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HISTORIA OCH KULTUR I 
ÖSTERMALMS SVEAKVARTER

På solsidan vid Valhallavägens lummiga esplanad  
ligger Sveakvarteren; Svea Fanfar, Svea Symfoni 
och Svea Serenad. Husen bildar en vacker båge runt  
Musikhögskolans spektakulära glasväggar. Även det 
gamla stallet och ridhuset som tillhört anrika Svea 
Artilleriregemente och senare Swartlings ridskola 
är nu i musikens tjänst. En fin liten villa har flyttats  
längre in i området. Det är en vacker miljö med både 
historia och framtid och en härlig plats att bo på. 

Östermalms kvarter är perfekta att strosa i och har 
stans bästa utbud av gastronomi och butiker. Via 
gång- och cykelvägar, Stadions tunnelbanestation 
och buss tar du dig lätt dit du vill. Matbutiker finns 
nära och Fältöversten, gallerian vid Karlaplan, ligger 
bara några minuter bort. En gångbro bakom Svea 
Serenad leder till ett av stans finaste naturområden, 
Lill-Jansskogen. Perfekt när du vill promenera, jogga, 
upptäcka, leka eller åka skidor. 

Du når Sveakvarteren via de vackert ljussatta  
trapporna och ramperna i sten. Hela området blir ett 
nytt spännande arkitektoniskt inslag i Östermalms 
stadsbild. 

Bilden är en illustration över Sveakvarteren.
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RESTAURANG OCH CAFÉ
Restaurang Proviant
Svea Torn lunch och café
Sushi Solen
Arena vedugnspizza
Dosanko Sushi Thai
Spice of India
Ett Bageri
Restaurang Proviant
Restaurang Kouzina
Ciao Ciao Due
Sture Konditori
Halv Grek Plus Turk
Café Foam
Tössebageriet
Daphne’s
Debaser Humlegården
Café Saturnus
Sollévi-huset; Restaurang Esperanto
och Råkultur
Un Poco
Miss Voon

FRITID 
SATS Stadion
Slagskeppet
Östermalms IP
Tennisstadion
Lill-Jansskogen
Swartlings Ridskola, Ryttarstadion
Kungliga Tennishallen

SERVICE
Hemköp, Matglädjen
7-Eleven
Barnsjukhuset Martina
Ica Esplanad
Coop Nära
Carlssons Skola
Fältöversten; Systembolag, Apotek,
Folktandvård, Bank, Post, ICA, McD,
H&M, Lagerhaus etc.
Fastighetsbyrån Östermalm,  
Sibyllegatan/Östermalmstorg
Historiska Museet
Beirut Café
Flying Fish
Forno Romano
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RESTAURANG OCH CAFÉ
Restaurang Proviant, Sturegatan 19
Svea Torn lunch och café
Sushi Solen
Arena vedugnspizza
Dosanko Sushi Thai
Spice of India
Ett Bageri
Restaurang Proviant
Restaurang Kouzina
Ciao Ciao Due
Sture Konditori
Halv Grek Plus Turk
Café Foam
Tössebageriet
Daphne’s
Debaser Humlegården
Café Saturnus
Sollévi-huset; Restaurang Esperanto
och Råkultur
Un Poco
Miss Voon

FRITID 
SATS Stadion
Slagskeppet
Östermalms IP
Tennisstadion
Lill-Jansskogen
Swartlings Ridskola, Ryttarstadion
Kungliga Tennishallen

SERVICE
Hemköp, Matglädjen
7-Eleven
Barnsjukhuset Martina
Ica Esplanad
Coop Nära
Carlssons Skola
Fältöversten; Systembolag, Apotek,
Folktandvård, Bank, Post, ICA, McD,
H&M, Lagerhaus etc.
Fastighetsbyrån Östermalm, Sibylle- 
gatan/Östermalmstorg
Historiska Museet
Beirut Café
Flying Fish
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Svea Symfoni &
Svea Serenad Lounge
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STOCKHOLM STADION – SOLSKENSOLYMPIADEN
Sommaren 1912 var ovanligt solig. Stockholm hade 
tre år tidigare fått värdskapet för de femte olympiska 
spelen i modern tid. Under dessa tre år hade arkitekt 
Torben Gruts ritningar omsatts i Stockholms Stadion.
Den nationalromantiska stilen låg rätt i tiden och den
hästskoformade arenan i mörkbränt tegel med   
sina ståtliga valv och dekorativa mönster slog  
världen med häpnad. Stockholm visade sin bästa 
sida, även vad gällde upplägget och OS 1912 gick till 
historien som Solskensolympiaden.  

GRANNEN BJUDER PÅ MUSIK
"Ackis", som Kungliga Musikhögskolan kallas, 
grundades 1771 och är näst äldst i världen. Här 
utbildas tonsättare, dirigenter, musikproducenter,  
musiker och sångare- till exempel har både Jussi 
Björling och Malena Ernman skolats här. Bakom en 
ny vacker glasfasad ligger konsertlokaler, medan  
övningsrummen ligger i den vita byggnaden som  
löper längs Lidingövägen. Även före detta stallet och 
ridhuset liksom "Gula villan" har tagits i bruk. 

TORG PÅ EXERCISYTORNA
Svea Artilleriregementes vackra kasernbyggnad 
med borggård ritades av arkitekt E A Jacobsson 
och stod klar 1877. Regementet var unikt för sin 
tid med rymliga logement, matbespisning och bad- 
anläggning. Generalstabens stalletablissement med 
stallar och ridhus har funnits här sedan 1886 och  
under flera år låg Swartlings ridskola just här. Ljudet 
av hästhovar lever kvar än idag; den beridna hög- 
vakten utgår från Kavallerikasern på Lidingövägen, 
där också Polisrytteriet har sina hästar. National-
stadsparken, där Lill-Jansskogen ingår, är flitigt  
använd för ridsporten.

OMGIVEN AV HISTORIA FYLLD  
AV KULTUR OCH PASSION
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Fasaderna är hantverksmässigt putsade i klassiska 
Stockholmsfärger för att ge vackra skuggbildningar. 
Socklar och stenläggning är i ljus granit. De långa fina 
balkongernas mörkgrå smidesräcken och de ljust grå 
fönsterbågarna kontrasterar mjukt. Kanske anländer 
du via en av de höga portikerna, med stadens larm 
bakom dig, kanske har du stannat till på någon av  
områdets trevliga restauranger. 

Bakom huset, vid gångvägen mot Lill-Jansskogen, 
finns en härlig lekplats. Här är högt och fritt med utsikt 
mot Stadion där du kan fånga kvällens sista solstrålar 
vid ett bord. 

Nu står du här, på Melodislingans torg, framför Svea
Serenad. Områdets minsta lägenheter och två av 
Sveakvarterens mest magnifika paradvåningar ryms 
i husen. Platsen är välkomnande med sittplatser i  
bästa solläge. Mellan gång- och cykelvägen och den 
lugna kvartersgatan löper oxelträd. Träden tar en 
sväng över det stensatta torget. All växtlighet har  
tydliga årstidsväxlingar, vårblomning, höstfärger och 
lökblommor, liksom växter för sommarens fåglar,  
fjärilar, bin och humlor. Via grinden kommer du in till 
din egen lugna gård, vidare till det vackra trapphuset 
med behagligt dämpade toner och påkostade detaljer. 
Väl hemma möts du av ljuset och en ny sekvens av 
rum i en mild grå färgskala. Du känner dig välkomnad 
och trygg. 

FRÅN STADENS LARM TILL 
SKÖNHET OCH LUGN 
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På den härligt lummiga Valhallavägens solsida har vi 
byggt klart Svea Fanfar som är den första etappen av 
totalt tre nya projekt. Nu pågår byggnationen av den 
andra etappen, Svea Symfoni, och därefter påbörjas 
den sista etappen, Svea Serenad. De tre projekten 
är helt unika nyproduktioner där läget och de smak-
fulla och påkostade detaljerna samverkar för att ge 
dig ett boende i en klass för sig.

Det första man möts av är den tidlösa fasaden, som 
med sina höga franska fönster skapar en omfamn- 
ande känsla kring Musikhögskolans nya spännande 
lokaler. Tack vare sin hästskoform får hela fastig- 
heten en öppenhet mot Östermalm, vilket ger ljus, 
liv och rörelse.

Det har lagts stor omsorg på den höga exteriöra 
kvaliteten, där materialen är noga utvalda för att bli 
vackrare med tiden. Portar och trappuppgångar har
fått utsmyckningar som signalerar klassisk tidlös-
het. Entrédörrar i ek, läderomspunna trappräcken 
och vackra bildmotiv är symboler för platsens histo-
rik och de små, mysiga gårdarna bland blommande 
växtlighet och uteplatser öppnar upp för umgänge. 

ETT BOENDE UTÖVER
DET VANLIGA
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Erik Westling är projektutvecklare på Veidekke och 
arbetar nära arkitekterna Ann-Christin Ohlander och 
Moulienne Giesecke på Brunnberg & Forshed.  
- Det är ett helt fantastiskt område och boende, 
säger Erik Westling. Lägenheterna är påkostade långt 
utöver det som är vanlig hög standard i nyproduktion 
och den stora loungen är en fantastisk tillgång. 

På Brunnberg & Forshed fäster man stor vikt vid 
"bostadens omätbara värden"*. Det kan vara den 
känsla man har när man kommer hem.  
- Vi har skapat en medveten sekvens av rum, både 
ute och inne, säger Ann-Christin Ohlander.  
Svea Artilleris gamla stall och ridhus är skyddade och 
all mark runt Sveakvarterens hus har utformats med 
omsorg. För de boende innebär det tillgång till en 
unik och påkostad utemiljö.  
 
Inne i det behagligt dämpade trapphuset gestaltas 
områdets historia. Som i en följetong, med in- 
spiration från Bayeuxtapeten**, löper hästar i olika 
kulörer och material genom Sveahusens samtliga 
tolv trapphus. Hästar, ryttare och fotfolk är alla på 
väg mot Svea Serenad som ligger intill det gamla 
ridhuset.  
 
- I det interiöra är färgskalan klassisk och lugn med 
en ljus gråvit ton som bas. Pardörrar och fönster 
med låg bröstning släpper in mycket ljus och ger fria 
vyer, säger Moulienne Giesecke. 

- Våningarna är öppna med tydlig kontakt mellan de 
olika rummen. Här vill man bo kvar länge, och därför 
är det möjligt att förändra rummens användning över 
tid, säger Erik Westling.  
 

DEN SKÖNA KÄNSLAN ATT 
KOMMA HEM

Arkitekterna Ann-Christin Ohlander och  
Moulienne Giesecke från Brunnberg &  
Forshed tillsammans med Erik Westling,  
projektutvecklare på Veidekke Bostad är  
stolta över Sveakvarteren. 
"En tidlös, långsiktig och vacker miljö där 
människor kommer att trivas länge."

*"Bostadens omätbara värden", skriven av 
Kjell Forshed  och Ola Nylander.
**Bayeuxtapeten är en berömd 70 meter lång 
medeltida textil. Den beskriver historiska händelser 
men också den medeltida människans vardag. 
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Att köpa en helt nybyggd bostad är speciellt.  
Varje lägenhet i Svea Serenad är omsorgsfullt  
designad för en modern livsstil. 
I hallen ligger ljusgrå granitkeramik och väggarna är 
ljust gråvita liksom fönsterbänkarnas kalksten.
Köket kommer från SieMatic och grundutförandet är 
ljusgrått med vit bänkskiva i stenkomposit.  
Materialen är funktionella, tidlösa och blir vackrare 
ju längre tiden går. I kombination med de strama 
linjerna i kök- och badrumsinredning blir helheten en 
spännande dynamik mellan det klassiska och nutida. 
Alla golv är lagda med ekparkett i naturligt djup ton. 

Men det är du som sätter stilen. Utöver grundut- 
förandet kan du välja mellan ytterligare två köks- 
koncept. Ett är mellangrått, med en neutral grå ton 
på sockel och luckor. Det andra är ett tvåfärgat kök 
med mörkt grafitgrå kökskåp samt vita överskåp, 
högskåp och stänksskydd. Du väljer själv vilket av de 
tre kökskoncepten som tilltalar dig.   
Vitvarorna är av fabrikatet Miele. Kyl/frys och disk- 
maskin är integrerade och ugn samt mikro är svarta. 

Viss kvalitet uppskattar du först när du flyttar in. Som 
den omsorg som lagts på alla detaljer. Till exempel 
slätmålade väggar och tak i hela våningen samt dold 
rördragning. Med vattenburen golvvärme i hela lägen-
heten slipper du radiatorer. Du får ett boende med 
genomgående rena linjer och goda förutsättningar att 
möblera precis som du vill ha det.

OMSORGSFULL DESIGN OCH
DIN PERSONLIGA SMAK
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Till Svea Serenads utsökta östermalmsvåningar 
hör en cirka 600 kvadratmeter stor serviceyta med 
lounge, festlokal, gym, kök, hotellrum och konferens- 
rum. I loungen tas du omhand av en egen värd som 
inte bara ser till att du trivs, utan även står till tjänst 
med olika ärenden och göromål.  
Loungen är privat och delas med bostadsrättsinne- 
havarna i Svea Symfoni. Som boende får du tillgång 
till ett unikt servicekoncept som kallas Plussbolig®. 

Servicekonceptet lyfter in servicen du är van vid från 
hotell till ditt hem, eller snarare ditt förlängda hem. 
Plusskonceptets personliga service har tagits fram 
för att underlätta din vardag. Vår värd kan exempelvis 
hjälpa dig med matinköp, att ta emot leveranser och 
beställa catering till privata tillställningar. 

Loungen gör ditt hem större. Här finns gratis Wi-Fi 
och du kan koppla av, läsa tidningar, ta en kopp kaffe, 
genomföra jobbmöten, träffa vänner och ta emot 
gäster. Festlokalen går att boka till barnkalaset eller 
50-års-festen. 

Loungen är en del av ditt hem, som du kan ta i anspråk 
på det sätt som passar dig. När du bor här kan du njuta 
av en bekväm vardag och en guldkantad helgdag. 

Plussbolig®

Svea Serenad är ett Plussbolig®. Plussbolig® är ett 
koncept som utvecklats av det norska bostadsföre-
taget Selvaag Bolig och som blivit en stor framgång 
i Norge. Idag finns ca 1 500 färdigbyggda bostäder i 
Norge och Sverige enligt Plusskonceptet. 
Svea Serenad är det tredje Plussprojektet i Sverige.

UNIKA TJÄNSTER
GER LIVET GULDKANT
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Loungen ligger i hus 6 och 7 med entréer från Löjtnantsgatan och garaget.
På våningen ovanför loungen ligger de tre hotellrummen.
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Ett garage kan vara trist men i Svea Serenad är det 
annorlunda. Du åker hiss till och från garaget och 
slipper på så vis väta och snöskottning. Känslan 
är varmt välkomnande och det är en trivsam plats.  
Belysningen är god men ändå varm och på väggarna 
är trapphusens hästar uppmålade i full skala. Här får 
alla sinnen sitt; i högtalarna spelas vacker musik som 
bidrar till den ombonade känslan. Här finns möjlighet 
till förvaringsskåp och upphängning av takbox som 
tillval i garaget. 

GARAGET, EN VÄLKOMNANDE
PLATS
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SNABBFAKTA
Upplåtelseform: Bostadsrätt.
Adress: Melodislingan 36-48, 115 51 Stockholm.
Upplåtare: Bostadsrättsföreningen Svea Serenad.
Arkitekt: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB.
Antal lägenheter: 120 st (utredning pågår för 129 st). 
Beräknad inflyttning: Hösten 2019 - Sommaren 2020.
Mer information: www.sveaserenad.se

ÅRSAVGIFT
Som bostadsrättsinnehavare betalar du en årsavgift 
till föreningen som betalas månadsvis i förskott. I av- 
giften ingår bostadsrättens andel av föreningens 
driftskostnader såsom fastighetsel, uppvärmning, 
vatten, fastighetsskatt, underhåll av fastigheten mm.  
Avgiften täcker även föreningens räntekostnader och 
amorteringar samt avsättning till underhållsfond.

DRIFTSKOSTNADER
Bostadsrättsföreningen ansvarar för skötsel och 
drift av gemensamma utrymmen som  hissar, 
trapphus, garage och gård. Kostnaderna för detta är  
inkluderade i årsavgiften.
Varje lägenhet tecknar ett eget el-abonnemang för 
hushållsel. Mätning sker individuellt och man kan 
själv alltid gå in hos sin leverantör och läsa sin för-
brukning. 

CYKELRUM OCH PLATS FÖR BARNVAGNAR
Cykelrum och lägenhetsförråd nås från alla trapphus 
via garageplan. Plats för parkering av barnvagnar 
finns i varje trapphus.

BILPARKERING
I garaget, som ligger under mark i två plan, kommer 
det att finnas cirka 70 bilplatser tillhörande Svea 
Serenad. I garagets elcentral finns förberett för 
inkoppling av system för elbilsladdning.  
De lägenheter som är 79 kvm och större har förtur 
till garageplats och därefter fördelas resterande 
platser utifrån intresseanmälan. Intresseanmälan 
lämnas till mäklaren i samband med avtalsskriv-
ning. Separat hyresavtal tecknas för garageplatsen 
i samband med tillträdet. Hyra för garageplats är 
preliminärt 3 000 kr/månad.  

FAKTA OM BOSTÄDERNA

LOUNGE
I angränsande fastighet Svea Symfoni finns en 
cirka 600 kvm stor lounge som är gemensam för 
bostadsrättsföreningarna Svea Symfoni och Svea 
Serenad. Serviceavgift för loungen ingår i årsavgif-
ten.

GÅRD
Mellan varje utskjutande huskropp mot Musikhög-
skolan öppnar sig mindre entrégårdar med privat 
karaktär. Gångstråket längs Melodislingan länkar det 
större offentliga rummet runt Musikhögskolan till de 
mer privata rummen vid bostadshusens entréer. 
En grind markerar gårdarna mot syd och Musikhög-
skolan. I norr ligger den lilla parken med lekplats, 
sittytor och promenadstråk. Melodislingan följer 
huskroppens fasad och slutar i en vid båge. 
Här öppnas ett större halvcirkelformat torg mot 
söder. Med en svag sluttning trappas marken ner 
som ringar på vattnet och möts i en punkt strax 
framför Musikhögskolans norra fasad. Det halv- 
cirkelformade torget kommer att vara en plats med 
stark identitet för Sveakvarteren.

KÄLLSORTERING OCH AVFALLSHANTERING
Alla lägenheter är utrustade med möjlighet till 
källsortering under diskbänken. Ett rum för käll- 
sortering ligger i markplan mot Löjtnantsgatan. 
Utrymmet nås oberoende från alla trapphus via 
garageplanet samt direkt från Löjtnantsgatan.  
Sophantering sker via nedsänkta kassuner 
på Melodislingan.

FÖRRÅD 
I källarplan finns externa förrådsutrymmen. De 
externa förrådens storlek varierar beroende på  
lägenheternas storlek och om det finns förråds- 
utrymme i lägenheten. Ungefärligt spann är 1 - 6 
kvm golvyta på de förråd som fördelas. En del 
förråd kan ha installationer i förrådet som begränsar 
takhöjden i utrymmet. Slutlig fördelning av förråds-
utrymmen görs inför inflyttning. 
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ALLMÄNT OM LÄGENHETEN
Rumshöjd: Rumshöjd ca 2,6 m, lokalt har 
vissa lägenheter ca 2,4 m. Rumshöjd i hallar och 
badrum ca 2,3 - 2,4 m pga installationer. Några 
kök har rumshöjd 2,3 - 2,4 m. Se bofaktablad.
Lägenhetsdörr: Säkerhetsdörr, 
säkerhetsklass 2.
Golv: Enstavsparkett, ek mattlackad. 
Socklar: Målade socklar, målade i kulör NCS S 
1502-Y.
Väggar: Målade väggar, kulör NCS S 2002-Y.
Innertak: Slätt vitt tak. I våtrum vitmålat 
undertak med infälld belysning. Inklädnader 
av gips där ventilationsrör förekommer.
Innerdörrar: Släta dörrblad med handtag 
av metall, pardörrar glasade med klarglas.
I kulör NCS S 1502-Y.
Dörrfoder och lister: Målas i kulör NCS S  
1502-Y.
Smygar vid fönster: Målade i vit kulör.
Fönsterbänkar: Ljusgrå Kalksten Neptunus 
Blue. Slipad.
Garderober: Släta vita luckor, inredning med 
hylla och klädstång. Vit stomme. 
Skjutdörrsgarderober: Släta vita luckor, skena 
i metall. Inredning med hylla och klädstång. 
Synlig täcksida på skjutdörrsgarderob målad i 
NCS S 2002-Y. I grunda skjutdörrsgarderober 
utrustas inredningen med fronthängd klädstång. 
Klädkammare: Inredning med hylla 
och klädstång.
Hall: Klinker Centro Granitkeramik Norrvik  
Ljusgrå 300x600 mm, halvförskjutning. 

KÖK
Snickerier: Släta luckor, köksinredning från 
SieMatic.  
Bänkskiva: Stenkomposit från Silestone.
Diskbänk: Integrerad singelho med rak kant 
från Silestone.
Vitvaror: Energisnåla vitvaror i svart från Miele. 
I grundstandard ingår induktionshäll, diskmaskin 
inbyggnadsugn, mikrovågsugn, kyl och frys från 
Miele samt integrerad fläkt. 
Stänkskydd: Stenkomposit från Silestone.
Belysning: Ljuslist monterad i underkant av 
väggskåp. 
Köksblandare: Dornbracht Eno. Engrepps- 
blandare med pull-out duschfunktion.  

LÄGENHETSBESKRIVNING

ALLMÄNT OM FASTIGHETEN
Grundläggning: Platta på mark.
Bärande stomme: Bärande betongbjälklag. 
Inner- och ytterväggar i betong.
Fasadmaterial: Puts.
Yttertak: Papp.
Fönster/fönsterdörrar: Trä med utvändig 
aluminiumbeklädnad.
Balkong: Balkongplattor av betong med 
räcke i metall.
Terrasser: Belagda med stenplattor på mark-
plan och trätrall på de två översta planen.
Uppvärmning: Fjärrvärme, vattenburen 
golvvärme i alla lägenheter. Golvvärme- 
fördelare i lägenheten. Elburen golvvärme 
i alla våtutrymmen förutom i separat WC. 
Varmvatten:  Via fjärrvärme.
Ventilation: FTX. (Från- och tilluftsvärme 
med värmeåtervinning). 
Elinstallation: Elcentral med automat- 
säkringar, jordfelsbrytare.
TV/tele/it: Gemensamt uttagsnät för data, 
TV och telefoni med RJ45-uttag. Uttagsnätet 
uppkopplas till korskopplingspanel i IT-skåp 
som placeras tillsammans med elcentral. 
Porttelefon: Med bildöverföring.
Larm: Verisure brandlarm med möjlighet till 
inbrottslarm.

GEMENSAMMA UTRYMMEN
Hiss: Finns i alla trappuppgångar.
Entrégolv: Natursten.  
Trapphusgolv: Natursten.
Trapphusväggar: Målade.
Trappor: Cementmosaik.
Entré: Träpanel med infällda dekorationer.
Post mm: Postboxar i trapphus, entréplan. 
Tidningshållare vid respektive lägenhetsdörr.
Barnvagnsförråd: Finns i varje trapphus på 
nedre eller övre garageplan, åtkomligt med 
hiss från entréplan.
Cykelförråd: Ja.
Sophantering: Sopkassuner på gården/
Melodislingan. Källsortering Löjtnantsgatan.
Tvättstuga: Finns ej.
Parkering: Garage i två plan.
Förråd: Externa förråd i garageplan. Någ-
ra lägenheter har förråd i lägenheten. Se 
bofaktablad.  
Ljusgård: Fönster med vädringslucka ut mot 
ljusgård. 

BYGGNADSBESKRIVNING 

WC/B OCH WC/D (B) BADKARSVAL
Golv: Klinker Centro Granitkeramik, Norrvik 
Ljusgrå 150x150 mm halvförskjutning. 
Väggar: Kakel Centro Vit 300x300 mm 
kvartsförskjutning.  
Porslin: Vägghängd WC Catalano.
Glasvägg: INR ARC Victoria. (förekomst 
framgår av bofaktablad).
Draperistång: I metall (förekomst framgår 
av bofaktablad).
Tvättställ: Kommod Aspen enkelbassäng, 
kulör NCS S 4005-Y och limmad spegel 
med belysning ovan från Anell.
Tvättställsblandare: Grohe Essence, 
engreppsblandare.
Handdukstork: Sanova Bolton, elburen. 
Vitvaror: Tvättmaskin och torktumlare från 
Miele mindre lägenheter har 
kombimaskin TT/TM. Se bofaktablad.
Övrigt: Handduksstång, handdukskrokar, 
pappershållare.

VID BADKAR/BADKARSVAL
Badkar: Westerbergs Sense, Sanitetsakryl.
Placering enligt bofaktablad.
Badkarsblandare: Grohe Grotherm 1000 
Cosmopolitan. Placering 90 cm 
ovan golv.
Väggstång: Grotherm Euphoria.
Handdusch: Grotherm Sena.
Glasvägg/draperistång: I vissa badrum är 
glasvägg ej kompatibel med badkarsval pga 
städbarhet och ersätts av duschdraperi- 
stång enl ovan (förekomst framgår av bo- 
faktablad).

WC/D och WC/D (B) DUSCHVAL
Golv: Klinker Centro Granitkeramik, Norrvik 
Ljusgrå 150x150 mm halvförskjutning. 
Väggar: Kakel Centro Vit 300x300 mm 
kvartsförskjutning.  
Porslin: Vägghängd WC Catalano. Golv- 
stående WC Catalano i alla 2:or på 44 kvm 
mot gården i hus 9. 
Glasvägg: INR ARC Victoria (förekomst 
framgår av bofaktablad). 
Duschblandare: Takdusch Grohe Euphoria 
XXL 230. Placering 90 cm ovan golv i WC/D 
(B) och 110 cm ovan golv i WC/D.  
Handdusch: Grotherm Sena. 

Tvättställ: Kommod Aspen enkelbassäng, 
kulör NCS S 4005-Y och limmad spegel 
med belysning ovan från Anell.
Tvättställsblandare: Grohe Essence, en-
greppsblandare.
Handdukstork: Sanova Bolton, elburen. 
Vitvaror: Tvättmaskin och torktumlare från 
Miele. Mindre lägenheter har kombimaskin 
TT/TM. Se bofaktablad.
Övrigt: Handduksstång, handdukskrokar, 
pappershållare.

WC/D2
Golv: Klinker Centro Granitkeramik, Norrvik 
Ljusgrå 150x150 mm halvförskjutning. 
Väggar: Kakel Centro Vit 300x300 mm 
kvartsförskjutning. 
Porslin: Vägghängd WC Catalano.
Duschplats: Draperistång i metall. 
Duschblandare: Grohe, Grotherm 1000 
Cosmopolitan. Placering 110 cm ovan golv.
Duschset: Grohe Euphoria, Cosmopolitan.
Tvättställ: Kommod Aspen, kulör NCS 
S 4005-Y eller tvättställ New light i vissa 
lägenheter, se bofaktablad.  
Spegel: Limmad spegel med belysning 
ovan från Anell.
Tvättställsblandare: Grohe Essence, 
engreppsblandare. 
Övrigt: Handduksstång, handdukskrokar, 
pappershållare.

SEPARAT WC
Golv: Klinker Centro Granitkeramik, Norrvik 
Ljusgrå 150x150 mm halvförskjutning.
Väggar: Målade NCS S 0500-N.
Porslin: Vägghängd WC Catalano.  
Tvättställ: New Light Catalano. 
Tvättställsblandare: Grohe Essence,
engreppsblandare.
Spegel: Limmad spegel med belysning 
ovan från Anell.
Övrigt: Handdukskrok, pappershållare. 

RESERVATIONER
Samtliga bilder i säljmaterialet är illustrationer. Detta innebär 
att avvikelser kan förekomma mellan bilderna och färdig 
bostad. I byggnads-, lägenhets- eller inredningsvals- 
beskrivningar kan utbyte av material eller modeller före- 
komma 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.

LÄGENHETSBESKRIVNING FORTSÄTTNING
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Att köpa en ny bostad är för många av oss vårt livs 
största affär. Att köpa en helt ny bostad är dessutom 
lite speciellt då bostaden inte finns ännu. Många 
beslut ska fattas och ofta dröjer det ett tag innan 
du kan flytta in. Då kan det vara tryggt att veta att 
Veidekke 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 att få 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 bostadsrättsförening- 
en är alltid väl insatt i bostadsprojektet och kan er-
bjuda dig fördelaktiga villkor. Prata gärna med våra 
fastighetsmäklare om du vill veta mer.

Visste du att nio av tio som en gång köpt en ny- 
producerad 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 allt är nytt 
och fräscht. Du kan dessutom vara med och på-
verka - så att du får det drömboende just du önskar.

ATT KÖPA EN NY BOSTAD

1. Förhandsavtal
När du bestämt dig för en bostad, träffar du fas-
tighetsmäklaren och skriver ett förhandsavtal. 
Förhandsavtalet är ett bindande avtal mellan dig och 
bostadsrättsföreningen. I samband med avtalsteck-
nandet betalar du förskott till bostadsrättsföreningen 
på 200 000 kr. Om du ska låna pengar, behöver du ett 
lånelöfte från en bank.

2. Byggstart
När hälften av bostäderna är sålda tar vi byggstarts- 
beslut och börjar bygga. Självklart håller vi dig löpande 
uppdaterad om vad som händer i projektet.

3. Dina inredningsval
Du kan välja mellan tre kökskoncept i projektet. Du 
kan även uppgradera vitvarorna från Miele.

4. Informationsmöte
Alla köpare bjuds in till ett informationsmöte där vi 
berättar om besiktningar, praktiska detaljer och för-
beredande information inför tillträdet.

5. Upplåtelseavtal
Ca 3–6 månader innan tillträdet tecknar du ett upp- 
låtelseavtal 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 tele- 
fon 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.

SÅ HÄR GÅR ETT KÖP TILL:
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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 
– samt en lång tid framöver – erbjuder vi dig trygghets- 
lösningar och garantier som skyddar dig som köpare. 

FÖRSKOTTSGARANTI
Detta är en bankgaranti som försäkrar dig om att du  
får tillbaka ditt inbetalda förskott om projektet mot  
förmodan inte blir av.

FULLGÖRANDEFÖRBINDELSE
Våra moderbolag, Veidekke ASA och Selvaag Bolig ASA, går 
i god för fullgörandet av våra byggprojekt (det betyder 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 Selveid månads-
avgifterna för de osålda bostadsrätterna. Vi tar också ansvar 
för försäljningen av dessa. Osålda bostadsrätter förvärvas av 
Selveid senast sex månader efter färdigställande.

RÄTT TILL FRÅNTRÄDANDE AV FÖRHANDSAVTAL
Förhandsavtalet är ett bindande avtal mellan dig och bostads-
rättsföreningen. 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 bostads-
rätten är väsentligt högre än vad som angivits i kostnads- 
kalkylen 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.

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 bygg-
tiden av Selveid. 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 för-
eningsstämma. Vi på Selveid 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. 

Selveid följer de regler och den branschpraxis som gäller av-
seende 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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Svea Serenad är ett samarbete mellan Veidekke  
Bostad och Selvaag Bolig genom det gemensamma 
bolaget Selveid AB. 

Vi 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 för- 
utsättningar. 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.

 
Veidekke Sverige ingår i Veidekke ASA som är ett 
av Skandinaviens största bygg-, anläggnings- och 
bostadsutvecklingsbolag med cirka 7 400 anställda. 
Veidekke ASA är noterat på Oslobörsen och hade 
2016 en omsättning på ca 30 miljarder NOK.

Selvaag Bolig ASA är noterat på Oslobörsen och är 
en av Norges största och mest erfarna bostadsut-
vecklare. Företaget har alltid flera tusen bostäder 
under utveckling. Historien började 1948 och mer 
än 50 000 bostäder senare skapar vi fortfarande 
goda bostäder och boendemiljöer över hela Norge 
och nu också i Sverige.

 VI SOM STÅR BAKOM
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Brf Svea Serenad
Info: sveaserenad.se

Mäklare: Fastighetsbyrån Östermalm
sveaserenad@fastighetsbyran.se

Anna Alvagard 
anna.alvagard@fastighetsbyran.se 
0701-09 06 64 

Fredrik Viman 
fredrik.viman@fastighetsbyran.se 
0734-31 61 08 

Caroline Lundin
caroline.lundin@fastighetsbyran.se
0734- 31 01 07 

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

KONTAKTA OSS
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