BARKARBY METROPOL
HUS B

Bofakta

Välkommen till
Barkarby Metropol

Situationsplanen visar husens läge i kvarteret. Hus A har 52
lägenheter och en kommersiell lokal belägen i norra delen
av huset. Hus B inrymmer 57 lägenheter och en förskola i
bottenvåningen. Hus C och D består av ytterligare cirka 100
lägenheter. Alla de cirka 210 lägenheterna ingår i samma
bostadsrättsförening.
Föreningens fyra hus ramar in den trivsamma, nivåindelade
gården som under dagtid under vardagar även nyttjas av
förskolan. På gården finns sopsugsnedkast för hushållsavfall och i husen finns källsorteringsmöjligheter.
Under gården finns garage med föreningens parkeringsplatser.
Gatuadresserna är Parkvägen, Karlslundsvägen och
Flygfältsvägen.
På följande sidor i broschyren visas situationsplan och
planlösningar för Barkarby Metropol hus B. Lägenheterna
erbjuds i 1 – 5 rum och kök i storlekarna 36 – 113,5 kvm.

4

LGH: 5-1101

1 rok
36 kvm

Kvadratsmart lägenhet där kök och vardagsrum möts i en öppen
planlösning med fönster och balkong mot väster. Lägenheten
disponeras med sovalkov och bra förvaring i form av förråd och
garderober. I badrummet finns dusch, wc och tvättpelare.

5

1 rok
39,5 kvm

LGH: 5-1206,
5-1306, 5-1406

Kvadratsmart lägenhet där kök och vardagsrum möts i en öppen
planlösning med fönster och balkong mot väster. Lägenheten
har bra förvaring i form av förråd och garderober. I badrummet
finns dusch, wc och tvättpelare.
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LGH: 5-1106

1 rok
40 kvm

Kvadratsmart lägenhet där kök och vardagsrum möts i en öppen
planlösning med fönster och balkong mot väster. Lägenheten
har bra förvaring i form av förråd och garderober. I badrummet
finns dusch, wc och tvättpelare.
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1,5 rok
39,5 kvm

LGH: 5-1202,
5-1302

Yteffektiv 1,5:a med allt som krävs för ett bekvämt boende.
Sovrum med fönster mot innergården. Kök och vardagsrum
med utgång till balkong mot soliga väster. Badrum med dusch,
wc och tvättpelare. Goda förvaringsmöjligheter med förråd och
garderober.
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1,5 rok
39,5 kvm

LGH: 5-1205,
5-1305

Yteffektiv 1,5:a med allt som krävs för ett bekvämt boende.
Sovrum med fönster mot innergården. Kök och vardagsrum
med utgång till balkong mot soliga väster. Badrum med dusch,
wc och tvättpelare. Goda förvaringsmöjligheter med förråd och garderober.
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LGH: 5-1402

1,5 rok
39,5 kvm

Yteffektiv 1,5:a med allt som krävs för ett bekvämt boende.
Sovrum med fönster mot innergården. Kök och vardagsrum
med utgång till balkong mot soliga väster. Badrum med dusch,
wc och tvättpelare. Goda förvaringsmöjligheter med förråd och
garderober.
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LGH: 5-1405

1,5 rok
39,5 kvm

Yteffektiv 1,5:a med allt som krävs för ett bekvämt boende.
Sovrum med fönster mot innergården. Kök och vardagsrum
med utgång till balkong mot soliga väster. Badrum med dusch,
wc och tvättpelare. Goda förvaringsmöjligheter med förråd och
garderober.
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LGH: 5-1102

1,5 rok
40 kvm

Yteffektiv 1,5:a med allt som krävs för ett bekvämt boende.
Sovrum med fönster mot innergården. Kök och vardagsrum
med utgång till balkong mot soliga väster. Badrum med dusch,
wc och tvättpelare. Goda förvaringsmöjligheter med förråd och
garderober.
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LGH: 5-1105

1,5 rok
40 kvm

Yteffektiv 1,5:a med allt som krävs för ett bekvämt boende.
Sovrum med fönster mot innergården. Kök och vardagsrum
med utgång till balkong mot soliga väster. Badrum med dusch,
wc och tvättpelare. Goda förvaringsmöjligheter med förråd och
garderober.

13

LGH: 5-1103

2 rok
43,5 kvm

Yteffektiv 2:a med allt som krävs för ett bekvämt boende.
Sovrum med fönster mot innergården. Kök och vardagsrum
med utgång till balkong mot soliga väster. Badrum med dusch,
wc och tvättpelare. Goda förvaringsmöjligheter med förråd och
garderober.

14

2 rok
44 kvm

LGH: 5-1203,
5-1303, 5-1403

Yteffektiv 2:a med allt som krävs för ett bekvämt boende.
Sovrum med gott om plats och fönster mot innergården. Kök
och vardagsrum med utgång till balkong mot soliga väster.
Badrum med dusch, wc och tvättpelare. Goda förvaringsmöjligheter med förråd och garderober.
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2 rok
46 kvm

LGH: 5-1201,
5-1301

Yteffektiv 2:a med allt som krävs för ett bekvämt boende.
Sovrum med gott om plats och fönster mot innergården. Kök
och vardagsrum med utgång till balkong mot soliga väster.
Badrum med dusch, wc och tvättpelare. Goda förvaringsmöjligheter med förråd och garderober.
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LGH: 5-1401

2 rok
46 kvm

Yteffektiv 2:a med allt som krävs för ett bekvämt boende.
Sovrum med gott om plats och fönster mot innergården. Kök
och vardagsrum med utgång till balkong mot soliga väster.
Badrum med dusch, wc och tvättpelare. Goda förvaringsmöjligheter med förråd och garderober.
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2 rok
47,5 kvm

LGH: 2-1202,
2-1302, 2-1402

Genomgående, välplanerad och effektiv tvåa med balkong mot
innergården. Kök och vardagsrum har plats för både matbord
och soffgrupp. Bra förvaringsmöjligheter med förråd och
garderober. Badrum med dusch och tvättpelare.
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2 rok
47,5 kvm

LGH: 3-1202,
3-1302, 3-1402,
4-1202, 4-1302,
4-1402

Genomgående, välplanerad och effektiv tvåa med balkong mot
innergården. Kök och vardagsrum har plats för både matbord
och soffgrupp. Sovrummet rymmer säng och skrivbord.
Bra förvaringsmöjligheter med förråd och garderober. Badrum
med dusch och tvättpelare.
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2 rok
53,5 kvm

LGH: 5-1204,
5-1304, 5-1404

Den här gaveltvåan med fönster mot både söder och väster
kommer att bada i ljus. Kök och vardagsrum i öppen planlösning
med utgång till balkong i västerläge. Gott om förvaring med
garderober och förråd.
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LGH: 5-1104

2 rok
54,5 kvm

Den här gaveltvåan med fönster mot både söder och väster
kommer att bada i ljus. Kök och vardagsrum i öppen planlösning
med utgång till balkong i västerläge. Sovrum med plats för säng
och skrivbord. Gott om förvaring med garderober och förråd.
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3 rok
72,5 kvm

LGH: 2-1203,
2-1303

Ljus och luftig trerummare med stora sovrum och gott om
förvaring. Köks- och vardagsrumsdelen har öppna ytor med
gott om plats för både matbord och stor soffgrupp. Här hittar
man utgången till balkongen med eftermiddags- och kvällssol.
Sovrummen vetter in mot innergården och har gott om plats för
både säng och skrivbord. Badrum med dusch, wc, tvättmaskin
och torktumlare.
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LGH: 2-1403

3 rok
72,5 kvm

Ljus och luftig trerummare med stora sovrum och gott om
förvaring. Köks- och vardagsrumsdelen har öppna ytor med
gott om plats för både matbord och stor soffgrupp. Här hittar
man utgången till balkongen med eftermiddags- och kvällssol.
Sovrummen vetter in mot innergården och har gott om plats för
både säng och skrivbord. Badrum med dusch, wc, tvättmaskin
och torktumlare.

23

3 rok
72,5 kvm

LGH: 3-1201,
3-1301, 4-1201,
4-1301

Ljus och luftig trerummare med stora sovrum och gott om
förvaring. Köks- och vardagsrumsdelen har öppna ytor med
gott om plats för både matbord och stor soffgrupp. Här hittar
man utgången till balkongen med eftermiddags- och kvällssol.
Sovrummen vetter in mot innergården och har gott om plats för
både säng och skrivbord. Badrum med dusch, wc, tvättmaskin
och torktumlare.

24

LGH: 3-1401

3 rok
72,5 kvm

Ljus och luftig trerummare med stora sovrum och gott om
förvaring. Köks- och vardagsrumsdelen har öppna ytor med
gott om plats för både matbord och stor soffgrupp. Här hittar
man utgången till balkongen med eftermiddags- och kvällssol.
Sovrummen vetter in mot innergården och har gott om plats för
både säng och skrivbord. Badrum med dusch, wc, tvättmaskin
och torktumlare.
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LGH: 4-1401

3 rok
72,5 kvm

Ljus och luftig trerummare med stora sovrum och gott om
förvaring. Köks- och vardagsrumsdelen har öppna ytor med
gott om plats för både matbord och stor soffgrupp. Här hittar
man utgången till balkongen med eftermiddags- och kvällssol.
Sovrummen vetter in mot innergården och har gott om plats för
både säng och skrivbord. Badrum med dusch, wc, tvättmaskin
och torktumlare.
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3 rok
77 kvm

LGH: 3-1203,
3-1303

Ljus och luftig trerummare med stora sovrum och gott om
förvaring. Köks- och vardagsrumsdelen har öppna ytor med
gott om plats för både matbord och stor soffgrupp. Här hittar
man utgången till balkongen med eftermiddags- och kvällssol.
Sovrummen vetter in mot innergården och har gott om plats för
både säng och skrivbord. Badrum med dusch, wc, tvättmaskin
och torktumlare.

27

LGH: 3-1403

3 rok
77 kvm

Ljus och luftig trerummare med stora sovrum och gott om
förvaring. Köks- och vardagsrumsdelen har öppna ytor med
gott om plats för både matbord och stor soffgrupp. Här hittar
man utgången till balkongen med eftermiddags- och kvällssol.
Sovrummen vetter in mot innergården och har gott om plats för
både säng och skrivbord. Badrum med dusch, wc, tvättmaskin
och torktumlare.
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LGH: 3-1102

3 rok
83,5 kvm

Ljus och luftig trerummare med stora sovrum och gott om
förvaring. Köks- och vardagsrumsdelen har öppna ytor med
gott om plats för både matbord och stor soffgrupp. Här hittar
man utgången till balkongen med eftermiddags- och kvällssol.
Sovrummen vetter in mot innergården och har gott om plats för
både säng och skrivbord. Badrum med dusch, wc, tvättmaskin
och torktumlare.
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LGH: 2-1102

4 rok
88 kvm

I gårdsplanet finns denna välplanerade 4:a med stor uteplats
mot den lekfulla innergården och balkong mot soliga väster.
Öppna sällskapsytor mellan kök och vardagsrum med utgång
till balkong. Badrum med dusch och wc samt en gästtoalett.
Sovrummen är rymliga och har plats för säng och mer därtill.
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LGH: 4-1101

4 rok
88 kvm

I gårdsplanet finns denna välplanerade 4:a med stor uteplats
mot den lekfulla innergården och balkong mot soliga väster.
Öppna sällskapsytor mellan kök och vardagsrum med utgång
till balkong. Badrum med dusch och wc samt en gästtoalett.
Sovrummen är rymliga och har plats för säng och mer därtill.
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LGH: 3-1101

4 rok
88,5 kvm

I gårdsplanet finns denna välplanerade 4:a med stor uteplats
mot den lekfulla innergården och balkong mot soliga väster.
Öppna sällskapsytor mellan kök och vardagsrum med utgång
till balkong. Badrum med dusch och wc samt en gästtoalett.
Sovrummen är rymliga och har plats för säng och mer därtill.
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4 rok
90,5 kvm

LGH: 2-1201,
2-1301

Genomgående ljus och välplanerad 4:a med balkong mot soliga
väster. Luftigt mellan kök och vardagsrum med delvis öppen
planlösning och utgång till balkong. Här finns plats för både matbord och stor soffgrupp. Sovrum med gott om förvaring/
förvaringsmöjligheter. Två badrum med dusch och wc.
(Lägenheten kan också väljas att nyttjas som en stor 3:a).
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4 rok
90,5 kvm

LGH: 4-1203,
4-1303

Genomgående ljus och välplanerad 4:a med balkong mot soliga
väster. Luftigt mellan kök och vardagsrum med delvis öppen
planlösning och utgång till balkong. Här finns plats för både matbord och stor soffgrupp. Sovrum med gott om förvaring/förvaringsmöjligheter. Två badrum med dusch och wc. (Lägenheten
kan också väljas att nyttjas som en stor 3:a).
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LGH: 4-1403

4 rok
90,5 kvm

Genomgående ljus och välplanerad 4:a med balkong mot soliga
väster. Luftigt mellan kök och vardagsrum med delvis öppen
planlösning och utgång till balkong. Här finns plats för både matbord och stor soffgrupp. Sovrum med gott om förvaring/förvaringsmöjligheter. Två badrum med dusch och wc. (Lägenheten
kan också väljas att nyttjas som en stor 3:a).
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LGH: 2-1401

4 rok
91 kvm

Genomgående ljus och välplanerad 4:a med balkong mot soliga
väster. Luftigt mellan kök och vardagsrum med delvis öppen
planlösning och utgång till balkong. Här finns plats för både matbord och stor soffgrupp. Sovrum med gott om förvaring/
förvaringsmöjligheter. Två badrum med dusch och wc.
(Lägenheten kan också väljas att nyttjas som en stor 3:a).
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LGH: 2-1101

5 rok
113,5 kvm

I gårdsplanet finns denna välplanerade och rymliga 5:a med stor
uteplats in mot den lekfulla innergården och balkong mot soliga
väster. Sällskapsytor mellan kök och vardagsrum med utgång
till balkong. Två badrum med dusch och wc. Gott om förvaringsmöjligheter i form av garderober och förråd. (Lägenheten kan
också väljas att nyttjas som en stor 4:a).
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LGH: 4-1102

5 rok
113,5 kvm

I gårdsplanet finns denna välplanerade och rymliga 5:a med stor
uteplats in mot den lekfulla innergården och balkong mot soliga
väster. Sällskapsytor mellan kök och vardagsrum med utgång
till balkong. Två badrum med dusch och wc. Gott om förvaringsmöjligheter i form av garderober och förråd. (Lägenheten kan
också väljas att nyttjas som en stor 4:a)
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Tillsammans
förverkligar vi
bostadsdrömmar

BRF BARKARBY METROPOL
Info: barkarbymetropol.se
Mäklare: Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Järfälla
Rico Cigel, 08-562 889 70, 070-214 51 47
rico.cigel@lansforsakringar.se
Joel Nylund, 08-562 889 70, 070-208 49 76
joel.nylund@lansforsakringar.se

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

Tillsammans förverkligar vi bostadsdrömmar • veidekkebostad.se

