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VAD VÄRDESÄTTER DU I VARDAGEN? ATT KUNNA VARVA NER  

MED EN PROMENAD LÄNGS DET GLITTRANDE VATTNET EFTER EN 

STRESSIG ARBETSDAG? NJUTA AV SOLNEDGÅNGEN PÅ DIN BALKONG? 

BJUDA IN VÄNNERNA TILL KRÄFTSKIVA I ORANGERIET OCH DUKA 

FRAM SALLAD FRÅN DIN EGEN ODLING? VÄLKOMMEN TILL BRF  

STRANDVÄGEN I EDSVIKEN – ETT MODERNT STADSKVARTER!



Bilden är en digitalt framställd bild varför avvikelser kan förekomma vad gäller färger och utformning.
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EDSVIKEN – ETT  
RIKTIGT GULDLÄGE!
Edsviken har en lång historia av kungligheter, mat och kultur. På en liten 
höjd med vacker utsikt över viken lät proviantmästaren Henrik Olofsson 
uppföra Edsbergs gård redan år 1630. Hit kom celebra gäster som 
drottning Kristina, kung Karl XI och änkedrottningen Hedvig Eleonora. 
1760 ersattes trähuset av ett gediget hus i sten, Edsviks slott, som  
fortfarande är navet i samhället. 

BRF STRANDVÄGEN I EDSVIKEN 
Idag är Edsviken ett levande samhälle med en trivsam och lummig 
blandning av villor, småhus och flerbostadshus. Här, bara ett par minuter 
från den glittrande Edsviken, planerar vi att uppföra Brf Strandvägen 
med 115 lägenheter. I kvarteret ryms också townhouses som kommer 
bilda en egen bostadsrättsförening. 

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 Brf Strandvägen ligger Sollentuna 
centrum som erbjuder ett stort utbud av shopping, service, restau-
ranger och kulturupplevelser. För den 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 bowling, golf, tennis, squash 
eller badminton. 

Från Brf Strandvägen 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 exklusivt 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.



Bostäderna i Brf Strandvägen i Edsviken är ritade 
av arkitektkontoret Semrén & Månsson. Deras 
vision har varit att skapa ljusa och moderna 
lägenheter där traditionella uttryck blandas med 
nutida detaljer. De putsade fasaderna reser sig 
stolt från gatan och smyckas med väldetaljerade 
glaspartier och stora luftiga takkupor. Kvarteret 
blir vackert och tidlöst med stora grönskande 
ytor på den gemensamma innergården. 

ETT LEVANDE KVARTER
Området består av en blandning av townhouses 
i radhusform och lägenhetshus som är mellan 
fyra och fem våningar höga. Från trapphuset 
går hissen direkt ner till parkeringsgaraget under 
mark där du även hittar lägenhetsförråd och 
cykelförvaring.

Bostäderna har skiftande storlek för att nå en 
bredd bland de boende. Resultatet är en modern 
trädgårdsstad, där mixen skapar ett livfullt  
kvartersliv. De små, mysiga lägenheter är ideala 
för dig som flyttar hemifrån medan de större  
lägenheterna och townhouses passar dig som 
bor i villa och kanske tröttnat på gräsklippningen. 
Längst upp, under det branta sadeltaket, ryms 
ateljélägenheter i etage. Ljuset från takkuporna i 
kombination med den öppna planlösningen och 
den generösa takhöjden gör dessa till boenden 
utöver det vanliga.

ETT URBANT 
KVARTER FÖR 
ALLA SINNEN

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 Brf Strandvägen 
kommer därför bli miljöcertifierade enligt Miljöbyggnad Silver.

I Brf Strandvägen i Edsviken har alla lägenheter minst en  
balkong, terrass eller uteplats, även de minsta ettorna. En härlig  

känsla att kunna blicka ut över omgivningarna!

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



På innergården hittar du kvarterets prunkande 
hjärta och självklara mötesplats. Här, dolt från 
omvärlden, kan du som bor i kvarteret koppla av, 
odla, leka och njuta av livet tillsammans med familj 
och grannar. 

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

ETT VACKERT BLICKFÅNG ÅRET OM
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
Föreningen består av totalt 115 bostäder, alla med effektiva 
och funktionella planlösningar. I kvarteret finns lägenheter 
i flera olika storlekar, från den yteffektiva ettan till den 
rymliga ateljélägenheten i etage. Många av lägenheterna 
är genomgående och som boende kan du njuta av öppna 
sociala ytor utan att göra avkall på det privata. 

LJUST OCH VÄLKOMNANDE
I Brf Strandvägen har bostäderna högt i tak och stora 
fönster, ofta med ljusinsläpp från två väderstreck.  
Lägenheterna är luftiga, med upp till 5 meters takhöjd i 
takvåningarna. Den hisnande rymden är välkomnande och 
väcker nyfikenhet. Stora fönsterpartier och väl tilltagna 
uteplatser ger husen en helt egen karaktär, såväl interiört 
som exteriört. 

4 RUM OCH KÖK, 98 KVM
Lägenhet med två terrasser 

och en balkong i fina  
sollägen. Bra förvaring och 

generösa, öppna ytor.
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SYMBOLER - SE FÖRSÄTTSBLAD
OBOS RESERVERAR SIG FÖR EVENTUELLA TRYCKFEL 
OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.

NLGH-NR: 8-1301
4 ROK, 98 M2 + TERR. 16 M2 + 23 M2 + BALK. 5 M2
PLAN 3

2021-05-21

N

• Underbar gavellägenhet 
• Fina sällskapsdelar 
• Sovrum med extra kvaliteter 
• Två terrasser och en balkong

REV 21-10-14

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

DESIGNLINJE VINTER



5–7 RUM OCH KÖK, FRÅN 126 KVM 
I kvarteret finns det flera ateljélägenheter i etage med 
olika planlösningar. Här får du rymliga sällskapsytor, ett 
stort ateljéfönster och dubbel takhöjd i matsalen. 

I köket spenderar du mycket kvalitetstid, därför 
har vi planerat för maximal trivsel och gemenskap. 
Ytorna är flexibla och generösa, där ni kan sitta 
många runt bordet. Bänkskivor och stänkskydd av 
sten kombinerat med moderna vitvaror gör mat-
lagningen både roligare och enklare.

HELKAKLAT SOM STANDARD
Alla bostäder har helkaklade wc/dusch med tvätt-
maskin och torktumlare. I de mindre lägenheterna 
finns en kombimaskin. Några av lägenheterna får 
även en extra wc och möjlighet att välja till badkar. 
Handdukstork är standard i alla bostäder.
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Entrévåning

Etagevåning
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• Takvåning i etage 
• Extra takhöjd i matsal 
• Två våtutrymmen och ett extra Wc
• Möjlighet till extra rum 
• Balkong Rev. 2021-10-11

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

DESIGNLINJE HÖST



I den här fyran är den ena balkongen placerad med utgång från 
 sovrum/arbetsrum vilket bidrar till extra stort ljusinsläpp.  

Fönsterbrädorna blir i vacker grå natursten.

Standarden i föreningen är genomgående hög med helkaklade  
badrum och fina materialval. Alla lägenheter har egen tvättmaskin och 

torktumlare förutom de minsta lägenheterna som får kombimaskin.

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

DESIGNLINJE SOMMAR DESIGNLINJE HÖST



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 HÖST



DAGS ATT SÄTTA STILEN
När du köpt din bostad blir nästa steg att bestämma hur 
inredningen ska se ut. I Brf Strandvägen har vi tagit fram tre 
kostnadsneutrala designlinjer exklusivt för det här projektet. 
Vi har valt att kalla dem Sommar, Vinter och Höst.   

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. Oavsett vilken designline du 
väljer, kan du byta ut väggfärgen mot 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. Det mörka i köket plockas 
upp i hall och badrum där golvet blir 
antracitgrått klinker. Genomgående 
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



De flesta lägenheter har praktiska garderober med skjutdörrar i 
sovrum och hall, se bofaktablad vad som gäller för din bostad! 

Om du vill kan du komplettera dina garderober med extra 
 inredning för att få en skräddarsydd förvaring.



MARK
Tomtmark
Gården planteras med gräs, perenner, buskar och träd. Gång-
ar och vistelseytor beläggs med betongplattor och stenmjöl. 
Inom fastigheten ligger ett gemensamt parkeringsgarage. 
Ventilationshuvar förekommer på tomtmark.

Gemensamhetsanläggningar
Fastigheten planeras ingå i en gemensamhetsanläggning för 
all mark tillsammans med framtida bostadsrättsföreningarna 
inom kvarteret.

BYGGNAD
Grund
Källare och garage grundlagd med betongplatta på mark.

Yttertak
Falsad plåt. 

Ytterväggar
Fasadmaterial av puts och klinker med plåtdetaljer. 

Mellanbjälklag
Betongbjälklag. 

Fönster
Aluminiumbeklädda fönster och fönsterdörrar i trä.

Balkonger 
Golv av betong. Räckena utformas med pinnräcken i 
aluminium. 

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

Uteplatser 
Vissa av lägenheterna i bottenplan har en uteplats. Beläggs 
med trätrall. 

LÄGENHET
Dörrar
Säkerhetsdörrar till respektive lägenhet.

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

ALLMÄNNA YTOR
Entrépartier
Entrépartier mot gatan utförs som glasade ekpartier. Entrépar-
tier mot gården utförs som aluminiumbeklädd glasdörrar.

Trygghet/låssystem
Entrépartier öppnas med passersystem samt möjlighet att öpp-
na via en app i mobilen. Miljörum öppnas med passersystem.

Trapphus 
Klinkerplattor på golv i entré. Trappsteg bekläs med terrazzo. 
Trappräcket är i stål. Postfack, digital informationstavla och 
fällbar sits vid entré.

Hissar 
En hiss i varje trapphus. Hissar utförs med handledare, spegel, 
belysning och fällbar sits. Hissmått: 1100 x 2100 x 2300 mm 
(BxDxH)

Lägenhetsförråd 
Lägenhetsförråden är placerade i källare. (Lägenhetsförråd 
kan finnas i angränsande trapphus)  

Garage 
Garage om ca 81 platser varav 12 hyrs ut till boende i townhou-
ses. Ca 30 platser blir för elbil. Garage nås genom via trapphus 
och/eller hiss. Cykelparkering finns i källare och på gården.  

Sophantering 
Sophantering och källsortering i särskilt miljörum. 

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). 

Elinstallationer
Individuell mätning av el för hushållsström i varje lägenhet. 
Förutom eluttag för belysning ingår i lägenheterna bänkbelys-
ning i kök, spegelljus i wc/dusch/tvätt och wc. Takarmaturer 
i frd, klk, frd/klk, wc och wc/dusch/tvätt. Spotlight i badrum/
WC/D med nedsänkt tak, omfattning enligt bofakta. Belys-
ningsarmatur och eluttag utvändigt på uteplats, terrass och 
balkong 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 och Vinter: Vitlaserad ek, mattlackad.

Golv i entré Klinker, 30x30
Sommar: Vitgrå Eriksberg. Höst: Brungrå Eriksberg. Vinter: Antracit Eriksberg.

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.  
Hatthylla vit, enligt bofaktablad.

Dörrfoder Vita, fabrikslackerade geras i ytterhörn. Synlig infästning.

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

Innerdörrar Vita släta (NCS S 0502-Y).

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

Fönsterbänkar 20 mm natursten grå.

Rumshöjd Generell takhöjd 2.50 m. I ateljélägenheter 5 m i vissa delar. Lägre undertak i exempelvis 
badrum redovisas på bofaktablad.

KÖK

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

Stänkskydd Följer bänkskiva, 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. Vinter: Grå lucka med svart, rakt handtag 128.

Belysning Belysningslist LED under köksskåp, dimbar.

Vitvaror Rostfria vitvaror, induktionshäll, rostfri diskho. Placering enligt bofaktablad.

BADRUM/WC/DUSCH 

Inredning Handdukstork, ej komfortvärme i badrum, kommod vit, spegelskåp vit med belysning, 
väggskåp vit, handtag 128 rak rostfritt, belysning och eluttag under skåp vid klädvård.

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

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

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

Tillval Badkar (ej möjligt i mindre lägenheter).

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



BLI MEDLEM 
REDAN IDAG!

 på obos.se/medlem 
eller i OBOS-appen

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 300 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

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!
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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
Informationen i denna broschyr gäller vid dess tryck 221122 
och är framtagen i ett tidigt skede i projektet. OBOS förbe-
håller 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. 

Möjligheten att påverka planlösning är begränsad till de alter-
nativ som visas i bofaktablad. 

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.




