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Drömmen om
dina drömmars stad
Att flytta in i en nybyggd lägenhet på attraktiva Södermalm
är som en dröm. Spinneriet ligger lugnt och grönt, ändå nära
Nytorget och SoFo, kvarteren söder om Folkungagatan med
sitt breda utbud av mat, kultur, caféer, butiker och barer.
Här har du lika nära till pulsen som till parker, vatten och
sköna utflykter i Sjöstan, Nackareservatet och Djurgården.
För människorna som kom hit i slutet på 1800-talet såg dock
drömmarna och villkoren annorlunda ut. Om det berättar
Per Anders Fogelström i sin bok Mina drömmars stad. Där
möter du Henning, Lotten, Emelie, Tummen och Tvätt-Malin
som har gett namn åt gator, park och torg i området.
Staden har alltid förändrats och gör det fortfarande. Den
vackra gamla spinnerifabriken, granne med kvarteret, vittnar
om svunna tider och framöver kommer tunnelbanan att
förlängas hit. Nu gör du som söderbor alltid gjort, åker
buss, går eller cyklar. I huset finns garage med plats även
för cyklar. Det kommer också att finnas ett allmänt garage
i området. Med bil tar du dig enkelt fram i flera riktningar
via olika leder.
Här är det lugnt och tryggt för barn att växa upp, nära
roliga lekparker, grönområden och pulkabackar. Och det
finns många förskolor och skolor att välja på i stadsdelen.
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Det är stor variation på lägenheterna. Här finns allt från
smart planerade ettor och tvåor till femmor, alla med sina
olika kvaliteter och de allra flesta med balkong eller uteplats.

METER
TILL
I Spinneriet
är chansen att du hittar din drömlägenhet stor.
BARNÄNGSBRYGGAN
Välkommen till dina drömmars stad!
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METER TILL
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I Spinneriet har du nära till
Vitabergsparken, Nytorget
och båten som går från
Barnängsbryggan.
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Nära Nytorget
i en lugn del
av Södermalm
Du bor i lugna kvarter med gång- eller cykelavstånd till
det mesta. Nytorget är hjärtat i din del av Söder och
trivsamt för stora och små. Populära Bondens marknad
och många små roliga matbutiker gör det kul att handla.
Går du Katarina Bangata kommer du till Orionteatern och
Stora Blecktornsparken. I ”Bleckan” finns en stor lekpark
med djurhägn medan Lilla Bleckan bjuder på aktiviteter
som t ex plaskdamm och bollplaner samt har en mysig
restaurang. Jagar du hellre nöjen frestar kanske Trädgården
under Skanstullsbron eller Strand vid Hornstull.
Vitabergsparken är perfekt för picknick på våren och pulka
på vintern. Här står Hasse & Tages skrivarstuga kvar och
Parkteatern lockar årligen med sitt breda sommarprogram.

Ersta

*
Sofia

Sofia
kyrka

Hundra
Vitabergsparken

Vita
A

Vill du hålla igång dig själv eller barnen finns Kanalplans
fotbollsplan med löparbanor, längd- och höjdhoppsgrop.
I Skanstullshallen spelas det bollsporter och under
Skanstullsbron finns både tennis- och badmintonbanor.
Simmar gör du på Eriksdalsbadet, i Årstaviken eller
i Källtorpssjön.
Du bor bara fem minuter från Barnängsbryggan.
Härifrån går Emelie via Djurgården till Stockholms city
medan gratisfärjan tar dig till Sjöstaden. Vid kajen ligger
Lumabiblioteket och Carnegiebryggeriet. Går du istället
av vid Henriksdal så är du nära en av stans roligaste
lekparker, Anders Franzéns park.
Från Hammarbykanalen vid Saltsjön tar du dig lätt mot
Årstavikens söta Mälarvatten, förbi Eriksdalsbadet och
vidare bort till Tantolunden och Hornstull. Vill du så kan
du ta dig utmed strandpromenader och kajer runt hela
Södermalm, tillbaka hem.

*
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Bilden ovan är en illustration och avvikelser kan förekomma.

Ljust och fint mot      
Tvätt-Malins park
Dina nya hemkvarter ligger i en förlängning av
Bondegatan intill Barnängen och området beskrivs
ofta som en stad i staden. Här blir det sju nya stadskvarter och i bottenvåningarna kommer nya butiker och
annan service att blomstra. I området ska också två nya
tunnelbanestationer, Sofia och Hammarby kanal, byggas.
Allt du behöver av kommunikationer, skolor, vårdcentraler
och matbutiker finns såklart redan inom räckhåll.
Spinneriets hus vetter mot Barnängsgatan och Lottens
gata samt har ett lugnt läge mot Tvätt-Malins park. Den
här nya parken förbinder fint Mandelparken vid Hammarby
kanal och Tengdahlsparken till ett enda skönt grönt stråk.
Lägenheterna i Spinneriet är ljusa och fina, många
med balkonger eller uteplats. Det är en trevlig mix av
storlekar med allt från ettor till femmor. Kvarterets gård
ligger i ett härligt söderläge med planteringar, lekyta, sittgrupp och plats för cyklar. I anslutning till entréerna hittar
du sopnedkast och ett miljörum där du enkelt källsorterar.
Du bor i ett område där kulturmärkta byggnader möter
nya hus. Att bo så här i nyproduktion med allt positivt
det innebär, nära vatten och parker i Stockholms mest
spännande mat- och designområde, är en kombination
som inte ofta bjuds.
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Jag skulle gärna
bo här själv
Therese Dernbrant är arkitekt på E/S-A och har tillsammans
med sina kollegor arbetat länge med att utveckla och ta
tillvara på Spinneriets fina förutsättningar.
– Jag tycker väldigt mycket om det här lugna, gröna
området på Söder. Det är en sådan kvalitet att husen ligger
centralt och ändå så nära parker och strandpromenader,
säger Therese Dernbrant.
Stor omsorg har lagts på detaljer i gestaltningen, till
exempel materialval och mönster i fasaderna och räckena
i balkongerna liksom uteplatserna med räcke och skyddande växtlighet mot Tvätt-Malins park.
– Våra olika fasader har vart och ett sitt uttryck och sin kulör.
I stadskvarter har sockelvåningarna nästan alltid avvikande
färg och material. Här har vi valt att bryta av med vackra
material som tegel och klinker.
Södermalm attraherar både barnfamiljer, äldre och unga.
Variationen på lägenheterna är därför stor så att alla ska
hitta sin drömlägenhet.
– Den stora variationen ger ett trevligt boende. Vi har
lagt mycket kärlek på att få fram det mesta och bästa i
varje lägenhet.
Hörnhuset mot Barnängsgatan markerar hela kvarteret.
Här finns plats för kafé med uteservering. Siktlinjer,
utblickar och dagsljus är också något arkitekterna på
E/S-A värnar om och de är mycket nöjda med resultatet.
– Flera lägenheter har fönster och även balkonger i två
olika väderstreck som ger bra ljusflöde in i lägenheterna.
Jag skulle gärna bo här själv!

Therese Dernbrant och
Marcus Sonnelid har bägge
arbetat med Spinneriet.
Marcus som ansvarig arkitekt
och Therese som handläggare.
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Bilderna ovan är illustrationer och avvikelser kan förekomma.
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Här gör du egna
personliga val
I Spinneriet väljer du mellan flera olika typer av lägenheter.
Högst upp finns några unika fyror och femmor med stora
sällskapsytor och balkonger. Fyrorna ligger annars i mittenhuset med utsikt mot park och gård, vissa har två balkonger.
En del lägenheter har öppen planlösning, andra har separat
kök och vardagsrum.
I treorna mot parken är vardagsrum och kök placerade i
ett härligt hörnläge och ett litet extra rum kan bli arbetsrum,
gästrum eller barnrum.
Tvåorna har en effektiv planlösning för att två ska kunna bo
här. Sovrummet har plats för en liten dubbelsäng medan
sällskapsdel och kök fått mer yta. Skjutdörrar ger också mer
plats. Ettorna är väldigt fina med sovalkov och de flesta har
balkong mot parken.
Har du uteplats vetter den mot gården eller mot parken
och skyddas av planteringar. Alla lägenheter har externa
förråd belägna i markplan och enstaka bostäder har sina
förråd i lägenheten.
Lägenheterna har hög standard med hållbara material och
smarta detaljer. Du väljer enkelt och kostnadsfritt ett av
våra tre stilkoncept, Korall, Kristall eller Grafit, så att alla
ytor och material i ditt hem hänger samman. Dessutom
kan du göra Egna val, vilket innebär val till en extra kostnad,
som att tex. uppgradera vitvaror eller utöka din förvaring
efter dina behov.
För oss är det viktigt att boendet ska passa dig på alla vis,
även med hänsyn till miljön. Därför är ditt nya hem Svanenmärkt. Att flytta in i en ny lägenhet i ett energieffektivt och
miljövänligt hus är både fantastiskt och klokt på sikt.
Välkommen till ditt nya drömliv på Södermalm!
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Korall

Grafit

Kristall

Kristall
Bilderna är illustrationer. Avvikelser och Egna val kan förekomma. De tre övre bilderna är ej projektspecifika.
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Vilken inredningsstil
passar dig bäst?
Ingen bostadsköpare är den andra lik. För någon är det allra
viktigaste att bo på rätt adress med rätt inredning, medan
någon annan är upptagen av helt andra frågor där bostadens
främsta uppgift är att få familjelivet att fungera. Nu har vi
tagit ett steg i att bygga bostäder med mer personlighet
som förenklar i din vardag.
Våra inredningsarkitekter har gjort omvärldsbevakningar
och bevakat trender för att ta fram tre olika stilkoncept som
ger en sammanhållen stil i bostadens alla rum och som är
aktuella både på kort och lång sikt. Du väljer kostnadsfritt
den stil som passar dig bäst. Idén är att erbjuda tre olika
stilar som är genomdesignade och som alla ska kunna
känna sig hemma i.
KORALL
Formspråket inom Korall är mjukt, med rundade former.
Vi använder två sotade pastellkulörer inom stilens grundutförande: blågrå och en svagt grå – kulörer som gifter sig
väl med det ljusa trägolvet. Andra kännetecken för Korall är
färgstarka ytskikt på köksluckor och kommoder som sänder
både lekfulla och artistiska signaler.
KRISTALL
Kristall är inspirerad av den klassiska skandinaviska stilen
som länge dominerat inredningsvärlden och gjort Skandinavien känt över hela världen. Ljusa trägolv och ett tydligt
rakt formspråk tar vara på det naturliga ljuset och håller
ihop stilen genom alla rum. Kulörer som används är vitt
och olika toner av grått. Grafiska och svartvita mönster
finns inom stilen och rostfria detaljer trivs extra bra.
GRAFIT
Inspirationen till Grafit kommer från ombonade loungemiljöer i Europa och övriga världen. Jordnära dova kulörer
och klassiska former sätter känslan i Grafit. Ramluckor i
köket och badrummet och arbetade profiler på innerdörrar
och garderober är ett tydligt kännetecken som för tankarna
till traditionellt hantverk. Inom basfärgskalan använder vi
två kulörer: mellangrå och mörkgrå.
Bilderna till höger visar hur de olika stilarna ser ut i ett
exempelkök (ej projektspecifikt). I vårt separata ID-magasin
kan du lära känna alla våra stilar och vilka val du kan göra.
Saknar du ID-magasinet? Kontakta Veidekke Eiendom,
projektets mäklare eller läs mer på spinnerietsöder.se.
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Korall

Kristall

Grafit
Bilderna är illustrationer och ej projektspecifika.
Avvikelser och Egna val kan förekomma.
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Bilden är en illustration. Avvikelser och Egna val kan förekomma.

Grafit

Korall

Grafit
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Bilderna är illustrationer och ej projektspecifika. Avvikelser och Egna val kan förekomma.

Kristall

Grafit
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LÄGENHETSBESKRIVNING
Här ser du vad som ingår i lägenheterna. Först kommer
fakta som är gemensam för alla våra lägenheter, efter
det följer information om vad som ingår i varje stil.

ALLMÄNT RUMMEN
Rumshöjd: Generellt ca 2,50 m, med lokala avvikelser,
se bofakta.
Lägenhetsdörr: Säkerhetsdörr.
Innertak: Vitmålade med synliga elementsskarvar.
Smygar vid fönster: Samma kulör som vägg vid fönster.
Vitmålade om tapet vald. Vitmålat bakom radiator placerad under fönster.
Dörrfoder och listverk: Vita, släta med synliga
infästningar.
Tröskel: Följer golvmaterial.
Högskåp: Garderober, stång och hyllplan. Linneskåp,
hyllplan och trådbackar. Städskåp, städskåpsinredning.
Placering enligt bofakta.
Klädkammare i lägenhet: Hylla, klädstång samt
spotskena i tak.

KORALL
ALLMÄNT RUMMEN

KÖK
Kökssnickerier: Se resp inredningsstil.
Diskbänk: Laminerad bänkskiva med underlimmad
ho alt. laminerad bänkskiva med heltäckande ho
utan avställningsyta.
Vitvaror: Kombinerad kyl/frys i rostfritt, svart
inbyggnadsugn, induktionshäll, svart mikrovågsugn och
integrerad diskmaskin. Placering enligt bofakta, undantag kan förekomma.
Spisfläkt: Kolfilterfläkt med utdragbar front, rostfri.
Ventilationsgaller i takanslutning.
Stänkskydd: Uppvik 20 cm, utförande enligt bänkskiva.
BADRUM
Badrumsporslin: Vit golvstående WC. Vitt porslin i
kommod.
Duschplats: Vikbar duschvägg, klarglas, aluminiumprofil.
Vitvaror/tvätt: 1-2 rok, vit tvättmaskin och torktumlare
(tvättpelare). 3-5 rok, vit tvättmaskin och torktumlare.
Undantag kan förekomma, se bofakta.
Överskåp: För tvättpelare, toppskåp med slät lucka (samma kulör som kommod). För tvättmaskin och torktumlare
med vit bänkskiva, överskåp med slät lucka (samma kulör
som kommod), vit stomme samt en hylla med klädstång.
EXTRA WC + WC/DUSCH
Badrumsporslin: Vit golvstående WC. Vitt porslin
i kommod.
Duschplats: Vikbar duschvägg, klarglas, aluminumprofil
(endast i WC/dusch).
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Golv: Parkettgolv 3-stav. Ljus ask.
Väggar: Väggkulörer svagt grå 1000-N, gråblå 1005B80G, enligt bofakta.
Innerdörrar: Slät, vit 0500-N. Kromat trycke.
Fönsterbänkar: Matt Carraramarmor.
Garderober: Antikvit, slät lucka, vit stomme,
kromad knopp.
KÖK
Kökssnickerier: Mörk turkos, slät lucka, vit stomme,
kromad knopp.
Bänkskiva: Laminat, mellangrå melerad.
Belysning: Spotlights under överskåp samt
takspotskena, vit.
BADRUM & WC/DUSCH
Golv: Vit/beige, klinker 15x15 cm, rak sättning,
cementgrå fog.
Vägg: Ljusgrå blank, kakel 20x40 cm, stående i halvförband i sidled, mellangrå fog.
Kommod: Turkos, slät lucka, två lådor, varav en med
eluttag, integrerat handtag.
Spegelskåp: Vitt spegelskåp med belysning, eluttag.
Tak: Målat, gråblå 1005-B80G, infällda spotlights.
EXTRA WC
Golv: Vit/beige, klinker 15x15 cm.
Vägg och tak: Målat, gråblå 1005-B80G.
Kommod: Turkos, slät lucka.
Spegel: Ellips.

KRISTALL

GRAFIT

ALLMÄNT RUMMEN

ALLMÄNT RUMMEN

Golv: Parkettgolv 3-stav. Ljus ek.
Väggar: Väggkulörer vit 0500-N, grå 1002-Y,
enligt bofakta.
Innerdörrar: Slät, vit 0500-N. Kromat trycke.
Fönsterbänkar: Matt Carraramarmor.
Garderober: Vit, slät lucka, vit stomme,
kromade handtag.

Golv: Parkettgolv 3-stav. Mörk ek.
Väggar: Väggkulörer mellangrå 2502-Y, mörkgrå 5500-N,
enligt bofakta.
Innerdörrar: Ram, vit 0500-N. Svart/kromat trycke.
Fönsterbänkar: Matt Nero Marquinamarmor.
Garderober: Antikgrå, spårad lucka, vit stomme,
svart/kromade handtag.

KÖK
Kökssnickerier: Vit, slät lucka, vit stomme,
integrerat handtag.
Bänkskiva: Laminat, vit melerad.
Belysning: Spotlights under överskåp samt
takspotskena, vit.

KÖK
Kökssnickerier: Antracitgrå, spårad lucka, vit stomme,
svart/kromade handtag.
Bänkskiva: Laminat, mörkgrå melerad.
Belysning: Spotlights under överskåp samt
takspotskena, svart.

BADRUM & WC/DUSCH
Golv: Grå, klinker 15x15 cm, rak sättning, cementgrå fog.
Vägg: Vit blank, kakel 20x40 cm, stående i halvförband
i sidled, ljusgrå fog.
Kommod: Vit, slät lucka, två lådor, varav en med eluttag,
vita profilhandtag.
Spegelskåp: Vitt spegelskåp med belysning, eluttag.
Tak: Målat, grå 1002-Y, infällda spotlights.

BADRUM & WC/DUSCH
Golv: Mörkgrå/svart, klinker 15x15 cm, rak sättning,
mörkgrå fog.
Vägg: Grå matt, kakel 20x40 cm, stående i halvförband
i sidled, cementgrå fog.
Kommod: Grå, ramlucka, två lådor, varav en med
eluttag, svart/kromade handtag.
Spegelskåp: Grått spegelskåp med belysning, eluttag.
Tak: Målat, mörkgrå 5500-N, infällda spotlights.

EXTRA WC
Golv: Grå, klinker 15x15 cm.
Vägg och tak: Målat, grå 1002-Y.
Kommod: Vit, slät lucka.
Spegel: Rektangulär.

EXTRA WC
Golv: Mörkgrå/svart, klinker 15x15 cm.
Vägg och tak: Målat, mörkgrå 5500-N.
Kommod: Grå, ramlucka.
Spegel: Rund.

Bilderna är illustrationer och ej projektspecifika. Avvikelser och Egna val kan förekomma. Samtliga färgkoder är NCS.
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EGNA VAL
Du har gjort ditt val av stil och nu är din bostad klar.
Men av erfarenhet vet vi att det ofta finns både
behov och vilja att påverka lite till för att göra ett hem
personligt och funktionellt för just det livet som ska
levas här. Någon vill ha uppgraderade vitvaror i köket,
medan någon annan behöver mer förvaring. Nu får
du som vill möjlighet att anpassa din lägenhet med
Egna val mot en extra kostnad.

Exempel på val du kan göra:
Med Egna val kan du till exempel uppgradera vitvaror
i kök och tvätt, välja till integrerad kyl/frys och köksbänkskiva i stenkomposit. Du kan också lägga till
dimmer för belysning och både utöka och välja kulör
på garderober. I vissa av badrummen kan du välja till
extra duschvägg så att du får en duschhörna eller välja
till ett badkar. Det kommer även att finnas möjlighet
att välja till klinker i hallen i några av bostäderna. Se
bofakta för vad som gäller respektive lägenhet då det
skiljer sig beroende på storlek och grundutförande.

Kulör och tapet
Vill du sätta än mer personlighet och färg på lägen
heten? Då kan du välja ytterligare kulörer och tapeter
utöver de kulörer som ingår. Alla kulör- och tapetval
har gjorts av vår inredningsarkitekt för att passa din
valda grundstil.
Du hittar mer information om just den lägenheten du
är intresserad av och kan läsa mer om hur Egna val
fungerar på spinnerietsöder.se.
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Reservation för eventuella ändringar av tapet och kulörer.
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Korall

22

Bilderna ovan är illustrationer och avvikelser kan förekomma.

BOSTADSFAKTA
BRF SPINNERIET PÅ SÖDERMALM
SNABBFAKTA
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Adress: Lottens Gata 11 och Barnängsgatan 15
Byggherre: Brf Spinneriet på Södermalm
Arkitekt: E/S-A Arkitekter
Totalentreprenör: Veidekke Eiendom AB
Antal lägenheter: 88 st
Beräknad inflyttning: Vinter/vår 2023
Säljare: Bostadsrättsföreningen Spinneriet på Södermalm
Mäklare: Erik Olsson Nyproduktion
Mer information: spinnerietsöder.se
Årsavgift
Som bostadsrättshavare betalar du en årsavgift till
föreningen månadsvis i förskott. I månadsavgiften
ingår bostadsrättens andel av föreningens driftkost
nader, som kallvatten, uppvärmning, fastighetsel,
underhåll av fastigheten med mera. Avgiften täcker
också föreningens räntekostnader och amorteringar
samt avsättning till underhållsfond.
Driftkostnader
I Brf Spinneriet har du möjlighet att påverka dina
driftkostnader. Lägenheterna har individuell mätning
av varmvatten och el. Kostnaderna aviseras kvartalsvis
i efterskott tillsammans med månadsavgiften.
Drift och skötsel
Bostadsrättsföreningen ansvarar för drift och skötsel
av gemensamma utrymmen och mark, exempelvis
hissar, trapphus och gård. Kostnaden för detta är
inkluderad i årsavgiften.

Bilparkering
Det finns 28 parkeringsplatser i garaget som dispo
neras av föreningen i en gemensamhetsanläggning
tillsammans med grannhuset. Det är förberett att förse
6 platser i garaget med elbilsladdare. Fördelning av
parkeringsplatser sker efter lägenhetsstorlek, där större
lägenheter har förtur (max en plats/lägenhet). I mån av
plats fördelas platserna därefter via intresseanmälan
och turordning. Intresseanmälan för garageplats lämnas
till mäklaren i samband med avtalsskrivning. Hyresavtalet för parkeringsplats tecknas separat med föreningen.
Hyra för garageplats är preliminärt 3 125 kr/månad.
Eventuella kostnader för elförbrukning tillkommer.
Gård
Blandad växtlighet med planteringar, buskar, lekyta
samt sittgrupp.
Sophantering och källsortering
Sopsugsinkast placerade utvändigt i anslutning till
båda trapphusen. Källsortering i miljörum i entréplan
med ingång i huset från Barnängsgatan.
Förråd
Lägenhetsförråd i källare alternativt i den egna
lägenheten, se bofakta.
Internet/TV
Alla lägenheter är anslutna till Telia TV-Lagom –
bredband (100/100 Mbit/s), TV och telefoni i ett paket,
ingår i avgiften. Trådlös anslutning i lägenheten.

Cykelparkering
Det finns gott om plats för att parkera cyklar i cykelrum
i källaren och på gården.
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Bilden ovan är en illustration och avvikelser kan förekomma.

BYGGNADSBESKRIVNING
ALLMÄNT FASTIGHETEN

ALLMÄNNA UTRYMMEN

Grundläggning: Betongplatta pålad till berg.
Bärande stomme: Prefabricerad betong.
Fasader: Målad betong/tegel.
Yttertak: Plåt.
Fönster och fönsterdörrar: Trä med utvändig
aluminiumbeklädnad.
Lägenhetsskiljande/bärande vägg: Betong.
Innerväggar ej bärande: Gips.
Entrédörrar: Stål/aluminium.
Uppvärmning: Fjärrvärme, vattenburna radiatorer.
Ventilation: FTX (Mekanisk till- och frånluft med
värmeåtervinning). Frånluft via ventiler i badrum/WC.
Tilluftsdon i vägg.
Elinstallationer: Kollektivt abonnemang,
individuell mätning.
TV/Tele/Data: Anslutet fibernät för TV/tele/data i
multimediacentral (integrerad i elcentral, placering
enligt bofakta). Trådlöst i lägenhet.
Bilparkering: I garage i källare. Fri höjd 2,10 m i körytor
med lokala nedsänkningar.
Cykelparkering: Finns i källaren och utomhus på gården.
Sopsortering: Finns i miljörum på entréplan i
trapphus 2 (Barnängsgatan 15) med separat entré.
Sopsugsinkast i anslutning till entréer.
Uteplatser: Lägenheter i markplan har uteplats på
gården, se bofakta.
Balkong: Betongplatta. Balkongräcke pinnräcke
alternativt plåt. Dragstag.

Trapphus Entrégolv: Terrazzoplattor.
Trapphusgolv: Terazzo i hisshall och våningsplan,
Målad betong i trapphall.
Väggar: Målade.
Trappa: Dammbunden betong.
Tak: Akustikundertak i erforderlig omfattning och målat.
Post mm: Postbox i entré för lägenheter försedda med
namnskylt och låscylinder. Anslagstavla och våningsregister. Tidningshållare utanför tamburdörr.
Övrigt: Dörrautomatik med tagg. Torkmatta vid entré.
Närvarostyrd samt tidsstyrd belysning. Hiss.
Källarutrymmen
Golv: Dammbunden betong/målat.
Väggar: Målade betongväggar i allmänna utrymmen.
Tak: Målad betong i allmänna utrymmen.
Övrigt: Dörrautomatik och taggläsare i
erforderlig omfattning.
Förråd: Finns i källare eller i lägenhet, se bofakta för
respektive lägenhet. Mellanväggar av trådnät i källare.
Takhöjd 2,10 m.

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 hos leverantören. 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.
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ATT KÖPA EN
HELT NY BOSTAD
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 Veidekke Eiendom
ingår i Skandinaviens fjärde största byggkoncern med
lång erfarenhet av bostadsbyggande. 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.

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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SÅ HÄR GÅR ETT KÖP TILL:
1. Bokningsavtal
När du bestämt dig för en bostad skriver du ett bokningsavtal. Det är ett icke-bindande avtal som ger dig
ensamrätt att senare teckna bindande förhandsavtal
för den bostad du valt. En bokningsavgift om 25 000
kronor betalas inom fem dagar från det att du tecknat
bokningsavtal. Avgiften räknas sedan av från det förskott som ska betalas när du tecknar förhandsavtal.
Om du väljer att inte fullfölja ditt bokningsavtal utgår
en administrativ avgift på 7 000 kronor. Resterande
belopp återbetalas till dig.
2. Förhandsavtal
Förhandsavtalet är ett bindande avtal mellan dig och
bostadsrättsföreningen. I samband med avtalstecknandet betalar du ett förskott till bostadsrättsföreningen på 100 000 kronor. Om du ska låna pengar,
behöver du ett lånelöfte från en bank.
3. 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.
4. Dina inredningsval
Du väljer kostnadsfritt en av de 3 stilarna Korall,
Kristall eller Grafit. Du kan genom våra Egna val
göra ditt hem personligt och funktionellt för just
det livet som ska levas här.
5. Upplåtelseavtal
Ditt upplåtelseavtal tecknas inom en tvåveckors
period, vilken anges i ditt förhandsavtal. I samband
med tecknandet betalar du en handpenning på tio
procent av insatsen, minus tidigare betalt förskott.
6. Informationsmöte
Alla köpare bjuds in till ett informationsmöte där vi
berättar om besiktningar, praktiska detaljer och förberedande information inför tillträdet.
7. Funktionsgenomgång
När ditt hem är färdigt bjuder vi in dig till en funktionsgenomgång där vi tillsammans går igenom
bostaden och dess olika funktioner.
8. Tillträde
När du visat upp kvitto på slutbetalningen får du dina
nycklar. Alla dokument om bostaden och bostadsrättsföreningen får du samlat i en digital bopärm.
9. 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.
10. 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.
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TRYGGHET
OCH GARANTIER
För att du ska känna dig trygg vid såväl köpet som en
lång tid framöver ingår flera garantier, trygghetslösningar
och försäkringar som skyddar dig som köpare.
Tryggt Köp
Vårt trygghetspaket ingår kostnadsfritt för dig som
köpare och omfattar avbokningsskydd, bokostnadsskydd,
prisfallsskydd samt, efter särskild prövning, ett tillträdesskydd. Läs mer på veidekkeeiendom.se/tryggt-kop eller
prata med din mäklare.
Förskottsgaranti
Detta är en bankgaranti som försäkrar dig om att du får
tillbaka ditt inbetalda förskott om projektet mot förmodan
inte blir av.
Rätt till frånträdande av förhandsavtal
Förhandsavtalet är ett bindande avtal mellan dig och
bostadsrättsföreningen. Du har rätt att frånträda förhands
avtalet 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.
Fullgörandeförbindelse
Vårt moderbolag, Veidekke ASA, går i god för att vi på
Veidekke Eiendom 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.
Garantier för osålda bostadsrätter
Om det skulle finnas några bostäder som är osålda när
du och dina grannar flyttar in, täcker Veidekke Eiendom
månadsavgifterna för de osålda bostadsrätterna. Vi tar
också ansvar för försäljningen av dessa. Osålda bostadsrätter förvärvas av Veidekke Eiendom senast sex månader
efter färdigställande.
Ditt försäkringsskydd
Bostadsrättsföreningen gör en gemensam upphandling
avseende bostadsrättstillägget för alla föreningens
bostäder. Detta kan underlätta skadehanteringen vid
eventuella skador i huset. Tänk på att jämföra omfattningen på bostadsrättstillägget i din hemförsäkring
innan ni meddelar detta till ditt försäkringsbolag.
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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 Eiendom. 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 Eiendom 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 kostnads
kalkylen och bostadsrättsföreningens ekonomiska plan
har granskats av Boverkets godkända intygsgivare,
som kontrollerat att planen vilar på tillförlitliga grunder.
Veidekke Eiendom följer de regler och den branschpraxis
som gäller avseende avskrivningar. Läs mer om detta
på www.veidekkeeiendom.se/avskrivningar. Föreningen
är ansluten till Trygg BRF, se nedan, under Trygg BRF.
Ansvar för förvaltning
De första två åren sköter ett externt förvaltningsbolag
föreningens ekonomiska förvaltning. Bostadsrättsföreningen tecknar också, 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.
Trygg BRF
Genom kvalitetsmärkningen Trygg BRF vill vi bidra till en
sund konkurrens på lika villkor mellan bostadsbolagen,
höja branschstandarden och därigenom öka tryggheten
för dig. För att säkerställa en rättssäker process utfärdas
själva märkningen Trygg BRF av den oberoende aktören
Gar-Bo. Läs mer på tryggbostadsrattsmarknad.se
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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 Eiendom
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 Eiendom 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 Eiendom
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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SPINNERIET
Info: spinnerietsöder.se
Mäklare: Erik Olsson Nyproduktion
Lisa Forsblad Beckman, 076-893 12 14
lisa.forsblad@erikolsson.se
Per Östberg, 08-555 513 07
per.ostberg@erikolsson.se

Veidekke kundcenter: kundcenter@veidekke.se 020-22 22 66
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