ÅBY ÄNGAR VALLENTUNA

Drömmen om
ett enklare
livspussel

Högst upp finns en stor terrass
om ca 29 kvm. Här njuter du av
solen och har koll på barnen som
leker på gården.

Husen har generösa fönsterpartier för att du ska få ett
ljust och trivsamt boende.
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Drömmen om ett
enklare livspussel
Här i Åby Ängar kan din längtan efter natur och frihet
kombineras med bästa pendlarläget. I ett litet nybyggt
område, centralt i Vallentuna, bor du i stadsradhus.
Skolor och fler än tio förskolor ligger inom en kilometers radie. Med matbutik snett över gatan och fem
minuter till centrum och Roslagsbanan blir livet ett
lättlagt pussel.
Det nyrenoverade och trivsamma centrumet har butiker, lunchställen, bageri och all möjlig service. Till Täby
Centrum kör du på tio minuter och till Arninge C på bara
sex minuter.
Du har aldrig tråkigt här. Vallentunasjön med skidspår
och skridskobana lockar tio minuter bort. Till Kvarnbadet
cyklar du på fem minuter. Alldeles inpå knuten ligger
Motionscentret Gym & Sim med sin populära simskola.
Cykelvägar, motionsspår och vandringsleder tar dig ut
på landet, Roslagsleden ännu längre. Här finns mer:
idrottsplats, ishall, sport- och idrottshall. Bollplaner och
boulebanor och ett nybyggt kulturhus. Och på lekplatserna fortsätter barnens lek där naturen tar vid.
Tänk att det går att bo så här bekvämt och nästan på
landet!

Du bor i ett nybyggt radhus,
norr om stora vägen och med
gränslös övergång till ett ljuvligt
kuperat grönområde i söder. Det
är fem minuter till Roslagsbanan
och snabbussar in till Humlegården. Till Arlanda och Kista tar det
under halvtimmen med bil.
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Radhus
2 plan, 105 kvm
Att bo i våra stadsradhus innebär att man har en lite
mindre tomt med fina uteplatser och en liten täppa,
men samtidigt tillgång till en stor gemensam gård med
plats för lek. Husen är välplanerade med mycket funktion och ljus. Matplats mot gatan och ett välutrustat
arbetskök med vy via vardagsrum mot gårdssidan. Vardagsrummet är lätt-möblerat och öppnar sig mot gårds-
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sidans uteplats. Badrum med tvätt-utrustning, badkar,
toalett och tvättställ med snygg kommod. I taket lyser
dimbara led-spotlights. Hall med trappa till överplanets
allrum som flödar av ljus och den extra takhöjden ger
rymd. Här uppe finns även tre bra sovrum, klädkammare och wc/dusch. I anslutning till husets entré finns
praktiskt kallförråd.
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Radhus
3 plan, 130 kvm
Treplanshusets planlösning är i princip identisk med
tvåplanshuset när det gäller de första två våningarna,
frånsett att det här är normal takhöjd i allrummet. Treplanshuset erbjuder ett lite mer flexibelt boende i och
med att allrummet på tredje planet kan göras om till ett
eller två sovrum som tillval. Det finns även möjlighet att
göra om klädkammaren till wc. Förutom detta stoltserar huset även med en rejäl takterrass om ca 29 kvm i
söder eller västerläge. Så med andra ord kan detta hus
passa en lite större familj, eller en mindre som vill ha
lite extra ytor för familj och vänner.
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Frihet och rymd
både inne och ute
Kanske bor du här en dag, vi tänker oss det. Du kommer med tåget, handlar och hämtar barn. Det är så
nära, ni går i lugn och ro och tittar på löv och mask.
Entrén döljs av en häck och vagnen eller cykeln åker in i
det lilla förrådet.
Du ser över skärmväggen till matplatsen medan du
stuvar undan rygga och hjälm under trappen och hänger
upp kläder. När du plockar upp maten kastar du en blick
över kökets kaklade diskbänksbar. Du ser uteplatsen
genom vardagsrummets stora fönster. Kvällen är fin
och grannens barn leker redan på innergården, vid övergången till det kuperade grönområdet.
En trappa upp hör du nu lek och buller i allrummet utanför de tre sovrummen. Skönt att alla har aktiviter senare, tänker du medan du dukar för middag på den generösa uteplatsen. Du pausar en stund med en tidning i
solen. Vad enkelt och skönt livet ändå kan vara!

Tvåplanshusets allrum flödar
av ljus och rymd tack vare högt
fönsterparti och extra takhöjd.
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Stadsradhusen
ligger på en fin
kuperad tomt
Lisa Melin är arkitekt på White Arkitekter och Patrik
Eriksson projektutvecklare på Veidekke. Båda har arbetat
länge och engagerat med Åby Ängar. Husen utstrålar
modern hantverkskänsla med liggande träpanel som
bryts av galvaniserad stål. Färgerna går i brutet vitt och
mörkt grått.
– Läget är det bästa, säger Patrik Eriksson. Man bor nära
allt som får livet att funka. Ändå är det lugnt och grönt.
– Radhusen är snygga och välplanerade och ligger på
en väldigt fin, kuperad tomt, så husen klättrar lite, säger
Lisa Melin. Det betyder stora lekytor för barnen på den
gemensamma gården och vår landskapsarkitekt Sofia
Palmer har skapat en inbjudande miljö med sittmöbler
och lekpark.
Över lag är fönstren stora, med låg bröstning. Tvåplanshusets trappa har dubbla fönster på höjden och kröns av
en trevlig takkupa så att ljuset kan flöda fritt.
– Ja, det är ljust redan i entrén, säger Patrik Eriksson.
Och en låg halvvägg ger visuell kontakt med matrummet
som har stora fönster ända ner i marknivå.
Båda är också nöjda med den stora terassen och flexibiliteten i de större husens tredje plan. Allrummet på 23
kvm kan lätt bli två extra sovrum.
– En av många fina detaljer är att man slipper vägghängda element eftersom det är vattenburen golvvärme
i alla golv, säger Patrik Eriksson. Det är skönt för bara
barnfötter.
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Många val ger
dig hemmet
du drömt om
I Vallentuna trivs både människor och djur väldigt bra.
Slår du dig ner i Åby Ängar med din familj så har du det
mesta inom räckhåll. Och dina valmöjligheter är många.
De fina stadsradhusen finns i två och tre plan och alla
har sin p-plats med motorvärmare på parkeringen. Vid
husentrén, bakom den skyddande häcken, finns ett
litet förråd på cirka 2 kvm, med plats för barnvagn eller
trädgårdsgrejer. Cykeln kan parkeras på innergården
nedanför uteplatsen.
I hallen ser du matplatsen över en halvhög vägg. Trappan i ek och vitt leder upp till tre sovrum, ett litet allrum
och dusch/wc. Väljer du det större huset kan du förvandla tredje planets stora rum till två extra sovrum och
sätta in ett extra wc. Här finns också en rejäl terass. I
det mindre huset får du istället en takkupa och extra
takhöjd.
Väggar och tak är vita. Ekgolven har stavparkett och
värme så du slipper väggelement. Det rymliga kökets
barplats med diskbänk släpper in ljus och låter dig se
över till vardagsrummet och vidare ut på uteplatsen och
gården.
Hur du än väljer så kommer du att få ett modernt och
smakfullt boende och många framtida valmöjligheter.

Köket är praktiskt och lättarbetat med högt placerad ugn och
rejäla bänkytor. Öppningen mot
vardagsrummet ger ett fint ljusflöde. Bekvämt och ljust, precis
som man vill ha det.
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Vardagsrummet är ritat för att
vara lättmöblerat och användbart,
det generösa fönsterpartiet ger
rikligt med ljus men skyddas av
uteplatsen.

Vardagsrummen är placerade
med utsikt över den egna uteplatsen och den gemensamma
gården med plats för lekande
barn och vuxna.
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Bostadsfakta

SNABBFAKTA
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Adress: Häggatan, Åby Allé
Byggherre: Bostadsrättsföreningen Åby Allé
Totalentreprenör: Veidekke Bostad AB
Arkitekt: White Arkitekter, Lisa Melin
Antal lägenheter: 19 st
Beräknad inflyttning: Kvartal 4, 2017
Säljare: Brf Åby Allé
Mer information: abyangar.se
Området
I Åby Ängar byggs ca 500 bostäder i nära anslutning till
Vallentuna Centrum. Det blir både småhus och flerfamiljshus. Som närmaste granne finns populära Sim &
Gym, en motionsanläggning med riktigt bra faciliteter,
det är även en kort promenad till Vallentuna IP med
ishall, bollplaner och motionsspår mm. I området kommer det att byggas en förskola som ett tillskott till de ca
10 förskolorna i närområdet. På gångavstånd finns även
skolor och allmänna kommunikationer i form av Roslagsbanan och bussar.
Årsavgift
Som bostadsrättshavare betalar du en årsavgift till föreningen månadsvis i förskott. I månadsavgiften ingår
bostadsrättens andel av föreningens driftskostnader
såsom snöröjning, skötsel av gård och parkeringar.
Avgiften täcker också föreningens räntekostnader och
amorteringar. Din förbrukning av kallvatten, hemförsäkringens bostadsrättstillägg samt avsättning till underhållsfond ingår också. Du som bostadsrättsinnehavare
står själv för kostnaden för uppvärmning och hushållsel.
Bostaden är ansluten till fibernät, kostnad för tv och
internet tillkommer. Bostadsrättsföreningen kan dock
komma att kollektivt upphandla tjänsten för tv och internet ifall man ser stora kostnadsbesparingar för dig som
bostadsrättsinnehavare.

Drift och skötsel
Bostadsrättsföreningen ansvarar för drift och skötsel av
gemensamma utrymmen såsom gård och parkeringar.
Kostnaden för detta är inkluderad i årsavgiften.
Bilparkering
Området har en gemensam parkering med 23 parkeringsplatser varav en handikapplats där det finns
en parkering per bostad som ingår i månadsavgiften.
Detta innebär att det i begränsad omfattning kommer
finnas möjlighet att hyra ytterligare en parkering i mån
av plats, och dessa fördelas i turordning efter påtecknat
förhandsavtal. Gästparkeringar kommer finnas utmed
gatorna på kommunal mark.
Gård
Den gemensamma gården är en naturlig samlingspunkt, med plats för umgänge. Här finns dels sittgrupper och lekredskap, dels gräsyta för lek.
Källsortering
Alla bostäder är utrustade med källsorteringsmöjligheter under diskbänken. Sopkassun finns vid infarten
till parkeringen. Närmaste återvinningstation finns på
vägen till Idrottsplatsen.
Förråd
Alla bostäder har ett kallförråd bredvid entrén till huset.
Information om storlek på förrådet hittar du på bofaktabladet. Kallförrådet har belysning och eluttag.

Driftskostnader
I Brf Åby Allé har du möjlighet att påverka dina driftskostnader genom att du själv betalar för faktisk förbrukning, på så sätt premieras den som är sparsam.
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BYGGNADSBESKRIVNING

LÄGENHETSBESKRIVNING

ALLMÄNT FASTIGHETEN

ALLMÄNT LÄGENHETEN

Grundläggning: Betongplatta
Bärande stomme: Trästomme
Fasadmaterial: Träpanel/Förzinkad plåt
Yttertak: Platta mörkgrå betongpannor
Fönster/fönsterdörrar: Isolerglasfönster med aluminiumklädd
utsida, färganpassad till fasad.
Ytterdörr: Fabriksmålad
Plåtarbeten: Färganpassad till fasad eller tak, fabrikslackad
eller motsvarande.
Balkong (3-planshus): Trätrall på golv, räcke i sträckmetall
”pinnaräcke”. Naturfärgad skärmvägg i trä mellan husen
och på gavlar.
Mark: Upplåten mark enligt kontraktshandling.
Uppvärmning: Vattenburen golvvärme i samtliga plan, via
egen värmepumpspanna (frånluft).
Varmvatten: Via egen värmepanna.
Ventilation: Mekanisk frånluft, tilluft via ventiler/spaltventiler.
Elinstallation: El-central med automatsäkring och jordfelsbrytare.
TV/Tele/IT: Anslutet till fibernät, man tecknar egna avtal
om bostadsrättsföreningen inte beslutar annat.
Brevlåda: Egen brevlåda vid varje hus.

Rumshöjd: ca 2,50 m
Golv: Ekparkett, 3-stavs mattlack.
Socklar: Vita platsmålade socklar.
Väggar: Målade gipsväggar på regelstomme.
Innertak: Gipstak, vita målade släta.
Innerdörrar: Släta vita lackade.
Dörrfoder och lister: Släta vita, platsmålade.
Smygar vid fönster: Målade.
Fönsterbänkar: Natursten.
Garderober: Släta vita luckor, se bofaktablad.
Klädkammare: Inredd med hylla och klädstång.
Hall: Klinkergolv grå 30x30.
Trappa: Vita vangstycken och räcke, steg i eklaserad furu.

Kök
Snickerier: HTH Mono, vit slät lucka, eller motsvarande.
Bänkskiva: Grå laminatbänk med rak kant.
Diskbänk: Franke Delux 1200 mm.
Vitvaror: Ugn och micro i högskåp, integrerad diskmaskin,
fullstor kyl och frys, utdragbar fläkt. Siemens vita, med bra
energiprestanda.
Kakel: Vit matt 10x30 cm.

GEMENSAMMA UTRYMMEN
Sophantering: Sop-kasun med två fraktioner vid infart till
parkering, återvinningsstation inom en kilometer.
Parkering: Varje hus har en parkering med eluttag på gemensam parkeringsplats, dessutom finns ett fåtal extra platser
för uthyrning, dessa fördelas i turordning efter köp.

Badrum
Golv: Klinker, grå 10x10 cm, rak sättning.
Väggar: Kakel, vit 20x40 cm, liggande sättning.
Porslin: Golvstående wc, tvättställ med kommod
och spegelskåp.
Badkar: Rektangulärt i glasfiber.
Tvätt: Tvättmaskin och torktumlare, 7 kg, Siemens.
Grå laminatbänk över tvättmaskin och torktumlare.
Övrigt: Belysning i badrum och Wc/Dusch: Infällda
led-spotlights, 2 st. med dimmer.
Wc/Dusch
Golv: Klinker, grå 10x10 cm, rak sättning.
Väggar: Kakel, vit 20x40 cm, liggande sättning.
Porslin: Golvstående wc, tvättställ med kommod
och spegelskåp.
Dusch: Engreppsblandare med handdusch, draperistång.
Övrigt: Belysning i badrum och Wc/Dusch: Infällda
led-spotlights, 2 st. med dimmer.

Reservationer
Samtliga bilder i säljmaterialet är illustrationer. Detta innebär
att avvikelser kan förekomma mellan bilderna och färdig
bostad. I byggnads-, lägenhets- eller inredningsvalsbeskrivningar kan utbyte av material eller modeller förekomma
eftersom uppdateringar av modellserier eller material sker
löpande. Produkten eller materialet ersätts då med likvärdig
produkt så att funktion eller design inte förändras väsentligt.
Sker ett utbyte aviseras detta endast om funktion eller design
synnerligen ändras. Tillval kan förekomma på illustrationer.
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Att köpa helt
ny bostad

SÅ HÄR GÅR ETT KÖP TILL:
1. Förhandsavtal
När du bestämt dig för en bostad, träffar du fastighetsmäklaren och skriver ett förhandsavtal. I samband
med avtalstecknandet betalar du förskott till bostadsrättsföreningen på 100 000 kr. Om du ska låna pengar,
behöver du ett lånelöfte från en bank.
2. Byggstart
När hälften av bostäderna är sålda tar vi byggstartsbeslut och börjar bygga. Självklart håller vi dig löpande
uppdaterad om vad som händer i projektet.

Att köpa en ny bostad är för många av oss vårt livs
största affär. Och att köpa en helt ny bostad är dessutom
lite speciellt - bostaden finns ju inte ännu. Många beslut
ska fattas och ofta dröjer det ett tag innan du kan flytta
in. Då kan det vara tryggt att veta att vi kommer att
finnas med dig under hela resan.
Professionell hjälp hela vägen
För att du ska få den bästa rådgivningen och för att
dina intressen som köpare ska tas tillvara på allra
bästa sätt, har vi valt att alltid sälja våra bostäder via
registrerade fastighetsmäklare.
Boendekostnadskalkyl
Din fastighetsmäklare kan hjälpa dig om du vill få
en beräkning av dina framtida boendekostnader.
Kontakta fastighetsmäklaren för en personlig boendekostnadskalkyl.
Finansiering
När du har bestämt dig och det är dags att se över
finansieringen, har vi goda bankkontakter. Den bank
som finansierar byggandet åt bostadsrättsföreningen
är alltid väl insatt i bostadsprojektet och kan erbjuda
dig fördelaktiga villkor. Prata gärna med din mäklare
om du vill veta mer.

3. Dina inredningsval
Du kan själv påverka material och färger för att
förverkliga just din bostadsdröm. Till din hjälp har du
vår inredare som ger dig tips och råd.
4. Informationsmöte
Alla köpare bjuds in till ett informationsmöte där vi
berättar om besiktningar, praktiska detaljer och förberedande information inför tillträdet.
5. Upplåtelseavtal
Ca 3–6 månader innan tillträdet tecknar du ett upplåtelseavtal och betalar en handpenning på tio procent
av insatsen (minus tidigare betalt förskott).
6. Besiktning
När ditt hem är färdigt är du med vid besiktningen
som utförs av en opartisk besiktningsman.
7. Tillträde
När du visat upp kvitto på slutbetalningen får du dina
nycklar. Vi går noggrant igenom din nya bostad och
fastighetens allmänna utrymmen. Alla dokument om
bostaden och bostadsrättsföreningen får du samlat i
en bopärm.
8. Trygg efter inflyttningen
När du flyttat in kan du känna dig trygg med att vi tar
hand om dig oavsett vilken fundering du har om din
bostad. Vår serviceorganisation nås enkelt på telefon eller mail.
9. Utvärdering av ditt bostadsköp
Vi vill att du ska trivas i din nya bostad och dialogen med
dig är en viktig del av vårt arbete. Därför hoppas vi att
du har tid att svara på några frågor efter att du flyttat
in. Här har du också möjlighet att ge din personliga
feedback till oss.

Visste du förresten att nio av tio som en gång köpt en nyproducerad bostad väljer det igen när det är dags att flytta?
Enligt våra kunder är det för att man får ett modernt och
välplanerat boende, där ingen tidigare bott och där allt är
nytt och fräscht. Dessutom kan du vara med och påverka så att du får just det drömboende du önskar.
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Trygghet
och garantier

Bostadsrätt
helt rätt

Att köpa en ny bostad är ett stort och viktigt beslut. Det
är en investering på lång sikt som både ska ge livskvalitet och god nattsömn. För att du ska känna dig trygg
vid såväl köpet – som en lång tid framöver – erbjuder
vi dig trygghetslösningar och garantier som skyddar dig
som köpare. Dessutom kan det vara tryggt att veta att
Veidekke Bostad ingår i Skandinaviens fjärde största
byggkoncern med lång erfarenhet av bostadsbyggande.

Bostadsrättsföreningens styrelse
Bostadsrättsföreningens första styrelse är en tillfällig
styrelse, som sedan avgår vid en föreningsstämma en
tid efter att huset är färdigbyggt. De som tar över är en
ny styrelse som väljs av föreningens medlemmar. Vi på
Veidekke Bostad erbjuder stöd och utbildning till den
nya styrelsen.

Förskottsgaranti
Detta är en bankgaranti som försäkrar dig om att du får
tillbaka ditt inbetalda förskott om projektet mot förmodan
inte blir av.
Fullgörandeförbindelse
Vårt moderbolag, Veidekke ASA, går i god för att vi på
Veidekke Bostad fullgör våra byggprojekt (d.v.s. att vi
fullgör totalentreprenaden mot bostadsrättsföreningen).
Entreprenadgaranti
Bostadsrättsföreningen har en femårig entreprenadgaranti, räknad från godkänd slutbesiktning med en
efterföljande femårig ansvarsperiod för dolda fel. Dessutom har alla vitvaror du köpt via oss minst två års garanti.
Garantier för osålda bostadsrätter
Om det skulle finnas några bostäder som är osålda när
du och dina grannar flyttar in, täcker Veidekke Bostad
månadsavgifterna för de osålda bostadsrätterna. Vi
tar också ansvar för försäljningen av dessa. Osålda
bostadsrätter förvärvas av Veidekke Bostad senast sex
månader efter tillträde.

Bostadsrättsföreningens ekonomiska plan
Tidigt i projektet upprättas en kostnadskalkyl som är
grunden för den ekonomiska planen. Både kostnadskalkylen och bostadsrättsföreningens ekonomiska plan
har granskats av Boverkets auktoriserade intygsgivare,
som kontrollerat att planen vilar på tillförlitliga grunder.
Veidekke Bostad följer de regler och den branschpraxis
som gäller avseende avskrivningar. Läs mer om detta på
www.veidekkebostad.se/avskrivningar.
Ansvar för förvaltning
De första två åren sköter ett externt förvaltningsbolag
föreningens ekonomiska förvaltning. Bostadsrättsföreningen tecknar också, på marknadsmässiga villkor, ett
skötselavtal med en teknisk förvaltare. Även detta avtal
löper normalt över två år. Därefter kan föreningens medlemmar själva välja hur man vill att förvaltning och fastighetsskötsel ska ske.

Rätt till frånträdande av förhandsavtal
Förhandsavtalet är ett bindande avtal mellan dig och
bostadsrättsföreningen. Du har rätt att frånträda förhandsavtalet om bostaden inte upplåts med bostadsrätt
senast vid tillträde, eller om de insatser och avgifter som
skall betalas för bostadsrätten är väsentligt högre än vad
som angivits i kostnadskalkylen och förhandsavtalet.
Det är bostadsrättsföreningen, det vill säga du och
dina grannar, som äger fastigheten. Du ansvarar för inre
underhåll i din bostad och får själv bestämma över mindre reparationer och ombyggnader. Föreningen svarar
för underhållet av alla gemensamma utrymmen och
anläggningar.
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Varför välja
Veidekke

Vi på Veidekke Bostad är övertygade om att framtidens
bostäder ska utvecklas i samspel mellan oss och dig.
Genom att involvera, lyssna och prata med våra kunder,
boende i området och beslutsfattare förstår vi bättre
varje bostadsprojekts unika förutsättningar. Kunskapen
använder vi för att skapa attraktiva bostäder och boendemiljöer. Vi vill bidra till samhällets utveckling genom att
skapa miljöer där människor vill leva.
Tillsammans förverkligar vi bostadsdrömmar.

7 SKÄL ATT VÄLJA VEIDEKKE
Du får mer tid över – I en välplanerad, nybyggd bostad
behöver du inte lägga tid på att ändra eller renovera
- allt är nytt och fräscht. Istället får du mer tid över till
dig själv och din familj.
Du köper till fast pris – Du slipper budgivning och den
osäkerhet som det kan innebära. Här betalar du rätt
pris från början.
Du påverkar utformningen – Vi utvecklar våra bostadsprojekt i nära dialog med dig. Hos oss har du
möjlighet att vara med och påverka ditt drömboende
och sätta en personlig prägel på din nya bostad.
Du bor klimatsmart – I en hållbar, klimatsmart bostad,
med genomtänkta material, god inomhusmiljö och
låga underhålls- och driftskostnader bor du bättre
och sundare.
Du bor riktigt bra – En bostad byggd av Veidekke är funktionell och har genomtänkta lösningar som följer
dagens höga krav på säkerhet. Vi lägger omsorg
både på bostaden och på den tillhörande utomhusmiljön.
Du gör en trygg affär – För att du ska känna dig säker
vid köpet erbjuder vi dig lösningar och garantier som
skyddar dig som köpare.
Du köper av en etablerad aktör – Veidekke Bostad ingår
i Veidekke ASA som är Skandinaviens fjärde största
bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag och
är noterat på Oslobörsen. Den näst största ägaren
av koncernen är vi medarbetare, vilket är speciellt
bland börsnoterade företag och skapar ett alldeles
unikt engagemang.
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BRF ÅBY ALLÈ I VALLENTUNA
Info: abyangar.se
Mäklare:
Malou Parkkila 073-747 30 00
malou.parkkila@svenskfast.se
Josefine Simonsson 070-876 73 74
josefine.simonsson@svenskfast.se
Växel 08-511 800 00

Veidekke kundcenter: kundcenter@veidekke.se 08-635 94 64
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