116 VILLOR I MARIEFRED

Drömmer du om att ha gångavstånd till bryggan, båtplatsen, golfbanan och tågstationen?
Skulle det kännas bra att också bo i ett nybyggt hus med låga kostnader och ändå bo granne med
ett slott? Då har du kommit rätt. Välkommen till Jagbacken, alldeles i utkanten av Mariefred.

JAGBACKEN

Färdigbyggt utgörs Jagbacken av 116 moderna villor.

öppna brasan. Samtliga hus har möjlighet till båtplats samt del

Tomterna inbjuder dig till att skapa ditt drömboende, de är trevliga

i badplats och skulle du för ett ögonblick längta efter att strosa

och lättplanerade. Naturens påtagliga närhet skänker såväl lugn

runt i butiker, ta del av kulturlivet eller äta ute, finns både Marie-

som inspiration, perfekt för barnfamiljen eller för dig som längtar

fred och Stockholm inom bekvämt avstånd. Sist men inte minst

efter ett bekymmersfritt boende i vacker miljö. Här bor man för-

erbjuder husen från SmålandsVillan ett kvalitativt och modernt

resten inte bara, här lever man. Man fiskar, tar ett kvällsdopp,

boende till ett pris som ger dig pengar över till annat. Eller möjlighet

åker pulka eller går på tur, eller bara kurar med en bok framför den

att göra spargrisen lite rundare om magen.

MARIEFRED

Här kan man prata om svensk småstadsidyll utan att rodna.
Trots att det bara är 67 kilometer till Stockholm är Mariefred en
gammal, vacker och lugn stad som blygsamt men bestämt anpassat sig till 2000-talets behov. Här finns välsorterade butiker och
all tänkbar service, bra restauranger och caféer varav Gripsholms
Värdshus, Strandrestaurangen och Blå Katten är några. Kulturlivet
är rikt och varierande, här finns till exempel välbesökta Gripsholms
Slott och Grafikens Hus. Sommartid kan du njuta av jazzfestivaler,
riddarspel och ett skönt tutande från Museijärnvägen, och räcker
inte det finns det bland annat kanot- och vandringsleder, en vikingabygd och två stycken golfbanor att besöka.
Att en stad men anor från 1300-talets slut som ligger kant i kant
med Mälaren har lika mycket atmosfär som ödmjukhet är ingenting
konstigt. Inte om staden heter Mariefred i alla fall. Det var närmare
bestämt Bo Jonsson Grip som på 1370-talet lät bygga en borg på en
udde, Gripsholm, som senare kom att bli det kungliga Gripsholms
slott under Gustav Vasa. Idag har staden 5 122 invånare.

SERVICE

Mariefred har allt man behöver för att livet ska fungera väl.

Ångbåt är annars att rekommendera, Maja, eller S/S Mariefred

Grundskola årskurs 1 – 9 samt flera förskolor inom bekvämt gång-

som hon egentligen heter, har trafikerat sträckan Stadshuskajen

avstånd från Jagbacken, mataffärer och en rad andra butiker med

– Mariefred i över hundra år. Hon tar 3,5 timmar på sig, men då

bland annat mode, inredning, leksaker och presenter. Och en äkta,

ingår, förutom själva transporten, också en rofylld upplevelse.

hederlig järnhandel.

Och för att ta fasta på uttrycket ”sjön suger”, finns här såväl mat

Att ta sig till och från Mariefred är enkelt. Från Stockholm tar
det ca 45 minuter med bil, från Eskilstuna ca 30 min. Tåg från
Stockolms Central till Läggesta station nära Jagbacken tar 37
minuter, goda busskommunikationer finns också.

som dryck att avnjuta under resans gång. Ett mer angenämt sätt
att färdas är svårt att hitta.

HUSEN

Hög boendestandard till ett bra pris. Det är SmålandsVillan.

som det praktiska. Ett gott inomhusklimat hör också till prioriter-

Du kan välja mellan Villa Kalmar och Villa Nybro, från 3 rum och

ingarna, liksom möjligheten att själv inreda vinden eller överlåta

kök på 95 kvm till 8 rum och kök på 197 kvm. En mängd tillval i

det till oss.

form av till exempel tapeter, kakel, köksluckor och vitvaror, gör

SmålandsVillan strävar efter att du ska få livskvalitet, både

att du kan forma ett hem som blir personligt. Alla ytor i husen är

genom ett bra boende och genom att hålla priserna nere. Bra

optimalt utnyttjade, allt för att tillgodose såväl det ekonomiska

tänkt, tycker vi.

Ekonomi

Att välja ett boende på Jagbacken är att välja livskvalitet.
På många olika sätt. Här berättar vi om hur du också kan få en
ovanligt förmånlig finansiering och därmed pengar över till annat.
Tillsammans med Swedbank/Sparbanken och SmålandsVillan har
vi nämligen tagit fram Smålandslånet, ett finansieringspaket som
bland annat ger dig följande fördelar:
Låna upp till 95 procent.
Med Smålandslånet kan du låna upp till 95% av marknadsvärdet
på din nya bostad, allt till fördelaktig ränta med ränterabatt. Det
innebär att du kan låna up till 95% av köpeskillingen för tomt och
hus inkl kostnader för lagfart och pantbrev.
Byggnadslån utan avgift.
Med Byggnadslånet lånar du pengar under byggtiden, i den takt du
behöver. Du betalar bara för den del av lånet som du faktiskt utnyttjar
och räntan är förmånlig. När huset är färdigt lägger du om lånet till
ett Bolån. Genom vårt unika samarbete mellan Swedbank/Små-

Boendekostnadskalkyl*

Swedbank.

Köpeskilling inkl tomt och hus
Egen insats 5%
Räntekostnader netto¹
Driftskostnader²

Räntefritt handpenningslån.

Total boendekostnad netto per månad

landsVillan betalar du ingen avgift på Byggnadslånet (spara upp till
20 000 kronor) om du slutfinansierar hela ditt fastighetsköp hos

Om du slutfinansierar hela ditt fastighetsköp hos Swedbank får du
ett räntefritt handpenningslån för tomten. Krediten avser 10% av
köpeskillingen för tomten samt handpenningsdelen för entreprenadkontraktet.

2 750 000 kr
137 500 kr
2 850 kr
2 083 kr
4 933 kr

¹Räknat på Swedbanks rörliga ränta med ränterabatt för Jagbacken
1,87% (30 mars 2009) efter skattereduktion om 30%. Räntan kan
variera. Kontakta vår Swedbankrepresentant för en egen boendekostnadskalkyl.
²Driftkostnad per år beräknad till 25 000 kr. Inkluderar vatten,
uppvärmning, hushållsel, sophämtning och försäkring.
*

Exempel på boendekostnadskalkyl för Villa Kalmar.

Trygghet

Ditt husköp är förmodligen en av ditt livs största affärer.

Trygghetsförsäkring utan kostnad i ett år.

Försäkring mot dubbla boendekostnader.

Förhoppningsvis också en av de roligaste. Du som bygger ditt nya

Betalskydd Bolån är en försäkring som hjälper dig om du blir

För våra kunder på Jagbacken finns möjlighet att teckna sig för

boende på Jagbacken får inte bara ett hus precis som du vill ha

arbetslös, sjuk eller så skadad att du inte kan arbeta. Försäkringen

försäkring mot dubbla boendekostnader, detta för att du ska slippa

det till ett förmånligt pris, utan också en byggaranti på 2 år,

täcker dina kostnader för räntor och amorteringar upp till 15 000 i

fundera på om du ska sälja eller köpa först.

byggfelsförsäkring i 10 år, färdigställandeförsäkring, byggherre-

månaden, under ett år.
Snabba besked.

försäkring, en ettårig villaförsäkring samt ytterligare trygghet
genom till exempel:
Räntesäkring.

I övrigt innefattar Smålandslånet för Jagbacken merkonceptet

Vi finns i Mariefred och du som köper en SmålandsVilla får svar på

3 månader, livskydd i 12 månader och hemförsäkring 3 månader.

din låneansökan inom 24 timmar.

Allt utan extra kostnad för dig, fråga vår Swedbankrepresentant

Är du orolig för eventuella framtida räntehöjningar, erbjuder vi

för mer information.

dig möjligheten att räntesäkra ditt bolån redan idag och fram till
1

inflyttningsdagen2.

1. Max 12 månader innan inflyttning. 2. Gäller dock ej villkorade köp.

40 möh

Snabba fakta:

20 möh

- 2,50 i takhöjd ger både ljus och rymd.
- 240 mm ytterväggar för lägre energiförbrukning.

MÄLAREN

- Mediacentral är självklart både bekvämt och tryggt.
- Grundoljad, grundmålad, färdigstruken lockläktpanel.
- Energiberäknade hus med unik värmeekonomi.
- Hus byggda med ett utprovat byggsystem sedan 1927.
- 10 års byggfelsförsäkring.

STOCKHOLM

- ISO-9001 och ISO 14001 (Certifierade Kvalitetssäkringssystem och Miljösäkringssystem).
- Internet, TV och telefoni via Sevab fiber-kabel.
- Möjlighet till båtplats för alla hus och del av badplats
med gångavstånd.
- Möjlighet att inreda vinden själv eller låta oss göra det.

MARIEFRED

- 900 meter till Läggesta Station.
- 37 min till Stockholm.
- 1,4 km till golfbana.
- 400 m till dagis.

MÄLAREN

- 250 m till badstranden/båtplatsen.
- 0 m till lugn och ro.
JAGBACKEN
MÄLAREN
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FÖR MER INFO, KONTAKTA ALEXANDER & CO TED INGVARSSON 0739-41 03 17 WWW.JAGBACKEN.SE

