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Ett bekvämt och välfungerande liv
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”Vi vill att hela sammanhanget som du flyttar
till ska fungera.”

Sedan förra utgåvan av Bonuminfo har vi
säljstartat två av våra hus – i Jönköping och
i Täby Centrum i Stockholm. Dessutom har
ytterligare ett av våra Bonumhus byggstartat. Det är brf Anemonen i Dalby i Lund.
Nästa inflyttning sker i höst i bostadsrättsföreningen Pilgrimsfalken i Uppsala. Det är
roligt att tänka tillbaka på den där vårdagen
förra året när första spadtaget till huset togs.
Då var byggplatsen ett grustag. Nu står där
en färdig huskropp med en trivsam innergård och nya moderna bostäder som snart
ska fyllas av förväntansfulla lägenhetsköpare.
Bonums lägenheter är noga planerade,
ljusa och öppna. Vi lägger även stor omsorg
på att hitta rätt läge för husen. Vi vill att hela
sammanhanget som du flyttar till ska fungera. Det betyder att vi engagerar oss i alltifrån
hur gator och gångvägar placeras till hur den
kommunala servicen fungerar.
I det här numret av Bonuminfo kan du
läsa om alla våra lägenheter som planeras
och är till försäljning. Vi låter även de boende
i nyinflyttade Bonumföreningar berätta om
sin upplevelse av Bonum. Vi gör ett besök
hemma hos meteorolog John Pohlman som
tillsammans med frun Ann-Christin flyttat

in i ett av Bonums nybyggda hus i Norrköping. Paret trivs i sin nya lägenhet – ”vi har
kommit till himmelriket”, som John själv så
positivt uttrycker det. Att det finns en Bonumvärd i huset tycker paret är ett extra
plus. Bonumvärden är en tjänst som finns i
alla våra hus och som kan bidra med hjälp
av vardagens alla slags olika sysslor.
Anpassat efter den kommande årstiden
kan du i det här numret inspireras av ett inredningsreportage till uterummet. Vi bjuder
även på ett lättlagat och somrigt recept.
Allt detta och mer kan du läsa om i
Bonuminfo.
Trevlig läsning!

Jens Reinholdt
Bonum seniorboende

På omslaget: Ann-Christin och John
Pohlman har köpt lägenhet i Bonums
brf Bärnstenen i Norrköping. Läs mer
på sidan 4.
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John och Ann-Christin Pohlman har
bott i Norrköping i över trettio år.
Sedan i september förra året bor
de, och trivs, i Bonums nya hus i
Vilbergen.

Ljust och jazzigt
hemma hos Pohlman
TEXT: Jenny Lindgren FOTO: Kristian Pohl

HAN ÄR EN AV LANDETS MEST KÄNDA OCH OMTYCKTA METEOROLOGER – JOHN POHLMAN.
SEDAN I HÖSTAS BOR HAN, TILLSAMMANS MED FRUN ANN-CHRISTIN, I EN LJUS OCH RYMLIG
HÖRNLÄGENHET, MED UTSIKT ÖVER VILBERGENS NEJDER, I ETT AV BONUMS NYBYGGDA HUS
I NORRKÖPING.
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”Allt är
toppen!”

ohn och Ann-Christin Pohlman var redan
i ett tidigt skede intresserade av en lägen
het i Bonums hus brf Bärnstenen i Vilbergen. Men då det visade sig att alla fyrarummare i huset redan var reserverade tänkte
paret att de skulle avvakta tills den andra Bonumföreningen i samma område, brf Månstenen,
skulle byggas. Så blev det plötsligt ett avhopp på
en av lägenheterna i huset.
– Det gick väldigt snabbt alltihop. Vi tittade på
lägenheten förra våren och i september samma år
gick flyttlasset, berättar paret.

John är inte bara meteorolog, han
är även jazzpianist. Tillsammans
med några kollegor från SVT
bildade han ”Nyhetsbandet” som har
turnerat runt om i världen. Bandet
har bland annat haft spelningar på
flera svenska ambassader som
till exempel i USA, Kanada, Indien,
Danmark, Grekland och Finland.

OLJEPLATTFORM I IRAN
John och Ann-Christin har bott i Norrköping i
över trettio år. Hit flyttade de från Stockholm på
70-talet med SMHI där John tjänstgjorde som
meteorolog. Men resan hit har varit lång. De är
båda uppväxta i Malmö, där de i ungdomens år
träffades och blev kära – paret har varit gifta i 50
år och har tre barn. Som ung intresserade sig John
för astronomi, vilket sedermera ledde honom in
på studier av meteorologi. Genom sitt arbete som
meteorolog har han arbetat på världsomspännande platser, bland annat i Iran där han och AnnChristin bodde i tre år i mitten på 60-talet. John
fick en tjänst på ett engelskt oljebolag på en oljeplattform i Persiska viken där han ansvarade för
att rapportera om vädret.
– Att hålla koll på vädret var som en garant, en
försäkring för oljebolaget när oljeplattformarna
skulle förflyttas. Hur vädret skulle bli var känsligt
– och viktigt – eftersom oväder kunde innebära
att plattformarna blev ostadiga vid förflyttningen,
berättar han.
John började som TV-meteorolog 1972 och jobbade sedan under 30 år som väderpresentatör på
Sveriges Television. Numera är han, liksom frun
Ann-Christin, som tidigare arbetade som sekreterare, pensionerad.

SOM I HIMMELRIKET
Norrköping är en plats där de båda trivs. Särskilt
i Vilbergen. De tre senaste bostäderna, inkluderat
lägenheten i Bonums hus, har alla legat i Vilbergen. Men innan paret bestämde sig för lägenheten
tittade de på lägenheter som var till försäljning
inne i Norrköping.
– Det är så mycket öppnare och friare här i Vilbergen än inne i stan. Dessutom har vi nära till
centrum där allt finns – apotek, restauranger,
bageri och bibliotek. Till och med en bowlinghall
dit vi ska i kväll och träffa vår son, berättar AnnChristin.
Lägenheten som paret köpte var från början
planerad som en trerummare. Det var dock viktigt för paret att utöver det gemensamma sovrum-

VAR: Vilbergen i Norrköping.
HÄR BOR: John och Ann-Christin Pohlman.
ANTAL RUM: 4 r o k fördelade på 91 kvadratmeter, samt en hörnbalkong i västerläge.
GÖR: Pensionerade. Paret reser gärna, i våras var de på Kanarieöarna. De åker också gärna till

sommarhuset i Kivik på Österlen.
LÄGENHETENS SPECIALITET: – Att lägenheten är så ljus och fin, och att huset är välisolerat. Grannen
under oss sa till och med att jag gärna får spela lite högre på pianot så att han kan höra när jag
spelar, berättar John, som när han är hemma, gärna spelar på pianot ett par timmar varje dag.

met få varsitt eget rum, så som de hade haft det i
lägenheten där de bodde tidigare.
– Säljaren från Bonum, Katarina, var väldigt
tillmötesgående när vi sa att vi ville ha fyra rum.
Allt vi önskade få fixat i lägenheten svarade hon
med ’det är inga problem, det löser vi’.
Att det finns en Bonumvärd i huset ser paret som ett extra plus. Vid inflyttningen i höstas
fick de bland annat hjälp av Bonumvärden med
gardinuppsättningar och montering av en spegel.
– Vi trivs otroligt bra. Det känns som om vi
har kommit till himmelriket, säger John med ett
skratt.  
Är du också intresserad av att bo i Vilbergen? I
grannhuset, Bonum brf Månstenen, pågår just nu
försäljningen av 29 nya, moderna lägenheter. Läs
mer om dessa på sidan 10.
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NYA BONUMHUS

Inflyttning
våren

Nära hav
och centrum

2015

LIMHAMNS LÄGE, MALMÖ.
Det nya bostadsområdet Limhamns läge förlänger
Limhamn ner till havet. Längs med Limhamnsvägen bygger Bonum brf Våghuset med 46 nya
bostadsrätter. Här bor man i staden med gång
avstånd till både hav och centrum. Huset har byggstartats med planerad inflyttning våren 2015.
AKTUELLT: Försäljning pågår. Inflyttning planeras till våren 2015.
ANTAL LGH: 46
ANTAL KVM: 56 – 124
PRISEXEMPEL: 1 775 000 – 4 475 000 kr
KONTAKT: Emma Johansson, Svensk

Fastighetsförmedling 040-16 26 00
emma.johansson@svenskfast.se
www.bonumseniorboende.se/vaghuset

Försäljning
pågår

Centralt och trivsamt i Dalby

Grönt och lugnt boende i Malmö

DALBY, LUND.

HUSIE, MALMÖ.

I centrala Dalby planerar vi för 41 moderna och bekväma lägenheter med all service runt knuten. De tre vackra husen och de
trivsamma omgivningarna gör att brf Anemonen blir en plats att
längta till. Planlösningarna, som är genomtänkta och praktiska,
gör det enkelt att hitta en lägenhet som passar just dig.

Nu pågår byggnation av Bonum brf Rödeken i Gyllins Trädgård.
Området erbjuder vacker natur och på gångavstånd finns stormarknad och apotek. Hälften av lägenheterna finns fortfarande
kvar till försäljning. Välkommen på visning onsdagar kl 13–14 på
Lönnebergagatan.

AKTUELLT: Huset har byggstartats.
ANTAL LGH: 41
ANTAL KVM: ca 61,5 – 120
PRISEXEMPEL: 1 390 000 – 1 890 000 kr
KONTAKT: Henrik Persson, 040-10 94 62

AKTUELLT: Försäljning pågår. Inflyttning sker i slutet av 2014.
ANTAL LGH: 24
ANTAL KVM: 39,5 – 106
PRISEXEMPEL: 1 192 000 – 2 415 000 kr
KONTAKT: Henrik Persson, 040-10 94 62

henrik@bonumseniorboende.se
www.bonumseniorboende.se/anemonen
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Försäljning
pågår

henrik@bonumseniorboende.se
www.bonumseniorboende.se/rodeken

Försäljning
pågår

NYA BONUMHUS

Säljstart
sommaren

I hjärtat av
Hjärup

2014

HJÄRUP, STAFFANSTORP.
I hjärtat av Hjärup, bredvid Hjärups skola och
Hälsomedicinskt center, planerar Bonum för fyra
hus som tillsammans ska bli brf Nafnes gård med
sammanlagt 48 lägenheter, gemensamhetslokal och
övernattningslägenhet. Utemiljön är inbjudande och
inspirerande, vilket gör det enkelt för de boende att
skapa gemenskap. Pågatågen tar 3 minuter till Lund
och 13 minuter till Malmö.
AKTUELLT: Säljstart sommaren 2014.
ANTAL LGH: 48
PRISEXEMPEL: Ej fastställt
KONTAKT: Camilla Lundström, 040-10 94 57

camilla@bonumseniorboende.se
www.bonumseniorboende.se/hjarup

Projektet
planeras

Moderna och ljusa lägenheter

Nära till det mesta i Malmö

ÅKARP, BURLÖV.

HÅKANSTORP, MALMÖ.

Vi planerar för att bygga ett Bonumhus på en vackert belägen
tomt i Åkarps centrum. Huset med cirka 30 lägenheter kommer ha gemensamhetslokal och övernattningslägenhet. Service och kommunikationer finns i närheten och förbindelserna
till Lund och Malmö är utmärkta. Åkarp ligger ett stenkast
från ett av Skånes stora köpcentrum och med Alnarp som nära
granne.

I Håkanstorp i Malmö planerar Bonum för ett elvavåningshus
med cirka 30 ljusa, luftiga lägenheter, gemensamhetslokal i
bottenvåningen och övernattningslägenhet. Värnhemstorget
med köpcentret Entré och vårdcentral ligger fem minuter bort med buss. Lika nära är det till Friskis & Svettis på
Johanneslustgatan.

AKTUELLT: Detaljplanen är överklagad.
ANTAL LGH: ca 30
PRISEXEMPEL: Ej fastställt
KONTAKT: Alexandra Gedda, 040-10 94 64

alexandra@bonumseniorboende.se
www.bonumseniorboende.se

AKTUELLT: Husets utformning är i planeringsstadiet. Säljstart beräknas

preliminärt ske under året.
Projektet
planeras

ANTAL LGH: ca 30
PRISEXEMPEL: Ej fastställt
KONTAKT: Alexandra Gedda, 040-10 94 64

Projektet
planeras

alexandra@bonumseniorboenden.se
www.bonumseniorboende.se/kungsliljan
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Många
bäckar små

Nära friluftsliv
och centrum

MUNKEBÄCK, GÖTEBORG.
Alldeles intill lugna och populära Munkebäckstorg
kommer vi att bygga cirka 50 nya seniorlägenheter. Utöver att du har nära till din Bonumvärd,
torget, ICA Kvantum, Torpavallens köpcentrum,
spårvagnen, bussen, centrum och ett rikt friluftsliv finns det många andra hållbara fördelar i brf
Munkebäckslund. Detaljplanen antas preliminärt
under sommaren 2014.
AKTUELLT: Försäljning av lgh är planerad att starta under 2015.
ANTAL LGH: ca 50
PRISEXEMPEL: Ej fastställt
KONTAKT: Sabina Thelin, 031-704 68 55
Projektet

sabina@bonumseniorboende.se
www.bonumseniorboende.se/munkebackslund

planeras

Ett enklare liv i Helsingborg

I en öppen och trygg miljö

KULLAVÄGEN, HELSINGBORG.

SÖDERGÅRDEN, UDDEVALLA.

Bonum seniorboende vid nya Kullavägen i Helsingborg gör livet
enklare med natur, kultur, kommunikationer och service inom
nära räckhåll. Brf Alba består av 29 luftiga och yteffektiva lägenheter med hög takhöjd, generösa uteplatser eller balkonger, samt
en vacker solbelyst gård. Lägenheterna i huset är inflyttnings
klara, vilket gör det möjligt att börja ditt nya liv redan i vår.

Bonum vill vara med och sätta färg på söder i Uddevalla igen. Om
du har pluggat på Söderskolan, spelat brännboll på skolgården
eller kramats i parken har du med all säkerhet fina minnen härifrån. Nu har du chansen att få fler, denna gång som boende i en av
våra nya Bonumlägenheter. Hela tanken med Södergården är att
skapa en öppen och trygg miljö. Just nu pågår arbete med att ta
fram ritningar, inredning, utforma gårdarna med mera.

AKTUELLT: Försäljning pågår och lägenheterna är inflyttningsklara.
ANTAL LGH: 29
ANTAL KVM: 54,5 – 98
PRISEXEMPEL: 1 320 000 – 2 095 000 kr
KONTAKT: Joakim Bengtsson, 042-18 66 19

joakim@bonumseniorboende.se
www.bonumseniorboende.se/alba
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Försäljning
pågår

AKTUELLT: Försäljningen av bostäderna är planerad till början av 2015.
ANTAL LGH: ca 55
PRISEXEMPEL: Ej fastställt
Projektet
planeras
KONTAKT: Sabina Thelin, 031-704 68 55

sabina@bonumseniorboende.se
www.bonumseniorboende.se/sodergarden

Livet på
balkongen
och uteplatsen

BLOMMOR, KRYDDOR OCH VÄXTER HAR SINA GIVNA
PLATSER BLAND SKÖNA MÖBLER PÅ BALKONGEN
ELLER UTEPLATSEN. ÄVEN EN LITEN YTA BEHÖVER
KÄRLEK FÖR ATT BLOMSTRA. DET SKA PÅTAS,
BLOMMOR SKA VATTNAS OCH UTERUMMET SKA
INREDAS. BRA REDSKAP GER ARBETSGLÄDJE, GRÖNSKA
NJUTNING OCH FINA MÖBLER LIVSKVALITÉ.

Rund dyna, 79 kr. Dynan Titti (grön, turkos, gul
och röd) 79 kr. Metallbord 399 kr, metallstol
249 kr, trädgårdslådor 129 kr/st. Fågelholk 99 kr.
Hängande kruka 69 kr. Allt från Åhléns.

Redskapsset. Finns i
vitt, blått och svart.
Pris 99 kr, Plantagen.

Vattenkanna i plåt.
Pris 149 kr, Åhléns.

Balkongparasollet
”Vattenmelon”, har
fästanordning för
balkongräcket. Pris
199 kr, Åhléns

Sudoku
3 7 5

5
1
Lavendel i kruka.
Plantagen, 79 kr.

LILLA ODLINGSTIPSET

Vill du ha fjärilar på balkongen eller uteplatsen? Plantera
nepeta och lavendel. Nepetablomman doftar starkt och
gott och besöks gärna av fjärilar. Samma gäller lavendeln.
Den kan dock vara svår att dra upp från frö. Enklast är
att köpa en färdig planta. Lavendeln trivs bäst om den får
växa på en varm och solig plats.
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Ett Sudoku från AB RIGNELL-ZANDER

Så här går det till: Varje
vågrät och lodrät rad ska
innehålla siffrorna 1–9. Varje
liten 3x3-ruta ska också ha
alla siffrorna 1–9. Varje siffra
får bara finnas en gång per
rad respektive 3x3-ruta.
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Centralt och
naturnära

Omtyckt
plats i
Jönköping
KÅLGÅRDEN, JÖNKÖPING.
I hjärtat av Kålgården, vid en av områdets äldsta
och mest omtyckta platser, Aspholmen, planeras för
ett nytt Bonumhus. Det är ett boende för dig som
vill leva ett aktivt liv i ett centralt och naturnära
läge. Att bo här betyder att du slipper bekymmer
och kan fokusera på ditt eget välbefinnande. Huset
byggs bredvid Jönköpings enda bevarade utvärdshus, Aspholmen, med anor från 1700-talet.
AKTUELLT: Försäljning pågår. Inflyttning beräknas till årsskiftet

2015/2016.
ANTAL LGH: 45
ANTAL KVM: 61–116
KONTAKT: Pontus Gustafsson, 036-10 84 33

pontus.gustafsson@bonumseniorboende.se
www.bonumseniorboende.se/aspholmen

Försäljning
pågår

Med plats för ro och avkoppling

Trygga framtiden i Göteborg

VILBERGEN 2, NORRKÖPING.

TUVE, GÖTEBORG.

Brf Månstenen består av två hus som är sammanlänkade i markplan. Här finns en rymlig gemensamhetslokal, övernattningslägenhet och en trivsam gård. Huset omfattar 29 lägenheter i
storlek från 2–4 rum och kök. Det finns gott om rymd mellan
husen med plats för avkoppling och motion strax utanför porten.
Välkommen att ta kontakt med oss för en visning.

Vid Tuve centrum i Göteborg planerar vi nya seniorlägenheter
i en idyllisk gårdsmiljö. Här bygger vi energieffektiva brf Ljusglimten med 45 bostäder om 2-4 rok. Den öppna och trivsamma
gården är som gjord för avkoppling och spontana möten. Plan
lösningarna är extra genomtänkta för att underlätta för ett enkelt
och bekvämt liv. Garage och förråd nås via hissen i trapphuset.

AKTUELLT: Hälften av bostäderna är redan sålda. Inflyttning sker sommar 2015.
ANTAL LGH: 29
ANTAL KVM: 65 – 91
PRISEXEMPEL: 1 350 000 – 2 450 000 kr
Försäljning
KONTAKT: Katarina Tham, 011-21 95 07
pågår

AKTUELLT: Säljstart planerad till vintern 2014/2015.
ANTAL LGH: 45
PRISEXEMPEL: Ej fastställt
KONTAKT: Sabina Thelin, 031-704 68 55

katarina.tham@riksbyggen.se
www.bonumseniorboende.se/manstenen
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sabina@bonumseniorboende.se
www.bonumseniorboende.se/ljusglimten

Projektet
planeras

NYA BONUMHUS

Mitt i Täby
centrum

Nära service och
kommunikationer
TÄBY CENTRUM, TÄBY.
I direkt anslutning till Täby Centrum planerar Bonum att bygga 43 moderna och funktionella lägenheter. Bonum brf Flanören ligger endast ett stenkast
ifrån service såsom affärer, bibliotek, vårdcentral,
kultur och simhall. Alla lägenheter har balkong och
i huset finns ett gemensamt garage med plats för förråd. Gemensamhetslokal, övernattningslägenhet och
tvättstuga finns också att tillgå i huset.
AKTUELLT: Försäljning pågår.
ANTAL LGH: 43
PRISEXEMPEL: 2 rok 53 kvm från 1 990 000 kr

3 rok 76 kvm från 3 050 000 kr
4 rok 97 kvm från 4 100 000 kr
KONTAKT: Anneli Strandberg, Länsförsäkringar
Fastighetsförmedling, 0760-14 29 59
www.bonumseniorboende.se/flanoren

Försäljning
pågår

Centralt och modernt i Viksjö

I historiska byggnader i Bromma

VIKSJÖ, JÄRFÄLLA.

BECKOMBERGA/BROMMA, STOCKHOLM.

I Viksjö centrum i Järfälla planerar vi att uppföra brf Ängshöjden med två hus om totalt 50 moderna lägenheter om 2-4 rok.
Bostäderna kommer ha en härlig utsikt över Viksjö. I direkt anslutning ligger Viksjö centrum med service och flertalet butiker. Bostäderna planeras med omtanke utifrån våra kunders
önskemål om bekvämlighet och genomtänkta lösningar. Balkonger och uteplatser är väl tilltagna.

I nya Beckomberga uppför vi Bonum brf Borggården i historiska byggnader. Runt Klockhusparken bygger vi 42 lägenheter
från 2–4 rok. Lägenheterna har tidstypiska detaljer som generös
takhöjd och djupa fönsternischer. I huset finns gemensamhets
lokal om 263 kvm, hobbyrum, bastu m.m. I huset finns redan en
visningslägenhet. Välkomna att ta kontakt med oss för en visning.

AKTUELLT: Säljstart är planerad till juni 2014.
ANTAL LGH: 50
PRISEXEMPEL: Från ca 1 550 000 kr
KONTAKT: Angelica Ringström, 08-553 635 16

angelica.ringstrom@riksbyggen.se
www.bonumseniorboende.se/angshojden

Projektet
planeras

AKTUELLT: Försäljningen av bostäderna pågår. Inflyttning påbörjas under 2015.
ANTAL LGH: 42
PRISEXEMPEL: 2 575 000 – 4 995 000 kr
KONTAKT: Per Sjökvist, Svenska Mäklarhuset, 070-410 65 42

per.sjokvist@smh.se
www.bonumseniorboende.se/borggarden

Försäljning
pågår
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Bonums brf Flanören ligger
strax intill Täby Centrums nya
torg som har en härligt livfull
torghandel. Utanför porten
finns caféer, restauranger och
biograf, samt 230 butiker.

Välkommen till
ett bekvämt hem
TEXT: Jenny Lindgren
BILDER: 3D-house

ETT LIV AV BEKVÄMLIGHET ERBJUDS I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FLANÖREN,
BONUMS NYA HUS I TÄBY. DET ÄR ETT BOENDE MED HÖG STANDARD, TRIVSAMMA
LÖSNINGAR OCH ETT FÖRTRÄFFLIGT LÄGE STRAX INTILL NYA TÄBY CENTRUM.

M

itt emot Täby Centrum växer det
just nu fram en levande stadsdel med cirka 870 nya bostäder.
Bonums brf Flanören ingår i den
sista etappen av byggfasen. Huset med 43 ljusa
och moderna lägenheter om 2 till 5 rum och kök,
planeras stå klart under 2016.
– När de boende väl flyttar in har området redan hunnit förvandlas till ett levande bostadsområde som sjuder av liv och rörelse, berättar Lena
Sjöstedt, säljare för Bonum.
Bland 47 köpcentrum i Stockholmsområdet
utsågs Täby centrum förra året till Stockholmarnas favoritcentrum. Det är inte helt förvånande
då det finns mycket som lockar här: 230 butiker,
restauranger, biograf och torghandel, bara för att
nämna några exempel.
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TRYGGT OCH TRIVSAMT
Bostäderna i Bonums hus är alla genomgående och
de flesta har två balkonger i olika väderstreck. Lägenheternas rum är tröskelfria med stora dörröppningar och ugn i arbetshöjd.
– Lägenheterna är modernt inredda med bland
annat komfortvärme i badrumsgolvet, köksinredning från Vedum och skjutdörrsgarderober, berättar
Lena Sjöstedt och fortsätter:
– Badrummen kommer ha förhöjd WC-stol, samt
vikbara duschväggar som sparar plats, vilket även
gör det lättare att städa.
Bonumvärden i huset, som hjälper till med allt
ifrån att vattna blommor till att skruva upp hyllor och
gå ärenden, är ett bekvämt inslag i vardagen. Utöver
hjälp med praktiska sysslor bidrar Bonumvärden även
till ett tryggare, bekvämare och mer trivsamt boende.

”Lägenheternahar
högstandard”

PRISEXEMPEL I BRF FLANÖREN:

2 rok 53 kvm från 1 990 000 kr
3 rok 76 kvm från 3 050 000 kr
4 rok 97 kvm från 4 100 000 kr

LIVFULL TORGHANDEL
I huset kommer det att finnas övernattningslägenhet och en stor gemensamhetslokal. Lokalen är hjärtat i brf Flanören och har egen uteplats mot gården.
– Här kan alla grannar mötas för gemensamma aktiviteter. Allt ifrån styrelsemöten till privata
fester, gemensamma aktiviteter som vinprovning,
fotbollskvällar och annat trevligt, säger Lena.
Strax intill huset ligger det nya torget med en
livfull torghandel och en vackert porlande fontän.
– På torget kommer man kunna botanisera
bland säsongens finaste råvaror. Eller möta en vän
över en kopp kaffe i solen.
Täby Centrum, fullt av affärer och ett rikt folkoch kulturliv, ligger också nära Stockholms innerstad. Bussen in till city går strax utanför porten och
trivsamma Roslagsbanan tar bara 20 minuter till
Stockholm Östra.
Försäljningen av lägenheterna i brf Flanören
i Täby Centrum startade den 12 maj. För mer
information läs mer på sidan 11 eller på
www.bonumseniorboende.se/ﬂanoren.

BENGT OCH MARGIT BRUNDIN HAR REDAN
ANMÄLT INTRESSE FÖR EN LÄGENHET I
BRF FLANÖREN:

Hur kom ni i kontakt med Bonum?
– Vi såg en annons i tidningen och blev
intresserad. Sedan bjöds vi in till ett
informationsmöte om Bonum och i samband med det anmälde vi vårt
intresse.
Vad är det som lockar med brf Flanören?
– Läget, att huset ligger så centralt i Täby Centrum med gångavstånd
till allt – affärer, läkare, apotek, biograf, Clas Ohlsson... Ja, det mesta
som man behöver! Bengts syn har dessutom försämrats på äldre
dagar så det är praktiskt att bo så centralt med närhet till så mycket.
En annan anledning är att huset har hiss.
Vad är ni intresserad av för lägenhet?
– Vi är ute efter en lite större trerummare. Lägenheten vi har spetsat
in oss på har dessutom två balkonger – en i öst- och en i västläge.
Var och hur bor ni i dag?
– Vi bor sedan 17 år tillbaka i ett enplans-parhus på 105
kvadratmeter i södra delen av Täby. Vi tittar på lägenhet i brf Flanören
eftersom vi blir allt äldre och av den anledningen är Bonum av stort
intresse för oss.
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NYA BONUMHUS

Nära
citykärnan

Fantastiskt läge
invid Fyrisån
ÅSIKTEN, UPPSALA.
Bonums nya hus i kvarteret Åsikten vid Östra
Ågatan planeras vid ett strålande läge. Ett stenkast
från Fyrisån och fem promenadminuter från Uppsala citykärna. Vi har lagt ner extra engagemang i
varje liten detalj för att du ska trivas i din nya bostad.
Kvarteret Åsikten är ett boende som får hela Uppsala
att lyfta lite extra på ögonbrynen. Lite bättre, lite finare och lite till.
AKTUELLT: Försäljningen av lägenheterna pågår.
ANTAL LGH: 34
PRISEXEMPEL: 2 rok 2 300 000 kr

3 rok 3 200 000 kr
4 rok 4 700 000 kr
5 rok 5 300 000 kr
KONTAKT: Kristina Hedqvist 018-18 97 15
kristina.hedqvist@bonumseniorboende.se
www.bonumseniorboende.se/asikten1

Försäljning
pågår

Nytt och fräscht i Uppsala

Skärgårdsnära i Gustavsberg

KAPELLGÄRDSALLÉN, UPPSALA.

GUSTAVSBERG, VÄRMDÖ.

Det finns mycket att berätta om brf Pilgrimsfalken i nya Kapellgärdsallén. Och det gör vi mer än gärna. Fråga oss om huset och
du kommer snart märka hur stolta vi är över de dubbla balkongerna, de tillgängliga lägenheterna med öppen planlösning och den
lummiga innergården som är gjord för avkoppling och spontana
möten. I huset finns en stor gemensamhetslokal, övernattningslägenhet och tvättstuga.

Intill Gustavsbergs centrum och hamnen bygger vi 53 lägenheter
på Mariaterrassen. Här finns bekvämligheter i centrum och bra
kommunikationer med bara 30 minuter till city. Skog och skärgård finns runt knuten. Det blir ljusa och välplanerade bostäder
om 2–4 rok. Alla lägenheter har minst en balkong, flera har två.

AKTUELLT: Försäljning av lägenheterna pågår. Inflyttning påbörjas sept 2014.
ANTAL LGH: 53 (2–4 rok)
PRISEXEMPEL: 1 890 000 – 2 850 000 kr
Försäljning
pågår
KONTAKT: Kristina Hedqvist, 018-18 97 15

kristina.hedqvist@bonumseniorboende.se
www.bonumseniorboende.se/pilgrimsfalken
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AKTUELLT: Försäljning pågår. Planerad inflyttning december 2014.
ANTAL LGH: 53
ANTAL KVM: 53,5–135,5
PRISEXEMPEL: 2 rok fr 1 790 000 kr, avgift 3 344 kr

3 rok fr 2 395 000 kr, avgift ca 4 172 kr
KONTAKT: Maria Hägglund, Svenska Mäklarhuset, 073-233 04 37
maria.hagglund@smh.se
www.bonumseniorboende.se/blablom

Försäljning
pågår

NYA BONUMHUS

För aktiva
seniorer

Säljstart
hösten
2014

RAGVALDSBO, SIGTUNA.
I norra delen av Sigtuna, vid Trollbergets fot, planeras nya bostäder i en naturskön dalgång. Dalgången
är ett viktigt landskapselement i staden som kommer utvecklas till ett sammanhållande grönstråk
med parkkaraktär. Ragvaldsbo ligger inom bekvämt
promenad- och cykelavstånd från såväl Mälaren
som Sigtuna stads centrum där Stora gatan erbjuder utbud av bland annat butiker och restauranger.
Bonum erbjuder ett behagligt liv med goda möjligheter för hjälp i vardagen, gemenskap och trivsel. Här
erbjuds tillgängliga och smakfulla lägenheter i kombination med en behaglig tillvaro. Det kommer även
finnas gemensamhetsutrymmen och luftiga ytor
mellan husen, samt tillgång till parkeringsplatser.
AKTUELLT: Säljstart planerad till september 2014.
ANTAL LGH: 38 lgh
PRISEXEMPEL: Ej fastställt
KONTAKT: Kristina Hedqvist, 018-18 97 15

kristina.hedqvist@bonumseniorboende.se
www.bonumseniorboende.se/trollbacken

Projektet
planeras

INGREDIENSER (för 4 pers.)

4 mediumstora rödbetor,
skrubbade
3 msk olivolja
1 dl mycket tunt skivad rödlök
½ dl extra jungfruolja

2 msk kapris
2 msk hackad färsk gräslök
1 knippe rucola
salt och peppar

TILLAGNING:

Lätt och fräscht
RECEPT: Klara Jutterström FOTO: Kristian Pohl

Sommaren står runt knuten. Anpassat efter den kommande årstiden presenterar vi en härlig rödbetscarpaccio som är enkel att tillaga. Passande både som
förrätt eller som tillbehör till en grillad fisk- eller köttbit.

Värm ugnen till 200°C. Vänd rödbetorna i olivolja och lägg dem i
en ugnssäker form. Strö över salt. Täck formen med folie. Stek
rödbetorna i ugnen tills de är mjuka, ca 50 minuter. Låt de stå
övertäckta i rumstemperatur ca 20 minuter. Skala rödbetorna
och placera dem i en skål med lock och kyl i minst en timme.
(Rödbetorna kan alltså göras dagen innan med fördel).
Blanda den tunt skivade rödlöken, jungfruoljan, kapris och
gräslök i en liten skål. Smaka av med salt och peppar. Skiva
rödbetorna tunt och arrangera dem i cirklar på varje tallrik.
Lägg rucolan i mitten av rödbetorna. Toppa med rödlök- och
kaprisblandningen. Smaksätt med salt och peppar efter tycke
och smak.
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På fågelsafari
med Bonumgäng
TEXT: Jenny Lindgren
FOTO: Andreas Offesson
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”En Bonumförening
som gärna umgås”

Några av de boende från Bonums bostadsrättsförening Alba står beredda
med kikare och kamera när tranorna kommer inflygande. Från vänster: Inga
Petersson, Ulla Assarsson, Laila Sjöholm, John Sjöholm, Ingmar Johansson
och Per Assarsson.

PÅ PULKENS VÅTMARKER STRAX UTANFÖR KRISTIANSTAD LANDAR VARJE ÅR TUSENTALS TRANOR
PÅ VÅREN. ETT GÄNG BOENDE FRÅN BONUMS BOSTADSRÄTTSFÖRENING ALBA I HELSINGBORG
RESTE HIT TILLSAMMANS MED HUSETS BONUMVÄRD FÖR EN SPÄNNANDE DAGSUTFLYKT MED
TRANFÅGELSAFARI.

D

et är en härlig vårdag. På fågeltornet framför Pulkens våtmarker står gruppen från Bonums bostadsrättsförening Alba. Spända av förväntan, redo med
kikare och kamera till hands. På marken framför
tornet, kanske tvåhundra meter längre bort, har det samlats en
ansenlig flock tranor som har mellanlandat just här för att leta
föda och vila upp sig innan de flyger vidare norrut.
– Det är nog runt tvåtusen tranor som har landat här i dag,
konstaterar Ingmar Johansson, boende i Bonums brf Alba, som
är initiativtagare till dagens tranfågelsafari.
– Fast häromdagen var det hela sextusen tranor här samtidigt, fortsätter Ingmar som nyfiket följer statistiken från området Pulkens egen webbsida.

BED AND BREAKFAST
Ingmar Johansson, som bor i en tvårumslägenhet på 65 kvadratmeter i Bonumföreningen i Helsingborg, har sedan länge haft
ett stort fågelintresse. Det var på ett möte med bostadsrättsföre
ningen tidigare i år som Ingmar föreslog aktiviteten om ett besök till området Pulken utanför Kristianstad. Flera av de boende
i huset tyckte det lät spännande och ville gärna följa med.
Ingmar sitter även i bostadsrättsföreningens styrelse och är en
av dem som, tillsammans med Bonumvärden Sandra Fäldt Persson, ingick i husets inredningsgrupp som ansvarade för inredningen av gemensamhetslokalen och övernattningslägenheten i huset.

– Titta! Där kommer en hel skock tranor, säger Ingmar plötsligt och pekar upp mot skyn.
En flock om kanske hundra tranor kommer långsamt inseglande och försöker hitta en plats att landa på bland de övriga tranorna på Pulken.
Varje år rastar tusentals tranor i Kristianstads Vattenrike under månadsskiftet mars-april. Våtmarkerna vid Pulken i Kristianstad fungerar som ett slags ”bed and breakfast” för tranorna.
Här matas de hungriga fåglarna med korn och potatis. Detta för
att undvika att tranorna ska landa och orsaka skador på jordbrukarnas nysådda åkrar runt omkring. Natten tillbringar tranorna i det grunda vattnet i våtmarkerna intill. Vid Pulken finns
ett fågeltorn och utemuseum. Det är här hela Bonumgänget står
samlat med sina kikare för att njuta av tranornas landningar på
nära håll.

EN AKTIV FÖRENING
De boende i bostadsrättsföreningen Alba är en minst sagt aktiv
Bonumförening. Redan i början av året planerade de boende i
huset för årets alla aktiviteter, allt med hjälp och organisation av
Bonumvärden Sandra Fäldt Perssons varma hand.
– Det här är en förening som gärna umgås och hittar på saker
tillsammans, berättar Sandra.
– Det har hittills varit stor uppslutning till alla aktiviteter
som bostadsrättsföreningen har planerat.
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Bonumvärden i brf Alba,
Sandra Fäldt Persson, var
medarrangör och deltog
på Bonumföreningens
dagsutflykt till Pulken i
Kristianstad.

”Ettbedandbreakfast
förtranorna”
Bonumvärden Sandra är för övrigt väldigt populär bland de
boende.
– Det var mycket på grund av att det fanns en Bonumvärd
i huset som jag valde att köpa lägenhet av just Bonum, säger
Elfriede Bang, en av deltagarna på dagsutflykten till Pulken.
– Sandra är en riktig klippa, fortsätter hon, samtidigt som
hon ömt klappar Sandra över axeln.
Under året har de boende i huset bland annat varit på jazzkonsert, haft stickningscafé, samt fått en föreläsning om Helsingborgs historia. I vår väntar gemensam vinprovning och till sommaren ska föreningen ha boule- och grillafton på innergården.
Det ﬁnns fortfarande några inﬂyttningsklara lägenheter till
försäljning i brf Alba på Kullavägen i Helsingborg. Läs mer om
bostäderna på sidan 8.

Ingmar Johansson, tranfågelsafarins
initiativtagare:
Varför kommer tranorna just nu?
– Det är häckningsperiod. Tranorna inväntar
även lämpliga vindar så att de kan segelflyga
över Östersjön. Det spar kraft för fåglarna.
Varifrån kommer tranorna?
– De flyger från Nordafrika och södra Spanien och mellanlandar
längs med vägen. Tranorna som landar här i Pulken kommer
senast från norra Tyskland och Polen. Efter det flyger de vidare till
Hornborgasjön och Mälardalen för att slutligen häcka i ett område
som sträcker sig från Skandinavien och Östeuropa österut till norra
Kina och östra Ryssland.
Hur länge stannar de?
– I Pulken stannar de kanske 3–4 dagar. I Sverige häckar tranorna
fram till september–oktober då de återvänder till södra Spanien
och Nordafrika.
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Som boende i en Bonumförening kan du få hjälp med vardagens alla sysslor.
Via Bonumvärden beställer du enkelt de tjänster som passar just dig och
dina behov, oavsett om det gäller bärhjälp, uppsättning av tavlor, skötsel av
blommor eller hjälp med inköp. Bonumvärden hjälper även till att ordna trevliga
träffar, utflykter eller andra sociala aktiviteter. Bonumvärden finns till för dig
och gör ditt boende tryggare, bekvämare och mer trivsamt.
Exempel på tjänster som Bonumvärden själv eller med hjälp av andra
kan utföra:
• Byte av glödlampor
• Följa med till affär, apotek,
• Uppsättning av tavlor, gardiner,
vårdcentral
speglar etc.
• Blomvattning
• Flytta saker till/från förråd
• Bärhjälp
• Ommöblering
• Magasinering av möbler
• Veckostädning/storstädning
• Biluthyrning
• Fönsterputs
• Kemtvätt
• Mattpiskning
• Friskvård, massage, fotvård
• Tvättning, diskning
• Catering
• Rengöring av taklampor, höga skåp • Ekonomisk/juridisk rådgivning
etc.
• Trygghetslarm
• Enklare inköp

Laila Sjöholm, boende i Bonums brf Alba:
Hur kommer det sig att du följde med
i dag?
– Jag var nyfiken och tyckte det lät spännande. Jag har aldrig varit på tranfågelsafari
tidigare. Dessutom är det trevligt med en
dagsutflykt och att göra saker tillsammans
med de andra som bor i huset.
Var bodde du innan du flyttade till Bonum?
– Jag och min man bodde i villa i 50 år. Vi såg en annons i
tidningen om Bonum och blev intresserade. Därefter köpte vi en
trerummare på 93 kvadratmeter med balkong. Vi trivs jättebra!
Varför blev det just Bonum?
– Att det fanns en Bonumvärd i huset var avgörande för vårt
beslut. Att kunna få hjälp när man blir lite äldre är en stor fördel
och trygghet.

INFLYTTAT I BONUM

Fyra av Bonums hus är färdigställda, slutsålda och inflyttade. Här berättar vi lite mer
om vad som händer i husen efter att de är inflyttade, det vill säga om livet i Bonum.

Kryddodlingar i kolonilotterna

Stavgång, tipsgäng och kortspel

VILBERGEN, NORRKÖPING.

LÖDDEKÖPINGE, KÄVLINGE.

Brf Bärnstenen i Vilbergen är i startgroparna att bilda styrelse.
Under maj månad hålls husets första årsmöte då föreningen ska
välja ordförande och styrelsemedlemmar.
– Nu till våren är det även några av de boende som har visat
intresse för att odla vinbärsbuskar och kryddor i husets tillhörande kolonilotter, berättar Malin Farholt, husets Bonumvärd
(lilla bilden).

I brf Lödde Park är de boende aktiva. I huset finns ett stavgångsgäng som träffas en gång i veckan. Det finns också ett tipsgäng
som tippar ihop varje vecka. Nu har även husets Bonumvärd,
Per Wolf (lilla bilden), satt igång en kurs i hur man spelar kortspelet Canasta.
– Under våren har vi haft två träffar med åtta av de boende
i huset som vill lära sig Canasta. Efter det kommer gruppen
träffas på egen hand för att spela tillsammans, berättar Per Wolf.

BRF BÄRNSTENEN
FÖRSÄLJNING: Slutsålt. Inflyttning skedde i september förra året.
ANTAL LGH: 29 (2-4 rok)

BRF LÖDDE PARK
FÖRSÄLJNING: Slutsålt. Inflyttning skedde i februari 2013.
ANTAL LGH: 29 (2-4 rok)

Rosenlund i centrala Jönköping

Tillsammans på operaföreställning

ROSENLUND, JÖNKÖPING.

SUNDBYBERG, STOCKHOLM.

Vid årsskiftet 2012/2013 flyttade lägenhetsköparna in i Bonums
brf Kruthusen på Rosenlund i centrala Jönköping. Bonumvärd
i huset är Jan-Åke Fall (lilla bilden) som också har anordnat ett
flertal utflykter och aktiviteter för de boende i huset. De boende
gjorde bland annat ett gemensamt besök på Blomsterlandet i
Jönköping där personalen gav råd om växter och planteringar.

Brf Bryggan är en välorganiserad förening med god sammanhållning. Tillsammans har föreningen bland annat varit på
Folkoperan i Stockholm. Även i år kommer de boende i huset att
besöka Folkoperan för att se föreställningen Carmina Burana.
Brf Bryggan är det först färdigställda Bonumhuset i Sverige.
Bonumvärd är David Rak (lilla bilden).

BRF KRUTHUSEN
FÖRSÄLJNING: Slutsålt. Inflyttning skedde årsskiftet 2012/2013.
ANTAL LGH: 56 (1-4 rok)

BRF BRYGGAN
FÖRSÄLJNING: Slutsålt. Inflyttning skedde i januari 2012.
ANTAL LGH: 27 (2-5 rok)

Avsändare: Riksbyggen

KORT OM BONUM
Bonum utvecklar och förvaltar seniorboende, samt erbjuder hjälp i vardagen.
Vi är en del av Riksbyggen. Därigenom har vi 70 års erfarenhet av att bygga
och förvalta bostäder. Och du som flyttar in i ett Bonumhus får tillgång till
Bonums och Riksbyggens samlade kunskap och resurser.

VÅRT SENIORBOENDE BYGGER PÅ TRE DELAR:
• Själva bostaden, i bostadsrättsform, där vi
ger dig ett tryggt, inbjudande och praktiskt
hem, även om funktionshinder skulle uppstå i framtiden.
• Vårt förvaltningsansvar, som innefattar såväl
teknisk och ekonomisk förvaltning som tillsyn, skötsel och städning av fastigheten och
trädgården
• Ett tjänsteutbud som gör din tillvaro bekväm
och trivsam. Med Bonumvärden finns hjälpen nära till hands och du bestämmer själv
vilka tjänster du vill köpa.

Du vet väl …
… att vi även finns på webben? Besök gärna vår
webbplats där du kan läsa mer om Bonum, söka
bland våra nya bostäder och planerade projekt
och göra en intresseanmälan för dessa. På webben kan du även enkelt hitta uppgifter om du
önskar att komma i direktkontakt med oss. För
dig som redan bor hos oss hittar du inloggningen till vår kundwebb. På webben kan du även
anmäla dig som gratisprenumerant på vår inspirationstidning Bonuminfo. Välkommen att
titta in på www.bonumseniorboende.se

Södergården, Uddevalla

Munkebäck, Götebor

Tuve, Göteborg

Håkanstorp, Malmö

Dalby, Lund

Hjärup, Staffanstorp

1–2 rok
1 år

4 rok
2–3 år

5 rok
Mer än 3 år

Täby centrum, Täby

Ragvaldsbo, Sigtuna

Viksjö, Järfälla

Vilbergen, Norrköping

Kålgården, Jönköping

När vi har mer information om ovanstående Bonumhus skickar vi material till dig.

Om du inte vill klippa sönder tidningen kan du läsa mer på www.bonumseniorboende.se
ringa 08-698 42 50 eller beställa information på www.bonumseniorboende.se/kupong

Jag är intresserad av:
Ny bostad önskas inom:

3 rok
1–2 år

Kullavägen, Helsingborg

Husie, Malmö

Jag önskar Bonumbostad på annan ort:

Åkarp, Burlöv

Limhamns läge, Malmö

Bonum har pågående projekt på följande platser.
Jag vill veta mer om Bonum i: = Försäljning pågår = Planeras

Åsikten, Uppsala

Kapellgärdsallén, Uppsala

Gustavsberg, Värmdö

Bromma, Stockholm

Är inte Bosparare

Intresseanmälan är ej bindande.

Är Bosparare

E-post

Telefon

Postadress

Adress

Namn

nr 02/14

Unikt
seniorboende
SVARSPOST
20545803
110 00 Stockholm

Bonum

PORTO
BETALT

