BARKARBY METROPOL

Drömmen om
en framtid i
den nya staden

Några av lägenheterna har
balkonger i två olika väderstreck.
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Stadskaraktär
puls och shopping

I Barkarbystaden växer stadskvarteren nu fram. Fler
och fler flyttar in i sina bostäder. Restauranger, cafeér
och bagerier samsas med nya småföretag som flyttar in
i området. Barkarbystaden är Järfällas nya pulserande
knutpunkt och ambitionerna för Stockholm Väst är
höga.
En långsiktigt hållbar stadsdel med grönytor och riktigt
bra kommunikationer. Redan nu är grunden lagd med
människor i alla åldrar. Kultur, näringsliv och en levande
miljö.
Här hittar du Barkarby Metropol, med förskola i
huset och Herrestaskolan alldeles intill. Redan nu har
Barkarby station flyttats närmare och bussen dit går ett
stenkast från huset. Pendeltåget tar dig till Stockholm C
på 16 minuter och så småningom kommer tunnelbanan
att nå Barkarbystaden. Med bil är du snabbt ute på E4
och E18.
Fast, varför åka iväg? Här finns ju det mesta i form av
butiker, vårdcentral och den närservice du kan behöva.
De stora butikskedjorna ligger bekvämt och nära vid
Barkarby handelsplats.
Järvafältet och Mälarens stränder ligger inom bekvämt
räckhåll. Det finns gott om lummiga gång- och cykelvägar och du tar dig lätt till ställen som exempelvis
Säbysjön för en utflykt.
Utvecklingen går snabbt i Järfälla. Välkommen till
Barkarby Metropol!

Barkarby Metropol har ett bra läge nära
kommunikationer, skola, shopping och
flera större parker. Inom några år blir
Barkarby även trafiknavet i Stockholm
Väst då tunnelbana, regiontåg och Förbifart Stockholm är klart.
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Många möjligheter
livfullt och
avspänt
Att bo i Barkarby Metropol kommer att innebära en
känsla av stad och nära till allt. Det kommer att vara folk i
rörelse som är på väg till eller från jobb och skola.
Allt finns runt hörnet här, oavsett om du ska lämna
barnen på förskolan i huset, gå och träna eller ta en kaffe
på torget.
Det finns flera restauranger som lockar med olika kök.
Ett bra urval av butiker för shopping. Kommunikationerna
är bra och kommer bli ännu bättre. Idag finns bussar och
pendeltåg inom räckhåll och inom några år är även
tunnelbanan på plats. Det är gott om cykelvägar i
området också, där du smidigt tar dig förbi Herrestaskolan för att nå olika grönområden eller varför inte
Mälaren.

Köksinredning med tillvalslucka
Form ljusgrå från Marbodal,
bänkskiva i laminat. Vitmålade
väggar och lackad ekparkett.
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Kontraster
med mycket liv
och karaktär
Olga Rosell, arkitekt på BSK, och Anna-Karin Hallqvist,
projektutvecklare på Veidekke ansvarar tillsammans för
utformningen av Barkarby Metropol.
Hus C är det lägsta huset i kvarteret som med sina fyra
våningar skapar förutsättningar för fler soltimmar på
gården. Huset har en enkel och harmonisk fasad med
stora balkonger och uteplatser mot gatan. I hus C har
nästan alla lägenheter sina sovrum orienterade mot
gården medan umgängesytorna återfinns mot gatan.
Hus D liknar hus B med sitt böljande sedumtak och sin
delvis vita fasad. Tre burspråk markerar trapphusen.
Huset har stora fönster och fönsterpartier som gör fasaden luftig och ljus. Trapphuset i hörnet markeras med
högre höjd som återanknyter till södra delen av hus B.
Hus D:s gatufasad är vänd mot Herrestaskolans skolgård och får därmed ett av Barkarbystadens mest öppna
lägen.
– På gården finns det grillplats och sittmöbler samt en
liten lekplats. Under helgerna och kvällarna är förskolans
lekplats öppen för alla, säger Anna-Karin Hallqvist.
Barkarbystaden är en långsiktigt hållbar stadsdel, med
bland annat lägre energianvändning, grönytor, sopsug
och avfallskvarnar.
– Särskilt nöjd är jag med materialvalen i huset och att
boendet är Svanenmärkt, säger Anna-Karin Hallqvist. Det
är resultatet av ett genomtänkt miljöarbete.

Hus C:s sydöstvända fasad med
generösa balkonger och uteplatser.
Den gemensamma gården ger
möjlighet till både lek och avkoppling.
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Kvadratsmart
och ljust med
variation
Att vara först i en lägenhet är något alldeles extra. Vad
du än väljer så får du en genomtänkt planlösning och
sobra materialval som andas kvalitet. Medan ettorna är
yteffektiva kan du för de övriga lägenheterna välja om
du vill satsa på yteffektivitet eller mer väl tilltagna ytor.
Variationen stannar inte där utan här tillgodoses både
önskemål om balkong mot gata och gård, syd, öst, nord
eller väst. Valet är ditt.
Generösa fönster skapar rymd och släpper in ljus i
lägenheten. Basen är vit med parkettgolv, köket är vitt
med bänkskivor i grått. Är du tidigt ute har du
möjlighet att påverka inredningen i ditt nya hem.
Lägenheterna är Svanenmärkta (mer info längre fram i
broschyren) och en praktisk matavfallskvarn gör att du
slipper skrapa skal och matrester i soppåsen. Istället
mals avfallet tyst och säkert ner och tas till vara.
Sopsug finns på gården och övrig källsortering lämnar
du i föreningens källsorteringsrum. Garaget ligger i bottenplan och på gården låser du in cykeln i ett av
cykelrummen.
Har du bestämt att du vill bo i Barkarby Metropol?
Då återstår bara nöjet att välja lägenhet.
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Öppen planlösning och fint ljusinsläpp
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Bostadsfakta

SNABBFAKTA PROJEKTNAMNET
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Adress: Parkvägen, Järfälla
Byggherre: Brf Barkarby Metropol
Arkitekt: BSK Olga Rosell
Antal lägenheter: 211 st varav 102 st i hus C/D
Beräknad inflyttning: 2018/2019
Säljare: Brf Barkarby Metropol
Mer information: www.barkarbymetropol.se

Bilparkering
Det finns drygt 100 parkeringsplatser i föreningens garage varav knappt hälften av platserna tillfaller hus C/D.
Lägenheterna med 4 rok har förtur.
Fördelningen av parkeringsplatser sker inför tillträdet
utifrån turordning från tid för intresseanmälan. Intresseanmälan för parkeringsplats lämnas till mäklaren i samband med avtalsskrivning. Hyresavtal för parkeringsplats tecknas separat. Preliminär hyra för garageplats är
1 125 kr/mån.

Området
Brf Barkarby Metropol består av fyra flerfamiljshus med
totalt 211 bostäder och en förskola. Utbyggnadstiden
är beräknad att vara klar våren 2019. Hus C/D består av
102 lägenheter. Kvarteret är beläget söder om Barkarbystadens Lilla torg och ramas in av Parkvägen, Karlslundsvägen och Flygfältsvägen.

Gård
Mellan hus B, C och D finns föreningens gemensamma
gård. Den innehåller ytor för både boende och förskola.
Förskolans gård är tillgänglig för föreningen kvällstid
samt helger.

Årsavgift
Som bostadsrättshavare betalar du en årsavgift till
föreningen månadsvis i förskott. I månadsavgiften ingår
bostadsrättens andel av föreningens driftkostnader,
som vatten, uppvärmning, fastighetsel, fastighetsskatt,
underhåll av fastigheten med mera. Avgiften täcker
också föreningens räntekostnader och amorteringar
samt avsättning till underhållsfond.
Driftskostnader
I Barkarby Metropol har du möjlighet att påverka dina
driftkostnader. Mätningen av hushållsel och den energi
som går åt för varmvattenuppvärmning sker individuellt
för varje bostadsrätt.
Drift och skötsel
Bostadsrättsföreningen ansvarar för drift och skötsel av
gemensamma utrymmen och mark, exempelvis hissar,
trapphus, parkering och gård. Kostnaden för detta är
inkluderad i årsavgiften.

Förskola
I bottenvåningen på hus B finns en förskola med 6
avdelningar. Entréer till förskolan finns både i den norra
och södra delen av hus B.
Källsortering & avfall
I varje kök finns avfallskvarnar installerade. På gården
finns sopsugsnedkast för hushållsavfall och i husen
finns ytterligare källsorteringsmöjlighet i separat rum.
Förråd
Lägenhetsförrådet är beläget i respektive lägenhet,
se bofaktablad. Några lägenheter har externt förråd.
På bofaktabladen finns specificerat hur stora de externa
förråden är.
TV/internet
TV: Basutbud för TV ingår i avgiften (must-carry).
Internet: Fiber är indraget i huset därefter kopparledning till respektive lägenhet. Trådlös uppkoppling
inom lägenheten. Avgift för internet tillkommer.
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BYGGNADSBESKRIVNING
ALLMÄNT FASTIGHETEN
Grundläggning: Betongplatta.
Bärande stomme: Bärande väggar och bjälklag.
Fasadmaterial: Betongelement. Tegel i sockelvåningen.
Yttertak: Sedum/Papp.
Fönster/fönsterdörrar: Trä med utvändig aluminiumbeklädnad.
Balkong: Balkongfront i perforerad plåt, smidesräcke eller
glas (beroende på läge i huset).
Uteplats: Betongplattor.
Uppvärmning: Fjärrvärme, vattenburna radiatorer.
Varmvatten: Individuell mätning via undermätare.
Ventilation: Mekanisk till- och frånluft med möjlighet till
forcering i kök. Frånluft via ventiler i våtrum och kök. Tilluftsdon i sovrum och vardagsrum.
Elinstallation: Individuell mätning via undermätare.
TV/Tele/IT: Kollektivt abonnemang för basutbud TV ingår i
månadsavgiften. Individuella abonnemang för internet och
telefoni tillkommer. Fiber indraget i huset, därefter kopparledning till respektive lägenhet. Trådlös uppkoppling inom
lägenheten.

GEMENSAMMA UTRYMMEN
Hiss: Alla lägenheter nås via hiss.
Entrégolv: Klinker/Terrazzo.
Trapphusgolv: Klinker/Terrazzo.
Trapphusväggar: Målad betong.
Trappor: Betong.
Post m m: Postlådor, namntavla och anslagstavla i entrén.
Tidningshållare vid lägenhetsdörr.
Barnvagnsförråd: Finns i varje trapphus.
Cykelförvaring: Cyklar parkeras i ställ på gården, gatan eller
i något av föreningens cykelrum.
Sophantering: Avfallskvarn i kök, sopsug i kvarteret. Källsorteringsrum finns i föreningen.
Tvättstuga: Finns ej. Alla lägenheter är utrustade med
tvättmaskin/torktumlare.
Parkering: Gemensamt garage med övriga hus i Brf
Barkarby Metropol.
Förråd: Lägenhetsförråd placerat i lägenheten, eller externt,
enligt bofaktablad.

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. Produkt eller material
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
illustrationsbilder.
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LÄGENHETSBESKRIVNING
ALLMÄNT LÄGENHETEN
Rumshöjd: Generellt cirka 2,50 m. Nedsänkta tak i bad/WC
samt vid inklädnader i tak, se bofaktablad.
Lägenhetsdörr: Säkerhetsdörr.
Golv: Fabrikslackerad ekparkett.
Socklar: Vita, fabrikslackerade med synliga infästningar.
Väggar: Lägenhetsskiljande väggar i betong, innerväggar i
gips. Alla väggar är målade. Enklare underbehandling (synliga skivskarvar och skruvar) i förråd.
Innertak: Vitmålade med synliga skarvar. Inklädnad i gips av
ventilation enligt bofaktablad.
Innerdörrar: Vita, fabrikslackerade, släta med handtag i
metall.
Dörrfoder och lister: Vita fabrikslackerade med synliga
infästningar.
Smygar vid fönster: Vitmålade.
Fönsterbänkar: Ljusgrå natursten.
Garderober: Vita stommar med vita luckor, handtag i
metall.
Klädkammare: Målade väggar, inredning enligt bofaktablad.

Kök
Snickerier: Köksinredning från Marbodal, lucka Aspekt
kritvit med takanslutning och sparksockel. Handtag av
metall.
Bänkskiva: Laminat 30 mm, rak framkant med underlimmad diskho.
Vitvaror: Vita vitvaror. Kyl och frys alternativt kombinerad
kyl/frys enligt bofaktablad. Induktionshäll och inbyggnadsugn, placering enligt bofaktablad. Integrerad diskmaskin
45/60 cm bred enligt bofaktablad. Mikrovågsugn placerad
enligt bofaktablad.
Kakel: Vitt 100x300, liggande sättning ovan bänkskiva och
diskbänk. Ljusgrå fog.

Badrum
Golv: Klinker 100x100 mm. Komfortgolvvärme ej möjlig.
Väggar: Vitt kakel 200x400 mm med ljusgrå fog, liggande
sättning.
Porslin: Vägghängd toalett. Vitt tvättställ med vit kommod
600 mm, golvanslutet avlopp.
Duschplats: Duschvägg i klarglas med duschdraperistång.
Tvätt: Vit tvättmaskin och torktumlare från Siemens, uppställning enligt bofaktablad.
Övrigt: Spegelskåp ovan kommod. Krokar och toapappershållare i metall. Engreppsblandare i metall och bad/duschgarnityr i metall.

WC/dusch (i förekommande fall)
Golv: Klinker 100x100 mm.
Väggar: Vitt kakel 200x400 mm med ljusgrå fog,
liggande sättning.
Porslin: Golvstående toalett. Vitt tvättställ med
golvanslutet avlopp.
Övrigt: Spegel ovan handfat. Krokar och toapappershållare
i metall. Engreppsblandare i metall och bad/duschgarnityr
i metall.
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Att köpa helt
ny bostad

Att köpa en ny bostad är för många av oss vårt livs
största affär. Att köpa en helt ny bostad är dessutom lite
speciellt - bostaden finns ju inte ännu. Många beslut ska
tas 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 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.

Visste du 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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SÅ HÄR GÅR ETT KÖP TILL:
1. Förhandsavtal
När du bestämt dig för en bostad träffar du fastighetsmäklaren och skriver ett förhandsavtal.
Förhandsavtalet är ett bindande avtal mellan dig och
bostadsrättsföreningen. I samband med avtalstecknandet betalar du ett förskott till bostadsrättsföreningen på 50 000 kronor. 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.
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, praktiskt detaljer och förberedande information inför tillträdet.
5. Upplåtelseavtal
Cirka 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 mejl.
9. Utvärdering av ditt bostadsköp
Vi vill att du ska trivas i din nya bostad och dialogen med
dig är en viktig del i vårt arbete. Därför hoppas vi att du
har tid att svara på några frågor efter att du flyttat in. Här
du också möjlighet att ge din personliga feedback till oss.
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Trygghet
och garantier
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.
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 färdigställande.
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.
Ditt försäkringsskydd
Bostadsrättsföreningen gör en gemensam upphandling
och står för bostadsrättstillägget för alla föreningens bostäder. Detta gör att du får en billigare hemförsäkring och
föreningen har en säkrare skadehantering vid eventuella
skador i huset. Tänk på att upplysa ditt försäkringsbolag
om detta när du tecknar hemförsäkring för din nya bostad.
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Bostadsrätt
helt rätt
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.
Bostadsrättsföreningens styrelse
Bostadsrättsföreningens första styrelse utses under
byggtiden av Veidekke Bostad. En tid efter att huset
är färdigbyggt lämnar den byggande styrelsen över till
en ny styrelse som väljs av bostadsrättsföreningens
medlemmar. Detta sker vid en föreningsstämma. Vi på
Veidekke Bostad erbjuder stöd och utbildning till den
nya styrelsen.
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 godkända 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.
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Bo Svanenmärkt
gör en klimatinsats

Det är viktigt för oss att du som kund ska få ett hälsosamt och hållbart boende. Vi har sett till att hela
byggprocessen, alla färger, spackel, ingående material
och varenda inredningsdetalj är noga utvalda och
kontrollerade. Bostäderna ska dessutom vara energisnåla och ha låg klimatpåverkan. Därför har vi valt
att miljömärka våra bostäder med Svanen. Få varumärken i världen kan mäta sig med Svanen. Det är en
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världsledande miljömärkning som ställer marknadens
tuffaste miljö- och klimatkrav. Veidekke Bostad delar
Svanens miljövärderingar och var först i Norden med
att få ett flerbostadshus Svanenmärkt. En Svanenmärkt
bostad är bra för allergiker och hälsosam för alla. När du
väljer en Svanenmärkt bostad gör du en aktiv insats för
klimatet bara genom att bo.

Bilderna i denna broschyr är digitala montage.
Reservation för ändringar och ev tryckfel.

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 BARKARBY METROPOL
Info: barkarbymetropol.se
Mäklare: Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Järfälla
Rico Cigel, 08-562 889 70, 0702-14 51 47
rico.cigel@lansfast.se
Joel Nylund, 08-562 889 70, 0702-08 49 76
joel.nylund@lansfast.se

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

Tillsammans förverkligar vi bostadsdrömmar • veidekkebostad.se

