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BRF KUNGSVÄGEN 
I EDSVIKEN



VAD VÄRDESÄTTER DU I VARDAGEN? ATT KUNNA VARVA NER  

MED EN PROMENAD LÄNGS DET GLITTRANDE VATTNET EFTER EN 

STRESSIG ARBETSDAG? NJUTA AV SOLENS VÄRMANDE STRÅLAR PÅ 

DIN TERRASS? BJUDA IN VÄNNERNA TILL KRÄFTSKIVA I ORANGERIET 

OCH DUKA FRAM SALLAD FRÅN DIN EGEN ODLING? VÄLKOMMEN TILL  

KUNGSVÄGEN – MODERNA TOWNHOUSES I TRE PLAN!



Bilden är en digitalt framställd bild varför avvikelser kan förekomma vad gäller färger och utformning.
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NYBYGGDA  
TOWNHOUSES I  
ANRIKA EDSVIKEN
Edsviken är ett levande samhälle med en trivsam och lummig blandning 
av villor, småhus och flerbostadshus. Här, bara ett par minuter från 
det glittrande vattnet, planerar vi att uppföra Kungsvägen med 12 fina 
townhouses. Bostäderna bli i tre plan med både uteplats och terrass. I 
kvarteret ryms även grannfastigheten Brf Strandvägen som Kungsvägen 
delar innergård och garage med. På innergården finns det plats för lek, 
odling och avkopplande stunder i det gemensamma orangeriet.

ETT BÄTTRE LÄGE FÅR MAN LETA EFTER 
Edsviken ligger i Sollentuna kommun, strax norr om Stockholm. I 
kommunen finns det gott om för- och grundskolor, både i kommunal 
och privat regi. En kort promenad från Kungsvägen ligger Sollentuna 
centrum som erbjuder ett stort utbud av shopping, service, restaurang-
er och kulturupplevelser. För dig som vill ha ett aktivt friluftsliv finns 
mycket att välja på. Runt hela Edsviken ligger fantastiska cykel- och 
löpvägar med badplatser och båtbryggor. I närområdet finns även sim- 
och sporthall samt möjlighet att spela padel, golf, tennis, squash eller 
badminton. 

Från Kungsvägen promenerar du snabbt till pendeltåg och bussar – du 
är inne i Stockholm city på 17 minuter. Är du bilburen tar du dig enkelt ut 
på E4:an och E18 och vidare till Stockholm eller Arlanda flygplats.



OBOS representerar ett hållbart och välplanerat boende  
utan att kompromissa med design och arkitektur. Vi bygger 

 hem som du kan leva i och beröras av länge.

Bilderna är en digitalt framställda bilder varför avvikelser kan förekomma vad gäller färger och utformning.



Längs med Kungsvägen i Edsviken uppför vi tre 
huskroppar med fyra townhouses i varje. Varje 
bostad bli i tre plan med egen takterrass, ett 
unikt boende utöver det vanliga! Varje town-
house får en egen, privat ingång i entréplan 
med en stenlagd uteplats. Fasaderna är mjukt 
varmvita och harmonierar fint med intilliggande 
Brf Strandvägen. Kungsvägen är placerat längs 
östra sidan av Brf Strandvägens innergård, som 
även de boende i townhousen kommer få ta 
del av. Innergården blir ett vackert blickfång 
året runt med orangeri, planteringar och stäm-
ningsfull belysning. 

RUM FÖR HELA FAMILJEN
Townhousen i Kungsvägen är lättskötta bo-
stadsrätter på cirka 140 kvm med radhuskänsla. 
Bostäderna passar dig som uppskattar stora 
ytor med minimal skötsel. Här får du gott om 
sällskapsytor med plats för exempelvis hemma-
kontor eller lekrum till barnen. Har du bil kan du 
hyra garageplats i närliggande Brf Strandvägen. 

UNIKA 
TOWNHOUSES  
I TRE PLAN

Bilderna är en digitalt framställda bilder varför avvikelser kan förekomma vad gäller färger och utformning.



För oss på OBOS är det självklart att tänka hållbart och bygga   
energieffektivt med sunda materialval. Husen i Kungsvägen kommer 

därför bli miljöcertifierade enligt Miljöbyggnad Silver.

I Kungsvägen har alla bostäder egen entré och uteplats i markplan. 
Dessutom får samtliga townhouses en härlig terrass på plan  

tre med utsikt över innergården eller villakvarteret.  

Bilderna är en digitalt framställda bilder varför avvikelser kan förekomma vad gäller färger och utformning.

DESIGNLINJE VINTER



Tillsammans med grannfastigheten Brf Strand-
vägen delar Kungsvägen en mysig innergård. 
Gården är kvarterets självklara mötesplats och blir 
en förlängning av din uteplats. Perfekt med större 
grönytor precis utanför dörren när barnen får 
spring i benen! 

I de södra delarna av gården anläggs lekytor och 
en boulebana. I andra änden placeras föreningens 
orangeri. För dig som gillar odling kommer det att 
finnas pallkragar där du kan plantera grönsaker, 
kryddor och blommor. På innergården görs det 
också plats för gott om cykelparkeringar. 

Växtligheten på gården har valts med omsorg som 
ger flera värden åt kvarteret. Tanken är att de träd, 
buskar och blommor som planteras ska ge skugga 
soliga dagar, locka till sig bin och fjärilar. Genom 
att kombinera utomhusbelysning och grönska blir 
innergården en oas som är vacker året om.

EN GRÖN, 
URBAN OAS 

Bilderna är en digitalt framställda bilder varför avvikelser kan förekomma vad gäller färger och utformning.



SMARTA YTOR 
MED ALLT DU 
BEHÖVER
På entréplan möts du av husets hjärta, ett välutrustat 
kök med öppen planlösning mot det luftiga var-
dagsrummet. På entréplan finns även ett helkaklat 
badrum med dusch, tvättmaskin och torktumlare. 
Varje bostad får en uteplats i markplan som du når 
antingen från köket, vardagsrummet eller via huvu-
dentrén. 

En trappa upp, på plan två, hittar du antingen tre 
sovrum plus klädkammare eller tre sovrum plus 
vardagsrum. Troligtvis blir detta familjens avskilda 
våningsplan med plats för vila och avkoppling. Sov-
rummen är olika stora vilket gör att du med fördel 
kan använda något av dem som hemmakontor. Med 
många rum i huset är det lätt att anpassa inredning-
en efter just din familjs behov! 

Bilderna är en digitalt framställda bilder varför avvikelser kan förekomma vad gäller färger och utformning.

DESIGNLINJE VINTER
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SYMBOLER - SE FÖRSÄTTSBLAD
OBOS RESERVERAR SIG FÖR EVENTUELLA TRYCKFEL 
OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.

NLGH-NR: Kungsvägen 6B del 1
6 ROK, 140 M2 + UPPLÅTEN MARK 45 M2 + TERRASS 24 M2
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ENTRÉPLAN

SEKTION

• Generös terrass med utsikt mot villaområdet
• Uteplats i bra läge
• Rymligt kök i anslutning till vardagsrum
• Stort förråd med fönster
• Två våtutrymmen - ett med plats för badkar
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DESIGNLINJE HÖST



Planlösningen i townhousen skiljer sig något åt, 
vilket främst märks på plan tre. Här får du antingen 
ett mysigt vardagsrum eller ett rymligt sovrum. 
Längst upp i huset finns också utgång till en  
terrass med utsikt över innergården eller villa-
kvarteret. Storleken på terrasserna varierar mellan 
bostäderna och är placerade i olika väderstreck 
beroende på vilket townhouse du väljer. På plan 
tre finns även bostadens förråd.

TERRASSEN 
FÖR ALLA
LIVSNJUTARE

Bilderna är en digitalt framställda bilder varför avvikelser kan förekomma vad gäller färger och utformning.
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Standarden i townhousen är genomgående hög med helkaklade badrum 
och fina materialval. Alla bostäder har egen tvättmaskin och torktumlare 
på entréplan. Som tillval kan du få badkar som i badrummet på entréplan.

DESIGNLINJE HÖST

Gemensamt för alla bostäderna är de genomtänkta designvalen som 
präglas av naturmaterial. Du får hög kvalitet på all inredning vilket 

skapar en härlig känsla av vardagslyx.

DESIGNLINJE SOMMAR

Bilderna är en digitalt framställda bilder varför avvikelser kan förekomma vad gäller färger och utformning.



Färgskalan i våra tre designlinjer är lugn och jordnära.  
Kombinera gärna med skengardiner från tak och gröna  
växter för att förstärka den naturliga och sobra känslan. 

Bilderna är en digitalt framställda bilder varför avvikelser kan förekomma vad gäller färger och utformning.

DESIGNLINJE SOMMAR



DAGS ATT SÄTTA STILEN
När du köpt din bostad blir nästa steg att bestämma hur 
inredningen ska se ut. Du har möjlighet att välja mellan tre 
kostnadsfria designlinjer som vi valt att kalla Sommar, Höst 
och Vinter.

VILKEN LINJE VÄLJER DU?
Varje designlinje är noga komponerad för att du ska få en 
harmonisk och stabil bas som du själv kan bygga vidare 
på. De olika linjerna skiljer sig åt i färgskala och känsla men 
samtliga har hämtat inspiration från skandinavisk design 

med lugna, jordnära kulörer. Varje designlinje har olika 
väggfärger som standard men du kan alltid byta färg till vit. 
Resultatet är en självklar enkelhet, där allt är genomtänkt för 
en behaglig vardag.

KVALITET FRÅN GOLV TILL TAK
När du köper en bostad av oss får du inte bara väggar, tak 
och golv. För oss är genomtänkt design lika viktigt som bra 
planlösningar och god arkitektur. Du kan vara säker på att du 
får hög kvalitet på all inredning som ingår i ditt nya hem.

DESIGNLINJE VINTER
Vinter passar dig som gillar en mör-
kare inredning som bas. I köket får 
du en svart bänkskivan som matchas 
med ljusgrå köksluckor och svarta 
handtag. De mörka tonerna i köket 
plockas upp i hall och badrum där 
golvet blir antracitgrått klinker. Ge-
nomgående i hela lägenheten läggs 
ett vitlaserat parkettgolv i ek som ger 
en mjuk kontrast till den dämpade 
färgskalan. Väggarna målas i en grå 
kulör som binder samman rummen.

DESIGNLINJE HÖST
Hösten är de jordiga tonernas tid, 
vilket även återspeglas i den här 
designlinjen. Du får en lugn och 
neutral bas som ger en varm och 
ombonad känsla. Bänkskivan i köket 
är i grå natursten med matchande 
köksluckor i linnebeige. Färgen på 
väggarna är en varm grå-beige 
kulör, som passar fint ihop med det 
brungrå klinkret i hall och badrum. 
Den vitlaserade ekparketten är inte 
bara mjuk att gå på utan binder ihop 
bostaden till en varm helhet.

DESIGNLINJE SOMMAR
Den ljusa och luftiga känslan i  
bostaden förstärks ytterligare när  
du väljer designlinjen Sommar.
Här utgår färgskalan från vitt vilket 
ger dig stor frihet att lägga till de 
komplementfärger som är dina 
personliga favoriter. Köket får vita 
skåpsluckor och en vitgrå bänkskiva 
i natursten. Även badrummen är 
ljusa med vitgrå klinker och ljusgrått 
kakel. Genomgående i bostaden 
läggs ett golv i ekparkett som ger en 
varm och ombonad känsla.

DESIGNLINJE SOMMAR

Exempelbild som visar designlinje Sommar.



MARK
Upplåten mark
Upplåten mark, i form av t.ex. uteplats, anses utgöra en  
del av bostaden och utbredning visas på bofakta.

Branduppställning 
Syftet med uppställningsplatsen är att räddningstjänsten ska 
kunna ställa upp en stege. Se bofaktabladet för placering. 
Inga fasta installationer får uppföras på uppställningsplatsen 
men lösa föremål som t.ex. utemöbler och krukor är tillåtna.

Gemensamhetsanläggning
Fastigheten planeras ingå i en gemensamhetsanläggning 
tillsammans med Brf Strandvägen i Edsviken 4 som består  
av innergården, vilken planteras med gräs, perenner, buskar 
och träd. Lekplats, boulebana och orangeri. Gångar och  
vistelseytor beläggs med betongplattor och stenmjöl.

BYGGNAD
Grund
Betongplatta på mark.

Yttertak
Falsad plåt. Stege på terrass för åtkomst tak, se respektive 
bofakta.

Åtkomst tak 
Om det för byggnadens drift eller användning är nödvändigt 
att ta sig upp på ett tak och/eller förflytta sig på taket har man 
förberett en fast stege som berör vissa lägenheter. Se bofakta.

Ytterväggar
Fasadmaterial av puts med plåtdetaljer.

Mellanbjälklag
Betongbjälklag.

Fönster
Fönster och fönsterdörrar i aluminium och trä.

Franska balkonger
Räckena utformas med pinnräcken i aluminium.

Terrasser
Golv med trä/trall. Räcke av glas och aluminium. Förberett  
för markiser. Infästning säkerhetsbrytare el.

Uteplatser
Beläggs med marksten.

LÄGENHET
Dörrar
Säkerhetsdörrar till respektive lägenhet.

Innerväggar
Invändig beklädnad av gips. Bärande väggar av betong  
alt. trä. Lägenhetsavskiljande väggar i betong.

Lägenhetsförråd
Lägenhetsförråden är placerade i respektive lägenhet. Golvet 
beläggs med plastmatta, här placeras en golvbrunn.

Garage
12 platser i garage varav 6 elbilsplatser (hyrs i Brf Strandvägen 
i Edsviken 4). Cykelparkering finns på gården och vid varje 
bostad.

Sophantering
Sophantering och källsortering i gemensamma sopkärlsskåp.

Post
Bostadens brevlådor är placerade vid gata.

INSTALLATIONER
Synliga luckor för VS-installationer, el- och multimediacentral 
etc. kommer att finnas i lägenheten. Lokala nedsänkningar i 
tak förekommer.

VS-installationer
Fjärrvärme med vattenburna radiatorer. Varje lägenhet har 
separat mätning av varmvatten. Synliga radiatorstammar.

Ventilation
Mekanisk till- och frånluft med värmeåtervinning (FTX).  
Aggregat finns i varje bostad på plan 3.

El
Individuell mätning av el för hushållsström i varje lägenhet.
Belysningsarmatur och eluttag utvändigt på uteplats och 
terrass ingår.

TV, data och tele
Föreningen avser teckna ett kollektivt bredbandsabonnemang 
med Telia, 100/100 Mbit och TV paket lagom – vilket också 
läggs till månadsavgiften s k obligatoriskt tillägg om 220  
kr/månad/lgh.

RUMSBESKRIVNING
GENERELLT

Golv Ekparkett trestav
Sommar: Naturfärgad ek, mattlackad. Höst & Vinter: Vitlaserad ek, mattlackad.

Golv i entré Klinker, 300x300mm
Sommar: Vitgrå Eriksberg. Höst: Brungrå Eriksberg. Vinter: Antracit Eriksberg.

Golv i hall Plastmatta

Väggar Målade
Sommar: Sommarsnö (1102-Y10R). Höst: (NCS 2405-YI8R). Vinter: Grå (S3502-Y).
Valbar för samtliga linjer: Vit (0502-Y).

Innertak Obruten vit, elementskarvar spacklas.

Förvaring Skjutdörrsgarderober och garderober vita, placering enligt bofaktablad. 

Dörrfoder Vita, fabrikslackerade geras i ytterhörn. Synlig infästning.

Sockel Fabrikslackerade. Synlig infästning. 
Sommar: Naturfärgad ek. Höst & Vinter: Vitmålad ek.

Innerdörrar Vita släta (NCS S 0502-Y).

Trösklar Sommar: Naturfärgad ek. Höst & Vinter: Vitlaserad ek.

Fönsterbänkar 20 mm natursten grå.

Rumshöjd Generell takhöjd 2.50-3m se bofaktablad. Lägre undertak redovisas på bofaktablad.

KÖK

Bänkskiva Natursten, rak kant
Sommar: Viscound White. Höst: Grå Bohus Polerad. Vinter: Nero Assoluto.

Stänkskydd Stänkskydd uppvik 200 mm, rak kant. Övrig vägg målad.
Sommar: Viscound White. Höst: Grå Bohus Polerad. Vinter: Nero Assoluto.

Lucka Sommar: Vit matt lucka med rostfritt, rakt handtag 128. Höst: Linnebeige lucka  
med knopp i läder.

Belysning Belysningslist LED under köksskåp, dimbar.

Vitvaror Rostfria vitvaror, induktionshäll, rostfri diskho och integrerad diskmaskin. 
Placering enligt bofaktablad.

BADRUM/WC/DUSCH 

Inredning Handdukstork, kommod vit, spegelskåp vit med belysning, väggskåp vit,  
handtag 128 rak rostfritt. Ej komfortvärme.

Golv Klinker 30x30, 15x15 i duschhörna.
Sommar: Vitgrå Eriksberg. Höst: Brungrå Eriksberg. Vinter: Antracit Eriksberg.

Väggar Kakel 25x50 (Sommar & Höst), Kakel 30x60 (Vinter).
Sommar: Himmel ljusgrå matt. Höst: Himmelgrå matt. Vinter: Skymning grå .

Bänkskiva Laminat
Sommar & Höst: Vit. Vinter: Marmo Roma.

Belysning Spotlight i badrum entréplan, belysning och eluttag under skåp vid klädvård,  
wc/dusch på plan 2 har takarmatur.

Tillval Badkar erbjuds som tillval i badrum på entréplan.

Övrigt Inspektionslucka i badrum och wc/dusch.

OBOS förbehåller sig rätten att ändra material och inredning samt leverantör av material och 
inredning i de fall en produkt utgår eller om en leverantör inte uppfyller våra kvalitetskrav.  

TEKNISK BESKRIVNING



FÅ FÖRTUR TILL DRÖMHEMMET
– BLI OBOS-MEDLEM
Bästa solläget? Största tomten? Finaste balkongen? Kanske 
vill du bo längst upp eller nära lekplatsen? Det finns alltid 
bostadsobjekt som får dig att dra lite extra efter andan och 
som också är mer eftertraktade av andra. Som OBOS-med-
lem får du förtur att köpa alla våra bostäder. 

DU FÅR VIKTIG FÖRTUR
Att begära förtur är enkelt. När tiden för säljstart är inne 
fyller du i en köpanmälan med förtur för de objekt du är in-
tresserad av, direkt på webben. Om flera medlemmar vill ha 
samma objekt blir det den medlem som varit med längst tid 
som får erbjudande att köpa. Tackar hen nej går turen vidare 
till medlem med näst längst tid. På samma sätt kan du som 
medlem få förtur när ett hem säljs med budgivning. Slipp 
stress – bli medlem!

DU FÅR VÄRDEFULLA FÖRMÅNER 
Som medlem får du förmånliga rabatter och erbjudanden. 
Både på sådant du behöver, till exempel till ditt hem, men 
också på nöjen som sätter guldkant på din vardag. Mer rum 
för att unna dig lite extra, helt enkelt.

På obos.se/medlem eller i OBOS-appen kan du se aktuella 
erbjudanden och rabatter inom dessa kategorier:

•  Hus och hem
•  Hotell och resor
•  Kultur och nöjen 
•  Försäkring och juridik
•  Sport och fritid

TRYGGT BOSTADSKÖP
Som en extra trygghet kan du som är OBOS-medlem ansöka 
om Tillträdesskydd eller Skydd mot dubbel boendekostnad. 
Det är två lösningar som hjälper dig om försäljningen av din 
nuvarande bostad inte skulle gå som planerat.  

DU TJÄNAR SNABBT IN AVGIFTEN
Medlemskap i OBOS kostar bara 200 kronor per år, plus 
en engångskostnad om 330 kronor för delägarskapskap i 
OBOS. Som medlem får du ta del av alla förmåner, både i 
Sverige och i Norge, så du tjänar snabbt in avgiften.

ATT BLI MEDLEM ÄR SMIDIGT
Det går smidigt och enkelt att bli medlem på obos.se eller 
via OBOS-appen. Du fyller i dina uppgifter, legitimerar dig 
med Bank-ID och betalar med Swish eller kort. Klart!

DU BLIR DELÄGARE I OBOS
När du blir medlem blir du också delägare i OBOS. Delägar-
skapet ger alla en röst och en möjlighet att vara med och 
påverka. Som du kanske redan vet kännetecknas OBOS av 
ett stort samhällsengagemang. Hela vår vinst återinvesteras 
i bolaget och i olika samhällsbyggande insatser för att på 
ett hållbart sätt bidra till fler goda boenden och platser. Ett 
fint exempel på detta är “OBOS ger tillbaka” där till exempel 
föreningar kan söka bidrag – kanske har du något förslag?

Läs mer om medlemsprogrammet på obos.se/medlem

BLI MEDLEM 
REDAN IDAG!

 på obos.se/medlem 
eller i OBOS-appen

APP? JAPP!
Om köket är hemmets hjärta är OBOS-appen 
medlemskapets hjärta. Här har du nämligen allt 
som rör ditt medlemskap samlat på ett och samma 
ställe. Ditt medlemsbevis, och inte minst alla fina 
förmåner. Appen laddar du ned från Google Play 
eller App Store.



Kommande 
försäljning

Anmäl intresse på 
obos.se så håller vi dig  

uppdaterad med bilder, priser 
och bjuder in dig till 

säljstarten.

Säljstart
När tiden är inne kan du  

lägga en skarp köpanmälan 
på dina favoriter, max  

fem objekt – direkt 
på webben.

VISNING/INFORMATION
Ofta bjuder vi in till informationsträff där 
du kan lära känna oss på OBOS, mäklaren 
i projektet och ibland även en eller flera 
banker. Här får du reda på allt du kan 
tänkas behöva inför säljstarten.

FÖRBERED 
DET EKONOMISKA
Prata med banken och 
ansök om lånelöfte. Har du 
en bostad som ska säljas? 
Ta kontakt med en mäklare 
i god tid.

BOKNINGSAVTAL
Så snart du har bestämt dig 
skriver vi ett bokningsavtal. I 
samband med det betalar du en 
bokningsavgift på 25 000 kr. 

FÖRHANDSAVTAL
Förhandsavtal tecknas mellan bostadsrättföreningen 
och dig som köpare. Avtalet innebär att föreningen binder 
sig till att upplåta en bostad med bostadsrätt till dig. Till 
det undertecknade förhandsavtalet bifogas ett aktuellt 
lånelöfte (max en månad gammalt). I samband med 
tecknandet betalar du ett förskott på 125 000 kr (ev  
inbetald bokningsavgift avräknas).

Att köpa bostad är ett stort beslut och vi vill göra resan till ditt nya hem så smidig vi bara kan. 
Här guidar vi dig genom köpprocessen, har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss!

BLI OBOS-MEDLEM
När försäljningen startar kan det gå 
undan. Som OBOS-medlem ökar du dina 
chanser att lägga vantarna på de mest 
populära drömhemmen.  Alla medlemmar 
får nämligen förtur i kön – och massor av 
fina rabatter och erbjudanden. Läs mer 
på obos.se/medlem.

VÄGEN TILL DITT NYA HEM!

Byggstart
Nu börjar ditt nya hem att 

byggas! Vi håller dig uppda-
terad med vad som händer 

under hela resan. Senast fyra 
månader innan tillträde blir du 

informerad om när du får  
flytta in i ditt nya hem.

DESIGNVAL
Nu är det dags att välja hur din nya bostad ska 
se ut! I vår byggbod kan du titta närmare på olika 
material såsom golv, kakel och klinker. 

KUNDKVÄLL OCH  
INFORMATION
När tillfälle ges bjuder vi in  
till olika event så att du både  
får se husen växa fram och  
träffa dina nya grannar.

UPPLÅTELSEAVTAL
Genom upplåtelseavtalet blir du fullvärdig 
medlem i bostadsrättsföreningen. Detta 
tecknas normalt cirka 6 månader innan till-
trädet av lägenheten. Då betalar du även en 
handpenning om 10% av bostadens värde 
(minus det förskott du redan har betalt).

BESIKTNING
Självklart besiktigas ditt nya hem noggrant av 
oberoende besiktningsmän. Vid besiktningen 
medverkar representant från den byggande 
styrelsen. Du som bostadsrättshavare erhåller 
besiktningsprotokoll för din bostad vid inflyttning.

VI FINNS KVAR
Njut av att bo in dig i ditt nya hem. 
Är det något du undrar över eller om 
något inte fungerar så är du alltid 
välkommen att kontakta oss. 

Inflyttning
Äntligen har dagen kommit. 

Du får nycklar och en praktisk 
introduktion till nya bostaden. 

I samband med tillträdet 
betalar du resterande del 

av bostadens pris. 
Välkommen hem!



INFORMATIONEN I DENNA BROSCHYR GÄLLER VID DESS TRYCK 220407 OCH ÄR FRAMTAGEN I ETT TIDIGT SKEDE I PROJEKTET.

VIKTIGT ATT VETA
Innan du flyttar in i din nya bostadsrätt är det en god idé att 
sätta sig in i vad som gäller i just din förening. Vi stöttar er och 
hjälper föreningen att komma igång. 

Att bo i bostadsrätt innebär att du, tillsammans med övriga 
medlemmar i bostadsrättsföreningen, äger och förvaltar bostä-
derna och andra gemensamma delar som ingår i föreningens 
fastighet. Du som bor i en bostadsrätt betalar en insats för 
att få flytta in i din nya bostad. Du betalar även en årsavgift 
som ska täcka din bostads andel av föreningens kostnader, 
såsom räntor och amorteringar på föreningens gemensamma 
lån, men även drift- och underhållskostnader. När du köpt en 
bostadsrätt är du också delägare i föreningens gemensamma 
tillgångar. Du och dina grannar bestämmer över era bostäder 
genom styrelsen ni väljer vid den årliga föreningsstämman.
 
GARANTITID
5 års garanti.

OSÅLDA BOSTADSRÄTTER
Efter färdigställandet svarar OBOS för de kostnader som rör 
bostadsrättslägenheter som eventuellt inte har sålts. Är de efter 
sex månader fortfarande osålda köper OBOS bostadsrätterna 

ifråga och svarar därigenom, som bostadsrättshavare även 
fortsättningsvis för lägenhetens avgifter.

INFORMATION
OBOS förbehåller sig därför rätten till ändringar i teknisk  
beskrivning samt rumsbeskrivning, mindre justeringar i  
planlösningar, placering av teknikutrymmen etc på grund  
av orsaker som framkommer under projektering. 

Vi förbehåller oss rätten att ändra material och inredning samt 
leverantör av material och inredning i de fall en produkt utgår 
eller om en leverantör inte uppfyller våra kvalitetskrav. Kund 
meddelas vid större förändringar. 

MATERIAL OCH BILDER
Bilderna vi visar i broschyren är digitalt framtagna bilder vilket 
gör att avvikelser kan förekomma vad gäller färger, utformning 
och inredning. Tänk också på att färger upplevs olika vid tryck 
och verklighet. Din kundansvariga eller den anvisade mäklaren 
har färgprover om du vill veta vilka färger som avses. 

Omgivningar som visualiseras kommer att färdigställas av kom-
munen, varför vi inte kan garantera att det blir som på bilderna.



Christopher Wermin
SkandiaMäklarna
070-696 51 52

christopher.wermin@skandiamaklarna.se

Niklas Kristersson
SkandiaMäklarna
070-160 00 80

niklas.kristersson@skandiamaklarna.se

I det här projektet samarbetar vi med SkandiaMäklarna i Sollentuna. 
Kontakta våra ansvariga mäklare om du har några frågor!

VI HJÄLPER DIG!


