett lokalt ut-
vecklingsbolag med över 80 aktieägare som bor 
i Kiladalen. Bolaget är ett vinstdrivande företag 
men med särskild vinstutdelningsbegränsning 
vilket gör att överskottet investeras i lokal ser-
vice så att både yngre familjer och äldre känner 
ett mervärde att bo på landsbygden.  

2 ROK 
Hus B | 1 st i markplan
Boyta: 59 kvm
Månads hyra: 6785:- inkl värme (bergvärme)

INTERIÖR
Golvytor: Ekparkett i sovrum, vardagsrum, 
kök och klädkammare. Klinker i entrén. Plast-
matta i badrum.
Väggytor: Plastmatta i badrum, tapet i övriga 
rum.
Innertak: Vitmålat gipstak. 
Inredning: IKEA-standard. Luckor Veddinge 
vit. Bänkskivor från IKEA, inbyggnadsugn, 
induktionshäll, kyl/frys, spisfläkt. Tvättmaskin 
och torktumlare.
 



3 ROK 
Hus A | 3 st i markplan
Hus B | 2 st i markplan
Boyta: 68 kvm
Månads hyra: 7763:- inkl värme 
(bergvärme)

INTERIÖR
Golvytor: Ekparkett i sovrum, vardags-
rum, kök och klädkammare. Klinker i 
entrén. Plastmatta i badrum.
Väggytor: Plastmatta i badrum, tapet i 
övriga rum.
Innertak: Vitmålat gipstak. 
Inredning: IKEA-standard. Luckor Ved-
dinge vit. Bänkskivor från IKEA, inbygg-
nadsugn, induktionshäll, kyl/frys, spis-
fläkt. Tvättmaskin och torktumlare.
 

4 ROK 
Hus B | 2 st våning 1 tr.
Boyta: 98,5 kvm
Månads hyra: 9912:- inkl värme
(bergvärme)

INTERIÖR
Golvytor: Ekparkett i sovrum, 
vardagsrum, kök och klädkam-
mare. Klinker i entrén. Plast-
matta i badrum.
Väggytor: Plastmatta i badrum, 
tapet i övriga rum.
Innertak: Vitmålat gipstak. 
Inredning: IKEA-standard. 
Luckor Veddinge vit. Bänkskivor 
från IKEA, inbyggnadsugn, in-
duktionshäll, kyl/frys, spisfläkt. 
Tvättmaskin och torktumlare.
 .



HÄR ANSÖKER DU OM BOENDE HOS OSS
Genom att skicka ansökan medger jag att Kiladalens Utveckling AB (svb) i 
samband med ett lägenhetserbjudande får inhämta kreditupplysning och 
att Kiladalens Utveckling AB (svb) får databehandla lämnade uppgifter enligt 
personuppgiftslagen (PuL).

ANSÖKNINGSFORMULÄR

Ditt namn 

Din epost 

Din Gatuadress

Postnummer

Postadress

Telefon nummer

Ditt Personnummer

Övriga önskemål

Önskad inflyttning År/Månad

Önskad Lägenhetstyp

Postas till:
Kiladalens Utveckling 
Reuterholms väg 4 
618 95 Stavsjö

eller mejlas till: 
gunnarcasserstedt@hotmail.com


