
Brf Alléträdet – bo som du är. 



Mitt i Sollentuna
Ett gyllene läge. Vad annat kan man säga om ett boende 

som ligger mitt emellan två köpcentrum, nära pendeltåg 

och bussar och samtidigt bara några minuter från vid-

sträckta naturområden? I Brf Alléträdet fi nns ett helt liv 

inom räckhåll. 

   Vänd blad, så hittar du det.
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Så här nära är det till 
Hansta natrurreservat och 
Järvafältet. 

Stinsen

Blivande paradgata

Kista C

Arlanda

Ny utställning 
på Edsviks 
konsthall?

Ta ett dopp inom-
hus! I Sollentuna 
sim- och sporthall.Edsbacka krog blev

Edsbacka Wärdshus 
i april 2010

Sollentuna C

Pendeln

Ta ett dopp 
utomhus!

Cykla eller gå Edsviken 
runt. 25 km.

p

p

Brf Alléträdet



Långt gångna planer fi nns på tvärbana mellan Alvik och 
Häggvik, via Sollentuna C.

Framtiden fl yttar hit

Det är svårt att tro det nu, men Turebergs allé är snart 
på allas läppar. Det som idag är ett småtrist industri-
område och en avhuggen gatstump är i morgon en 
sjudande boulevard mellan Sollentunas två shopping-
destinationer – Sollentuna centrum och Stinsen. 
   Vips står här en allé av lönnträd. Innan du vet ordet 
av kantas gatan av mysiga butiker, caféer och mötes-
platser. Plötsligt fi nns här massor av härliga männis-
kor som skapar liv och rörelse. 
   På Turebergs allé blir stämningen både uppsluppen 
och avslappnad. Här fi nns plats för dig, vem du än är.

”Hit kan unga, gamla och småbarnsfamiljer fl ytta, 
alla som vill ha en småstadskvalitet. Det kommer att 
bli en mötesplats för många Sollentunabor.”
Jan Enfors, stadsarkitekt Sollentuna kommun

Det händer spännande saker överallt! Hela Sollentuna centrum rustas upp för att 
kunna erbjuda ett rikare stadsliv och en tryggare miljö. Turebergs torg och Turebergs 

Din del av boulevarden.

Området längs Turebergs allé får en stadsmässig karaktär. 
Ändå är naturen inte långt borta.

Söder om Stinsen blir det ett torg med butiker och caféer.
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Häng på framtiden p
park förskönas och berikas med butiker, restauranger och aktiviteter. 



Lika olika som du och jag

Brf Alléträdet är ett kvarter där husen har olika höjd, fönstersättningar och 
balkongräcken. Olika, precis som ni som kommer att bo här. Här fi nns 1–6 
rum och kök, från ”minisingelbostad” till spatiösa kungsvåningar med tak-
terrass och markboende med radhustäppa – allt samlat kring en underbar, 
grönskande gård där gårdslivet (och din personlighet) tillåts blomstra. I Brf 
Alléträdet kan du bo som du är. 
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Härliga terrasser, uteplatser 
och balkonger. Vad sägs om 
den här till expempel?

Gårdsläge eller 
paradgateläge?

Ska vi grilla 
eller chilla?

Får vi leka på 
gården en stund 
mamma?

Stinsen nästa.

Vi kan stå varmt och 
torrt i garaget.

Vilken färg är du?

Ahh, kvällssol.

Är du ett med ditt jobb? I fastigheten fi nns fl era sk. bokaler, bostad 
och lokal i fi ffi g förening. Perfekt för dig som vill ha en liten verk-
samhet hemma.

I Brf Alléträdet fi nns gott om både gårdsrum och hjärterum. Kul för både stora och små, 
njutning ensam eller tillsammans.

B
ild

en
 ä

r 
en

 il
lu

st
ra

tio
n.

 F
ör

än
dr

in
ga

r 
i s

lu
tli

gt
 u

tfö
ra

nd
e 

ka
n 

fö
re

ko
m

m
a.



B
ild

er
na

 ä
r 

illu
st

ra
tio

ne
r. 

Fö
rä

nd
rin

ga
r 

i s
lu

tli
gt

 u
tfö

ra
nd

e 
ka

n 
fö

re
ko

m
m

a.

8 9

Livet i närbild

Nu är det hög tid att ta en närmare titt på bostäderna. Variationen är närmast 
oändlig, men här bjuder vi på några smakprover. 

Är du täppa eller terrass? Kanske föredrar du balkong, eller vill du kanske till och med ha både och? 
Brf Alléträdet bjuder på ett härligt smörgåsbord av möjligheter. 
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Jobb eller vila? Eller både och på samma gång? Oavsett om du är
hemma i ditt vardagsrum eller på jobbet i din ”bokal” är din omgivning
både läcker och trivsam. Med ljus, rymd och nära till allt är det bara
att bo. Eller jobba. Eller både och.



Turebergs allé

Industrigatan
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Byggnaden
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Adress: Turebergs Allé, Industrigatan, Blåklocke-
vägen samt Engelbrekts väg

Fastighet: Fastigheten ägs av Brf Alléträdet

Byggherre: Bostadsrättsföreningen Alléträdet
Totalentreprenör: Veibou Bygg AB
Arkitekt: Ettelva arkitekter AB

Lägenhetsfördelning
2 rok        40 kvm      14 st
2 rok        53 kvm        1 st
2 rok        54 kvm        3 st
2 rok        55 kvm        2 st
2 rok        59 kvm        2 st
2 rok        64 kvm        1 st
2 rok        69 kvm        1 st
2 rok        71 kvm        1 st
3 rok      103 kvm        1 st
3 rok      119 kvm        1 st
3 rok      120 kvm        2 st
3 rok        66 kvm        3 st
3 rok        68 kvm        3 st
3 rok        69 kvm        4 st
3 rok        71 kvm        4 st
3 rok        72 kvm        5 st
3 rok        75 kvm        1 st
3 rok        78 kvm        2 st
4 rok      104 kvm        1 st
4 rok      105 kvm        5 st

4 rok        112 kvm       1 st
4 rok        119 kvm       1 st
4 rok          84 kvm       4 st
4 rok          85 kvm       2 st
4 rok          87 kvm       4 st
4 rok          90 kvm       9 st
4 rok          92 kvm       6 st
4 rok          94 kvm       1 st
4 rok          95 kvm       3 st
4 rok          96 kvm       4 st
4 rok          98 kvm       1 st
5 rok        104 kvm       1 st
5 rok        105 kvm       2 st
5 rok        107 kvm       4 st
5 rok        121 kvm       1 st
5 rok          96 kvm       4 st
6 rok        118 kvm       2 st
6 rok        121 kvm       2 st
Totalt                109 st

Bilparkering
Det kommer att fi nnas 80 st garageplatser. 
Hyresavtal för garageplatser tecknas separat med 
bostadsrättsföreningen och kostnaden är prelimi-
närt beräknad till 950 kr/månad. Intresseanmälan 
för parkeringsplats lämnas till mäklaren i samband 
med avtalsskrivande. 
   Det kommer även fi nnas möjlighet att nyttja 
kantstensparkering (ca 23 platser). Dessa platser 
är dock ej för uthyrning utan betalas i p-automat.

Förråd
Alla bostäder har ett förråd i källaren.

Påverka dina driftkostnader
I Brf Alléträdet fi nns individuell mätning av varm-
vatten. I månadsavgiften ingår dessa kostnader 
och de debiteras till en början utifrån en schablon. 
Så snart du fl yttat in har du dock möjlighet att på-
verka dina driftkostnader genom att hushålla med 
varmvatten. Kostnaden för uppvärmning av lägen-
heten ingår i månadsavgiften. Som bastemperatur 
har 20 grader valts. Vill du ha högre inomhus-
temperatur går det att välja till mot en ökad avgift. 
Men känn efter först! Med FTX-system blir klimatet 
inomhus jämnare och troligtvis upplever de fl esta 
att 20 grader räcker.

Drift och skötsel
Brf Alléträdet ansvarar för drift och skötsel av 
gemensamma utrymmen och utvändig mark. Till 
dessa hör t ex hissar, trapphus, entréer, förråd, 
soprum, bilplatser och grönytor. Kostnaden för 
denna är inkluderad i årsavgiften.

Källsortering
Varje lägenhet är utrustad med källsorteringsmöj-
ligheter under diskbänken. Vanligt hushållsavfall 
och källsorterat avfall slängs i föreningens käll-
sorteringsrum.

Så bor du i Brf AlléträdetBrf Alléträdet
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Infart till garage. Sen kan 
du ta hissen hem.

Lugna hörnet. Perfekt för picknick 
eller lässtund i skuggan av ett träd.

Aktiva hörnet. Plats för 
lek och spring.

Cykeln kan stå väl 
skyddad inne på gården.

Massor med härlig väs-
tersol kommer härifrån.Den här sidan är lite 

lugnare med utsikt mot 
villaområdet. 

P-platser längs gatan.
Här bor du som vill 
känna staden och 
folklivet.

Bilden är en illustration. Förändringar i slutligt utförande kan förekomma.
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Detta är: 

En toppen första bostad 
eller första fl ytta-ihop-
lägenhet. Den som vill ha 
lite radhuskänsla 
väljer en på nedre botten!

Walk-in-closet med plats 
för alla reafynd.

Flexibelt! Den som vill ha ett 
sovrum väljer vägg. Den som 
vill ha det öppet väljer utan.

Detta är: 

En underbart yteffektiv trea 
för lilla familjen. Det mindre 
sovrummet med spännande 
vinkel kan också bli ett läckert 
arbetsrum. 

Stort härligt badrum 
med tvättmaskin.
Torktumlare som tillval. 

I min hall skräpar inga 
skor och jackor, för vi har 
klädkammare! 

Inglasad och indragen balkong 
där hela familjen kan sitta i 
skydd för väder och vind. 

Det här rummet är inget för 
fyrkantiga. Bonusfönster 
mot balkongen ger extra ljus. 

Öppen planslösning och stora 
fönster där du är mest. 

Välplanerat kök där 
många kan äta.

Kan du ge mig ketchupen? 
Barkök ger både rymd och 
underlättar kommunikation.

Frukost i solen eller 
minimingel. 

Rymligt badrum. Välj till  
torktumlare om du vill.

Välkommen in!
Som inspiration visar vi exempel 
på några utvalda lägenheter i Brf 
Alléträdet. 
   Det fi nns många fl er varianter. 
Se www.alletradet.se eller prata 
med mäklaren.

2 rum och kök, 40 kvm 3 rum och kök, 71 kvm

Bilden är en illustration. Förändringar i slutligt utförande kan förekomma. Bilden är en illustration. Förändringar i slutligt utförande kan förekomma.
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Detta är: 

Välplanerad familjefyra med 
plats för både små och stora 
barn. Tonåringen kan till och 
med få egen toalett – med 
dusch. Barkök ger koll på vad som händer i 

övriga lägenheten. Snyggt dessutom.
Pax för eget rum med 
walk-in-closet!

Balkong med eftermiddagssol i 
skyddat gårdsläge.

Ljus från två håll. Stora fönster 
ger härligt ljusinsläpp.

Extra toalett. Med dusch! Lägenhetens mer privata del 
med stort badrum och föräldra-
sovrum med plats för liten.
(Torktumlare är tillval.)

Mingelterrassen! 
(25 kvm!)

Badrum med plats för 
mamma, pappa, barn.
(Torktumlare är tillval.)

Varde ljus! Från två håll.

Springa runt runt. 
Alla gillar öppen planlösning. 
Inte minst barnen. 

Vad ska jag ha på mig? 
Vad ska du ha på dig?
Walk-in-closet som nås 
snabbt från två sovrum.

Frukostbalkongen!

4 rum och kök, 92 kvm

Bilden är en illustration. Förändringar i slutligt utförande kan förekomma. Bilden är en illustration. Förändringar i slutligt utförande kan förekomma.

Detta är: 

Fyran för dig som vill ha allt 
du behöver på en effektiv yta. 
Som grädde på moset får du 
både terrass och balkong.

4 rum och kök, 85 kvm



Stomme

Ytterväggar

Yttertak

Grundläggning

Fasad

Innerväggar

Ytterdörr

Fönster/fönsterdörrar

Uppvärmning

Ventilation

Elinstallation

TV/tele (data)

Hiss 

Förråd

Sophantering

Post 

Barnvagnar/cyklar

Garage

p Betong.

p Lätta.

p Papp, plåt.

p Pålning.

p Puts.

p Regelverk med gipsskivor.

p Målad säkerhetsdörr.

p Lågenergi. Trä och aluminium med superisolerglas.

p Fjärrvärme. Värmen distribueras som vattenburen värme till radiatorer placerade 

       under fönstren.

p FTX (från- och tillluftsventilation med värmeåtervinning).

p Elcentral med automatsäkringar, jordfelsbrytare. Energiavläsning i bostaden.

p Öppet nät. Multimediauttag i alla rum förutom våtrum samt klk/förråd.

p Hiss från garage till varje plan.

p Alla lägenheter har förråd i källaren. En lägenhet har även förråd i lägenheten. 

p Sopkärl fi nns i soprum.

p Postfack i entréer. Tidningshållare vid lägenhetsdörr.

p Rullstolsrum/barnvagnsrum och cykelförråd fi nns i källaren.

p Garage under huset.

Golv

Socklar

Väggar*

Innertak

Innerdörrar* 

Dörrfoder och listverk

Smygar vid fönster

Fönsterbänkar

Garderober*

Förråd

Kökssnickerier*

Bänkskiva och diskbänk*

Vitvaror*

Spiskåpa

Kökskakel*

Golv bad/tvätt*

Golv wc/dusch* 

Vägg bad/tvätt*

Vägg wc/dusch*

Vägg wc

Badrumsporslin bad/tvätt

Badrumsporslin dusch/wc

Duschplats* 

Vitvaror*

Övrigt bad/tvätt*

Övrigt  wc/dusch och wc   

Belysning

*Här har du möjlighet att göra tillval

p Mattlackerad ekparkett.

p Eklaserad furusockel.

p Vägg i vardagsrum, kök och hall är vitmålade. Sovrummen tapetserade.    

p Slätmålade vita tak med synliga elementskarvar.

p Vita, släta med trycke av metall.

p Vita, fabriksmålade med synliga spikskallar.

p Vitmålat.

p Grå natursten.

p Vita, släta dörrar (höjd 2,10 m) med handtag av metall.

p Hylla med klädstång.

p Vita luckor (höjd ca 2,25 m) med vit takanslutning och handtag av metall.

p Laminerad bänkskiva med hel diskbänk enligt bofaktaritning.

p Energisnåla vitvaror i vitt. Separat kyl och frys. Kombinerad kyl/frys i 2:orna.

       Induktionshäll, inbyggnadsugn, diskmaskin. 

p Integrerad spiskåpa med Slimlinefront.

p 297x97 mm med ljusgrå fog. 

p Klinker, 147x147 mm, grå fog. Golvkomfortvärme (vattenburen) endast i drift vintertid.

p Klinker, 147x147 mm, grå fog.

p Vitt, kakel, 250x400 mm, ljusgrå fog. 

p Vitt, kakel, 250x400 mm, ljusgrå fog. 

p Målat. Frimärke av kakel, 250x400 mm ovan handfat, ljusgrå fog.

p Vit golvstående wc och handfat/kommod.

p Vit golvstående wc och handfat.     

p Draperistång kring duschplats.

p Tvättmaskin.

p Spegel samt belysning och kommod med vita luckor*. Beslag i metall. Vit laminat bänkskiva 

       ovan tvättmaskin.  

p Spegelskåp med belysning. Beslag i metall.

p Fast belysning i bad/tvätt, wc/dusch och wc, förråd/klk och kök. Bänkbelysning i kök i form 

       av lysrörsramp.Rätten till mindre ändringar förbehålles. Rätten till mindre ändringar förbehålles.

Lägenhetsbeskrivning Byggnadsbeskrivning
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Klimatsmart fakta:
• 1 500* kg per lägenhet och år är mängden koldioxid som 
   aldrig släpps ut i atmosfären när du bor i ett TellHus.
• Cirka 1 500–3 000 kr/år sparar du genom att bo i ett TellHus   
   genom lägre el- och varmvattenförbrukning. Pengar som 
   kan läggas på roligare saker.
• Du behöver inte ändra på din levnadsstandard för att bo i ett  
   TellHus. Tvärtom så blir många saker bättre när du bor 
   klimatsmart. Till exempel jämn inomhustemperatur, lägre elför- 
   brukning och induktionshäll.
• Lättare att städa och möblera tack vare de små radiatorerna.
• Lågenergilampor i all fast belysning.

Vitvarorna jobbar mycket men 

drar lite

Maten måste stå kall, tvätten ska 
tvättas och disken diskar inte sig 
själv. Men det måste inte innebära 
mer koldioxid. Energieffektiva 
vitvaror bidrar till att sänka elför-
brukningen och koldioxidutsläppen.

Golv som värmer fötter, inte 

vårt klimat

Varma fötter värmer hjärtat. Men 
att värma upp badrumsgolvet 
med el är ett stort slöseri. Ditt nya 
badrumsgolv värms med fjärr-
värme. Det sparar både pengar 
och miljö.

Bo i ett TellHus® – det 
enklaste sättet att göra en 
klimatinsats

Brf Alléträdet byggs enligt Veidekkes klimatkoncept TellHus. Det 
betyder att huset endast släpper ut hälften så mycket koldioxid som 
ett hus byggt på vanligt sätt.*
   När du bor i en lägenhet byggd med TellHus-konceptet gör du en 
aktiv insats för klimatet, utan att egentligen behöva lämna soffan. 
Givetvis ska vi fortsätta att sopsortera, låta bilen stå ibland och 
liknande, men i hemmets lugna vrå kan du lugnt koppla av i viss-
heten att du gör en betydande insats bara genom att bo. 
   Det tackar både vi och resten av världen för.

*Enligt Boverkets normer.

Klimatlagning

Alla lägenheter i ett TellHus 
levereras med induktionshäll. 
Snabb, säker och snygg. 
Och just det: den minskar
elförbrukningen också.

*Jämfört med ett standardhus byggt enligt dagens byggregler och 
med eluppvärmt badrumsgolv.

Varma 
fötterFull med

energi 
men  

lite el

Endast det 
bästa är gott 
nog
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Skolor & förskolor
- Trummans förskola på Glimmervägen
- Humlan på Hästhagsvägen
- Klossen på Sofi elundsvägen 
- Kotten och Regnbågen, båda på Malmvägen (på vägen mellan 
  Brf Alléträdet och pendeltågsstationen)
- Sofi elundskolan (F–9), Sollentunavägen
- Vittra i Sollentuna (F–9), Sollentunavägen
- Sollentuna International School (F–9) med engelskspråkig profi l, Bygatan 
- Djupadalsskolan (4–9), för elever med rörelsehinder, Bygatan

Fritid
- Motionsspår, bl a på Järvafältet (även skidåkning vintertid).
- Hälsans stig. En sex kilometer lång promenadväg från Turebergshuset 
  vidare till Edsviken, Skälby och Nytorp.
- Arena Satelliten – ett hus för ungdomar, kultur och idrott på Allfarvägen.
- Edsvik konsthall, Landsnoravägen. Här fi nns även motorcykelmuseum.
- Sollentuna sim- och sporthall. Bad, relax, gym och bowling. 
- Flera badplatser. Närmast är Strandvägen i Tureberg (Edsviken).
- Gym, bland annat på Kuskvägen.
- Naturupplevelser och friluftsliv på Järvafältet och Hansta naturreservat.

I Sollentuna, som ligger strax norr om Stockholm, bor fl er än 
63 000 människor. Staden har ett ypperligt läge vid vatten och 
natur och samtidigt nära E4 och fl ygplatser.

Service
- Vårdcentral, bl a Turebergs vårdcentral på Nytorpsvägen
- Apotek, bl a på Hammarbacken och i Sollentuna C

Shopping
- Sollentuna Centrum 
- Stinsen 
- Inte är det långt till Kista Galleria heller
Med närhet till tre rejäla shoppingcentra skall intet fattas dig.

Kommunikationer
- Pendeltåg
- Bussar till Danderyd, Täby, Kista, Karolinska sjukhuset och
  andra delar av Sollentuna kommun.
- Nära till Arlanda och Bromma fl ygplats

Service och kommunikationer
Och nu blir det fakta
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Inget underhåll på 
mången god dag

Fast pris – du slipper budgivning

Du kan påverka utformningen av ditt nya 
hem, men slipper renovera och bygga om

Ingen har bott här förut

Funktioner och design 
för dagens livsstil

Genomtänkta, moderna 
planlösningar

Att köpa ett nytt hem

Att köpa en helt nybyggd bostad är lite speciellt. Den fi nns ju inte ännu! Många beslut 

ska fattas och ofta dröjer det en stund innan du kan fl ytta in. Då kan det vara tryggt att 

veta att vi kommer att fi nnas med dig hela vägen och göra vårt yttersta för att du ska få 

en trygg och trevlig resa fram till infl yttning.  
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Våra pärlor
Vid det här laget har du nog insett vilken sällsynt 
livskvalitet Brf Alléträdet kan erbjuda. Men det är 
inte slut än. Vi ger dig ytterligare några pärlor. 

Skruva den som Harry

Så kommer den stora dagen och du får äntligen 
fl ytta in. Alldeles underbart – och totalt kaotiskt. 
Då ringer det på dörren och där står Händige 
Harry med verktygslådan under armen. ”Var det 
här det skulle hängas upp hyllor?”. Två timmars 
kom-i-ordning-hjälp till alla i Brf Alléträdet. 

Snällvärme

Fjärrvärme är en resurssnål uppvärmningsform 
som kräver liten arbetsinsats. Dessutom koldiox-
idsmart! Det handlar om att utnyttja värme som 
annars inte skulle komma till nytta, t ex spillvärme 

Bostadsrätt – helt rätt
Det fi nns många anledningar till att bostads-
rätten blivit så populär. Inte minst för att man 
tillsammans löser många av de uppgifter som är 
förknippade med en fastighet. Ett bekvämt sätt 
att bo men ändå med stor frihet.
   Det är bostadsrättsföreningen (det vill säga 
du och dina grannar) som äger fastigheten. Du 
ansvarar för inre underhåll och får själv bestäm-
ma över mindre reparationer och ombyggnader. 
Föreningen svarar för underhållet av alla gemen-
samma anläggningar. 

Styrelse

Bostadsrättsföreningen är en ekonomisk fören-
ing som förvaltas av styrelsen. Styrelsen väljs av 
medlemmarna vid den årliga föreningsstämman. 
Fram till godkänd slutbesiktning ingår en repre-
sentant från Bouwfonds Veidekke i styrelsen.

Boendekostnad

När du köper en bostadsrätt betalar du en insats 
(som är en andel i bostadsrättsföreningen). 
Utöver det betalar du en avgift till föreningen 
för att täcka din del av föreningens kostnader. 
Den totala boendekostnaden utgörs av avgiften, 
räntor och amorteringar på eventuella lån samt 
kostnader för el och hemförsäkring.

från industrin. Enkelt, tryggt och prisvärt. Luktar 
inte, bullrar inte och behöver inte fyllas på. Dess-
utom ger det en behaglig värme.

På paradgatan är det alltid full fart

Möjlighet att få upp till 1000 mbit bredband, men 
du avgör själv hur mycket du vill ha. 

Sov gott!

All lägenheter i Brf Alléträdet har säkerhetsdörrar 
med dörrkik.

Varning för barn!

Petsäkra uttag, spärrar i köksskåp samt barn-
säkra handtag på fönster.

Häng tv:n!

En av väggarna i vardagsrummet förstärks för 
platt-tv. 

7   Dags att fl ytta!

Efter uppvisat kvitto på slutbetalning och 
eventuella tillval, får du nycklarna till bostaden. 
Välkommen hem!

4    En första titt

Här är nästan mitt hem! När spaden satts i 
jorden och det börjar fi nnas något att titta på 
guidar vi dig runt på byggarbetsplatsen. Det är 
även ett tillfälle att träffa blivande grannar.

5   Upplåtelseavtal

Cirka 3–6 månader innan infl yttning tecknar du 
upplåtelseavtal och betalar en handpenning på 
10 procent av insatsen (minus tidigare betalt 
förskott).

6   Slutbesiktning

När ditt hem är färdigt får du vara med vid slut-
besiktningen som sker med en opartisk besikt-
ningsman. Då kan du även kontrollera att dina 
inredningsval är riktigt utförda.

När du har bestämt dig
Bostäderna i Brf Alléträdet säljs genom obero-
ende mäklare. Mäklaren garanterar att du som
kund får professionell rådgivning och att dina
intressen som köpare tas tillvara på bästa sätt.

Finansiering
Bouwfonds Veidekke kan erbjuda en fi nansie-
ringslösning i samarbete med bank. Kontakta 
mäklaren för mer information.

Så här går det till
1   Visning

Vid säljstart bjuds du in till visning. Du får då 
träffa den ansvarige mäklaren och kan ställa 
alla viktiga frågor. På visningen får du också ta 
del av viktig köpinformation som prislistor och 
planritningar. 

2   Förhandsavtal

När du väl har bestämt dig tecknas ett förhands-
avtal med ansvarig mäklare. 

3   Inredningsval

När det är dags att göra eventuella inredningsval 
kommer du att få träffa kundansvarig som både 
kan ge tips och råd samt visa materialprover.
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Säkert har du många funderingar och tankar kring 
att köpa ett nytt hem i Brf Alléträdet. Här har vi 
samlat några av dem. Har du ytterligare frågor är du 
välkommen att kontakta ansvarig mäklare.

1   När ska jag sälja min nuvarande bostad?

Det bästa är att prata med mäklaren som kan göra 
en bedömning av din unika situation. Generellt 
brukar man säga att den som säljer ett hus kan 
göra det med ett tillträde som ligger längre fram i 
tiden än den som säljer en mindre lägenhet. Vid köp 
bjuder Bouwfonds Veidekke på en dubbelt-boende-
försäkring (läs mer under Trygghet och garantier).

2   Kan priset ändras?

Årsavgiften kan ändras, om förutsättningarna för 
föreningens ekonomi förändras från det att prislistan 
gjordes, t ex om räntorna blir avsevärt högre. För-
eningen gör dock kalkylen utifrån en ränteprognos 
avseende ränteläget vid slutplacering av föreningens 
bottenlån. Prognosen bygger i huvudsak på olika 
bankers offi ciella prognoser om ränteutvecklingen.

3   Hur har ni löst förvaringen?

Alla lägenheter har förråd i källaren. De större lägen-
heterna har även en klädkammare. 

4   Får jag välja bilplats?

Vill du hyra garageplats anmäler du detta till mäk-
laren och fyller i intresseanmälan. Fördelningen av 
platserna görs av föreningen. Om det inte fi nns 

garageplatser till alla delas de ut enligt ”först till 
kvarn”-principen. Det är datum på intresseanmälan 
som bestämmer turordningen. Garageplats hyrs 
med ett separat hyresavtal och ingår inte i köpet av 
bostadsrätten. 

5   När får jag fl ytta in?

Infl yttning sker cirka 1,5 år efter byggstart. För att få 
den senaste informationen om tider, kontakta mäk-
laren. Exakt datum meddelas senast tre månader 
före infl yttning.

Frågor & svar

6   Kan jag hoppa av?

Fram till den tidpunkt då vi beslutar att byggstar-
ta, erbjuder Brf Alléträdet öppet köp, vilket inne-
bär att hela förskottet återbetalas (utan ränta) 
om du av någon anledning väljer att inte fullfölja 
ditt köp (läs mer under Trygghet och garantier).
   Efter beslut om byggstart gäller följande: 

En förhandstecknare får frånträda avtalet om:
a) lägenheten inte upplåts med bostadsrätt 
senast vid infl yttningen, 
b) upplåtelsen genom försummelse av bostads-
rättsföreningen inte sker inom skälig tid efter den 
beräknade tidpunkten för upplåtelsen eller 
c) de avgifter som skall betalas för bostadsrätten 
är väsentligt högre än som angavs i förhandsav-
talet och förhandstecknaren av denna anledning 
säger upp avtalet inom tre månader från den 
dag förhandstecknaren fi ck kännedom om den 
högre avgiften. 
   Om förhandstecknaren av annan anledning 
än som anges i föregående stycke inte förvärvar 
lägenheten med bostadsrätt har bostadsrättsför-
eningen rätt att erhålla ersättning för den skada 
som föreningen lider.
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Vi tänker på klimatet
Vi vill vara med och vända den oro-
väckande utvecklingen för klimatet 
med det vi kan bäst – att bygga hus. 
Därför har vi utvecklat TellHus, ett 
koncept för klimatsmart boende, och 
därför strävar vi efter att genomföra 
våra projekt med så resursbesparande 
lösningar och material som möjligt. 

Många goda skäl att välja oss

Vi tar hand om dig 
Du får en egen kontaktperson som 

följer dig ända fram till infl yttning.

Attraktiva fi nansieringsmöjligheter
Tack vare goda samarbeten med banker 
kan vi erbjuda dig goda möjligheter att 

fi nansiera köpet av ditt nya hem. Vi anlitar mäklare
En oberoende mäklare garanterar 
att dina intressen som köpare tas 
tillvara på bästa sätt. 

Tryggt byggt
Vårt Trygghetspaket ger dig som 
köpare bästa tänkbara trygghet.

Vilka är vi?

 
Spelar det egentligen någon roll vem som bygger ditt nya hem? Att köpa bostad är ju inte riktigt
detsamma som att köpa en bil av en viss modell eller en tröja av ett visst märke.
   Visst spelar det roll! Det är vi som ska se till att ditt drömhem blir precis så som du har tänkt dig, 
och eftersom vi ska ha med varandra att göra ett tag framöver underlättar det om vi kommer bra 
överens.
   Bouwfonds Veidekke AB är kanske en ny bekantskap för dig men faktum är att vi har lång erfaren-
het. Bakom företaget står två etablerade aktörer: Bouwfonds, som är ett av Europas största projekt-
utvecklingsföretag, och Veidekke, som är Skandinaviens fjärde största byggföretag. Tillsammans 
utvecklar vi lite större bostadsprojekt där stor omsorg läggs även på det som fi nns mellan husen. 
Vi utgår från människorna som ska leva här och låter delarna växer fram ur helheten. Det kan handla 
om spännande arkitektur, kontinentala infl uenser och ett samspel mellan fl era funktioner som boende, 
arbete och fritid. 
   Vår målsättning är att skapa platser där du känner dig som hemma, oavsett om du bor där eller ej.

Några exempel på vad Veidekke och Bouwfonds Veidekke byggt:

Tulehöjden/Lötsjöhöjden, 
Sundbyberg

Trastvägen, Lund Bällsta, Stockholm Svea Torn, Stockholm Tallkronan, Kävlinge
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Mina anteckningar

Att köpa ett nytt hem är ett stort och viktigt be-

slut. Då kan det vara skönt att veta att vi har alla 

tänkbara garantier som skyddar dig som köpare. 

Dessutom har vi lång erfarenhet som bostads-

byggare. 

Produktionsgaranti/Fullgörandegaranti

Skyddar beställaren (bostadsrättsföreningen) mot 

att produktionen inte färdigställs enligt entrepre-

nadkontraktet. 

Byggfelsförsäkring

Avser fel i husets konstruktion, material och ut-

förande. Gäller i 10 år från slutbesiktningsdagen. 

Följer villkoren i ”Lag om byggfelsförsäkring”.

Förskottsgaranti

En säkerhet för det förskott på insatsen som 

du betalar i samband med undertecknande av 

förhandsavtal. Banken garanterar återbetalning 

av förskott om projektet inte blir av. 

Slutbesiktning

Innan lägenheten överlämnas till dig görs en 

slutbesiktning. En opartisk besiktningsman 

bedömer då om uppförandet är utfört i enlighet 

med avtalet. 

Öppet köp 

Fram till den tidpunkt då Bouwfonds Veidekke 

beslutar att byggstarta, erbjuder Brf Alléträdet 

öppet köp, vilket innebär att hela förskottet åter-

betalas (exkl. ränta) om du av någon anledning 

väljer att inte fullfölja ditt köp. Tidpunkten för när 

beslut om byggstart tas beror på hur snabbt 

lägenheterna blir sålda. Preliminärt beslutar 

Bouwfonds Veidekke om byggstart när 50 % 

av bostäderna är sålda i Brf Alléträdet. Beslutet 

kommer att meddelas dig som köpare med ett 

brev till angiven hemadress, samt meddelas i 

projektinformationen på www.alletradet.se. Sam-

tidigt som beslutet meddelats blir förhandsavtalet 

bindande. Du kan hålla dig underrättad om 

försäljningsläget genom att kontakta mäklaren.

Försäkring mot dubbla boendekostnader

I de avtal som Bouwfonds Veidekke upprättar un-

der 2010 bjuder vi våra kunder på premien för de 

försäkringar som täcker fasta boendekostnader 

för dubbelt boende i upp till tre (3) månader. 

Erbjudandet gäller för dig som säljer en ägande-

rätt eller bostadsrätt och som anlitar en mäklare 

som erbjuder en sådan försäkring.

Trygghet och garantier Entreprenadgaranti

Bouwfonds Veidekke ställer en tvåårig garanti på 

utfört arbete, räknat från godkänd slutbesiktning. 

Efter två år genomförs en garantibesiktning som 

samlar upp eventuella fel som kan anses hänför-

liga till byggnationen.

Garantier för osålda bostadsrätter

Bouwfonds Veidekke svarar för månadsavgifter 

för osålda bostadsrätter och ansvarar för försälj-

ningen av dessa. Osålda bostadsrätter förvärvas 

av oss senast sex månader efter infl yttning.

Ansvar för förvaltning

UBC sköter den ekonomiska förvaltningen från 

första infl yttning och ett år framåt. Bouwfonds 

Veidekke tecknar också på marknadsmässiga 

villkor ett skötselavtal med en professionell tek-

nisk förvaltare (på normalt ett år). 

Rätt till frånträdande av förhandsavtal

Du har rätt att frånträda förhandsavtalet om 

lägenheten inte upplåts med bostadsrätt senast 

vid infl yttning, eller om de avgifter som ska beta-

las för bostadsrätten är väsentligt högre än vad 

som angetts i förhandsavtalet. 

 Detta är en sammanfattning av Bouwfonds Vei-

dekke Trygghetspaket. Mer information kan 

du få av ansvarig mäklare.
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Det här stället gillar i alla fall jag.



För oss människor kan träden längs allén se likadana ut, men de 

är alla egna varelser med unik ådring, personligt bladverk och sina 

högst individuella önskemål om ljus, jordmån och vatten.

   På samma sätt kan en byggare lätt förledas att tro att människor 

är likadana, och att det fi nns ett sätt att bo som passar alla. Så är 

inte fallet här. 

   Välkommen till ett kvarter som hyllar olikheterna och som har gott 

om hjärterum för alla personligheter.


