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Av alla byggnadsmaterial intar trä en särställning. Det är ett förnybart, 
ekologiskt, miljövänligt och  svenskt klimatsmart material.
 SVENSKT TRÄ 
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Här finner du 14 radhus i kanten av den skyd
dade, vackra skogsbacken i hörnet av Brunnby
vägen/Stenbrottsgatan i Alsike.
 
Du och din familj kommer att ha nära till skola 
och förskola, buss, livsmedelsbutik, gym, hår
frisör och lekplatser. 

HUSEN BYGGDA I TRÄ ÄR I TVÅ OLIKA 
 MODELLER OCH  STORLEKAR 

110+36 m2 – trevåningshus med stort förråd på 
översta våningen på hela 36 m2 som kan göras 
om till allrum eller sovrum. Två parkeringsplat
ser bredvid varandra ingår.

156 m2 – tvåvåningshus med parkering för två 
bilar vid entrén och möjlighet att välja till vinter
trädgård.

Gemensamt för dessa är: 

VÄLKOMMEN TILL  
BRF STENBROTTSSKOGEN

Reservation för skriv- och tryckfel. Fotografier och illustrationer är inspirationsmaterial 
och kan avvika från verkligheten samt innehålla tillval. 

AFFÄRSCHEFEN OM  BRF STENBROTTSSKOGEN
Vi ville skapa ett projekt som skulle ge många möjlighet att skaffa sitt första radhus. En attraktiv och funktionell bostad som får var dagen och livspusslet att bli enklare. Bostäderna skulle innehålla många praktiska fördelar som exempelvis rikligt med förvaring, en tvättstuga, två parkeringsplatser, en lättskött tomt samtidigt som det skulle vara en bostad att växa i.

Vi bestämde i ett tidigt skede att samarbeta med arkitekt, projektörer och totalentreprenören K360 Nordic AB för att på bästa sätt ta till vara kunskap för att skapa bra bostäder till rimliga priser.

Kommunens önskemål var att gestaltningen skulle vara olik andra projekt som byggts i området, och det tycker vi att vi har lyckats med. 
Och vi ville bygga i trä – ett naturligt och hållbart material.
 

Katrin Falk

• Mycket förvaring
• Klädkammare till varje sovrum
• Två stora wc/dusch/badrum
• Separat tvättstuga
• Digitalt dörrlåssystem, Yale Doorman 
• Insynsskyddad altan
• Lättskött tomt med gräsmatta
• Utsikt mot den skyddade skogsbacken
• Två parkeringsplatser bredvid  varandra
• Föreningsförråd med gemensam gräsklippare och 
trädgårdsredskap bland annat
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TRÄ MINSKAR VÅR KLIMATPÅVERKAN
När skog växer binds kol i träden genom att koldioxid absorberas samtidigt som syre 
bildas. Kolsänkan i skogen ökar när tillväxten av skog är större än avverkningen.
 SVENSKT TRÄ

HUS NUMMER 101–110 
4 RUM OCH KÖK 
110+36 m2

DET LILLA FLEXIBLA RADHUSET med plats 
för den stora familjen. 

Två parkeringsplatser bredvid varandra ingår. 

På entréplanet ligger köket och vardagsrummet 
i en öppen och ljus planlösning. Vid entrén 
hittar du wc/dusch och ett rymligt förråd under 
trappen.

Sovrumsdelen finns på mellanvåningen med 
ytterligare en wc/dusch men också en separat 
tvättstuga. Samtliga sovrum har en egen kläd
kammare.

Dessutom ett 36 m2 stort förråd på vinden som 
bara fantasin sätter gränser för.

På den skyddade uteplatsen på baksidan mot 
skogsbacken, finns en altan i trä, en gräsmatta 
och ett kallförråd.
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2 110+36 m
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BRF STENBROTTSSKOGEN

Reservation för skriv- och tryckfel. Fotografier och illustrationer är inspirationsmaterial 
och kan avvika från verkligheten samt innehålla tillval. 
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SKÖNT HÄNG MED 
 AVSKILDHET OCH PLATS 
FÖR DET VIKTIGA …

Reservation för skriv- och tryckfel. Fotografier och illustrationer är inspirationsmaterial 
och kan avvika från verkligheten samt innehålla tillval. 
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VAR DAGS RUM FÖR 
HELA FAMILJEN …

Reservation för skriv- och tryckfel. Fotografier och illustrationer är inspirationsmaterial 
och kan avvika från verkligheten samt innehålla tillval. 
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GOTT OM SVÄNGRUM I 
ALLA RUM …

Reservation för skriv- och tryckfel. Fotografier och illustrationer är inspirationsmaterial 
och kan avvika från verkligheten samt innehålla tillval. 

KLIMATNYTTIGA PRODUKTER SOM BYGGER FRAMTIDEN
Genom att öka andelen trä i byggandet kan användningen av byggmaterial som inte 
kommer från förnybar råvara minska.
 SVENSKT TRÄ
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DET BEHÖVER  
INTE BLI SLAGSMÅL  
OM  PLATSERNA  
HÄR HELLER …

Reservation för skriv- och tryckfel. Fotografier och illustrationer är inspirationsmaterial 
och kan avvika från verkligheten samt innehålla tillval. 
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BADRUM

PLANLÖSNINGAR
HUS 101–110
4 RUM OCH KÖK
110+36 m2

ÖVRE PLAN VIND

ENTRÉPLAN

FASD MOT 
GATAN

FASD MOT 
GÅRDEN

Rökrör

FÖRRÅD
(golvyta 40 m2)

WC/DUSCH

11
0+

36
 m

2 110+36 m
2

Reservation för skriv- och tryckfel. Fotografier och illustrationer är inspirationsmaterial 
och kan avvika från verkligheten samt innehålla tillval. 

tb.se
Besök tb.se/stenbrottsskogen  
Gör en rundvandring och upplev 
 rummen i ditt radhus
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HUS NUMMER 111–114 
6 RUM OCH KÖK
156 M2

DET STORA RADHUSET med plats för den 
ännu större familjen.
 
Entrén vetter mot Stenbrottsgatan och har två 
egna parkeringar bredvid varandra vid ytter
dörren.

På entréplanet ligger köket och vardagsrummet 
i en öppen och ljus planlösning. Vid entrén 
hittar du wc/dusch. I rummet vid ytterdörren 
finns ett rymligt förråd eller klädkammare under 
trappen. 

Sovrumsdelen finns på det övre planet med 
ytterligare en wc/dusch men också en separat 
tvättstuga. Samtliga sovrum har en egen kläd
kammare. 

På den skyddade uteplatsen på baksidan mot 
den vackra skogsbacken, finns en altan i trä, en 
gräsmatta och ett kallförråd. 

Möjlighet finns att välja till ett fantastiskt varm
bonat uterum på en del av altanen, som en 
vinterträdgård.

15
6 

m
2 156 m

2

VI MÅR BRA AV TRÄ
Naturliga material har liknande effekter på hälsan som att vara i naturen.  
Trä uppfattas likadant – oavsett kultur – det vill säga naturligt, varmt och trivsamt.
 SVENSTK TRÄ

BRF STENBROTTSSKOGEN

Reservation för skriv- och tryckfel. Fotografier och illustrationer är inspirationsmaterial 
och kan avvika från verkligheten samt innehålla tillval. 
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SKÖNT HÄNG MED 
 AVSKILDHET OCH UTSIKT 
MOT SKOGSBACKEN …

156 m
2

Reservation för skriv- och tryckfel. Fotografier och illustrationer är inspirationsmaterial 
och kan avvika från verkligheten samt innehålla tillval. 
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HÄR ÄR DET LÄTT ATT 
VARA TILLSAMMANS …

156 m
2

Reservation för skriv- och tryckfel. Fotografier och illustrationer är inspirationsmaterial 
och kan avvika från verkligheten samt innehålla tillval. 
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KOM HEM  
OCH SLAPPNA AV …

156 m
2

Reservation för skriv- och tryckfel. Fotografier och illustrationer är inspirationsmaterial 
och kan avvika från verkligheten samt innehålla tillval. 
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PLANLÖSNINGAR

WC/DUSCH

(TILLVAL VINTER-
TRÄDGÅRD - 13 m2)

HUS 111–114
6 RUM OCH KÖK
156 m2

ÖVRE PLANENTRÉPLAN

FASD MOT GATAN

FASD MOT GÅRDEN

Rökrör

Reservation för skriv- och tryckfel. Fotografier och illustrationer är inspirationsmaterial 
och kan avvika från verkligheten samt innehålla tillval. 

(TILLVAL HEMMA-
KONTOR)

BADRUM

RUM 2RUM 3

RUM 4 RUM 5

tb.se
Besök tb.se/stenbrottsskogen  
Gör en rundvandring och upplev 
 rummen i ditt radhus
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RUMSBESKRIVNINGTEKNISK BESKRIVNING

GEMENSAMHETSUTRYMMEN

GRUND
Betongplatta på mark

STOMME
Trä

YTTERVÄGG
Träpanel
Fasadlasyr Jotun Trebitt 4 kulörer

DÖRRAR
Entrédörr Diplomat Anna med råglas, svart 
inklusive cylinder och dörrbroms och godkänt 
digitalt låssystem, Yale Doorman

FÖNSTER 
3-glas med spröjs och aluminiumbeklädd utsida, 
svart in- och utsida

FÖNSTERDÖRR 
3-glas med spröjs och aluminiumbeklädd utsida, 
svart in- och utsida

KÖK
Vedum

BADRUMSINRENING
Vedum

VITVAROR
Siemens
 

INSTALLATIONER 
Enligt separata ritningar och beskrivningar

VÄRME
Frånluftsvärmepump, vattenburen golvvärme 
på entréplan och bad/tvätt på övervåning 

samt radiatorer i sovrum på övervåning. 
Värmeåtervinning sker på frånluften

VENTILATION
Mekanisk frånluft, tilluft genom friskluftsventiler

BREDBAND
Fiber från Telia

FASADBELYSNING
Spotlights under entrétak
Norlys Mandal ned svart, på baksida och vid  
soprum- och teknikrumsdörr

TAKBELÄGGNING
Betongtakpannor, svarta

PLÅT
Hängrännor, stuprör, fönsterbleck, midjeplåt etc. 
svart

UTEPLATSER
Altan av impregnerad trall på trädgårdssida

MARK
Parkeringsyta för hus 101–110, gästparkering 
samt HCP mellan hus 101 och 111 asfalteras
Parkeringsplatser för hus 111–114 framför 
respektive hus asfalteras
Asfalt vid cykelparkering
Plattläggning enligt ritning 
Planteringsytor enligt ritning
Häckar enligt ritning
Gräsytor enligt ritning
Grusade gångar enligt ritning
Gunnebostängsel som fallskydd efter sprängning 
vid behov
Utvändig belysning på gemensamma ytor

G = Golv
V = Vägg
I = Inredning

GENERELLT
Innertak Takskiva, vit
Innerväggar Gips, målad
Innerdörrar Släta, vita
Handtag svart/brunoxid
Taklist Skugglist, vit
Golvsockel Slät furu, vit
Dörrfoder Släta raka, vita
Fönsterbänkar i sten, naturfärgad brungrå
Invändig trapp upp till vindsvåning Furu, inbyggd 
med förråd på entréplan, vitlaserad

ENTRÉ
G Klinker 30x30 taupe, grå fog, rak läggning
V Vit NCS S 0502-Y
Fondvägg målad NCS S 4005-Y20R
I Kapphylla Nostalgi, svart
Städskåp med inredning och låsbart 
medicinskåp, F79 sandbeige
Garderober två stycken, F79 sandbeige
Knopp Tistel svart
Mediaskåp, vit lucka

KÖK
G Ekparkett vitlasyr 3-stav 
V Vit NCS S 0502-Y
Målad NCS S 4005-Y20R ovan bänkskiva
I Köksinredning från Vedum
Lucka Maja F79 sandbeige NCS S 4005-Y20R
Bänkskiva laminat Chicago Concrete Dark, 
brungrå
Stänkskydd uppvik bänkskiva 15 cm
Knopp, Tistel svart
LED-belysning under väggskåp
Fläktkåpa 600 mm rostfri 
Diskbänk, nedfälld 
Engreppsblandare 
Induktionshäll 
Inbyggnadsugn, rostfri 
Kyl och frys, rostfri 
Diskmaskin, rostfri
Micro, rostfri

WC/DUSCH
G Klinker 15x15 taupe, grå fog, rak läggning
V Kakel 20x30 vitt blankt, grå fog, stående 
sättning i halvförband
I Kommodinredning med två lådor, svart
Knopp, Tistel svart
Spegel, svart ram
Belysningsarmatur, svart 

230 V uttag
Engreppsblandare  
Toalettstol  
Duschset med duschstång och handdusch
Duschhörna, svart industri klarglas
Handdukshängare, svart
Toalettpappershållare, svart
Fast takarmatur 

BADRUM
G Klinker 15x15 taupe, grå fog, rak läggning 
V Kakel 20x30 vitt blankt, grå fog, stående 
sättning i halvförband
I Kommodinredning med två lådor, svart
Knopp, Tistel svart
Spegel, svart ram
Belysningsarmatur, svart 
230 V uttag
Engreppsblandare  
Toalettstol  
Duschset med duschstång och handdusch
Handdukshängare, svart
Toalettpappershållare, svart
Fast takarmatur

TVÄTT
G Klinker 15x15 taupe, grå fog, rak läggning 
V Gips, målad NCS S 0502-Y
I Se ritning.
Tvättmaskin 7 kg, vit
Torktumlare 7 kg, vit
Bänkskiva, vit
Väggskåp 2 x 60 cm, vit lucka

VARDAGSRUM
G Ekparkett vitlaserad 3-stav 
V Vit NCS S 0502-Y
 

SOVRUM
G Ekparkett vitlaserad 3-stav 
V Vit NCS S 0502-Y

KLÄDKAMMARE
G Ekparkett vitlaserad 3-stav 
V Vit NCS 0502-Y
I Hylla med klädstång
Fast takarmatur

FÖRRÅD VINDSVÅNING HUS 101-110
G Spånskiva
V Gips, omålad 
T Gips, omålad
Ett takuttag
Ett eluttag
Radiator

Reservation för skriv- och tryckfel. Fotografier och illustrationer är inspirationsmaterial 
och kan avvika från verkligheten samt innehålla tillval. 

SOPRUM
Låst utrymme med olika fraktioner för 
källsortering. Sedumtak

FÖRENINGSFÖRRÅD
Utrustad med diverse gemensamt ägda redskap 
som gräsklippare, trädgårdsredskap, spadar med 
mera
 

TEKNIKRUM
Inkommande vatten och fiber 

CYKELPARKERING
Öppet cykelställ under sedumtak
 

PARKERINGSPLATS
Handikapparkering och 2 gästparkeringar
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TILLVALTILLVAL

HUS NUMMER 111–114
156 m2

VINTERTRÄDGÅRD 
13 m2

Betongplatta
Varmisolerad stomme
Fönster- och dörrpartier
Klinker Newcon Taupe 30x30 eller ekparkett lika övriga 
golv
Golvsocklar
Taklister
Luft/luft-värmepump för värme och kyla
Elinstallationer enligt ritning
PRIS 495 000 KR

HEMMAKONTOR ”INDUSTRIELLT GLASRUM” 
Glasväggar 
Golvsocklar
Taklister
Elinstallationer enligt ritning
PRIS 103 000 KR

Ytterligare tillval som kakel, klinker, köksö, golv, tork-
skåp med mera kommer att finnas och presenteras i en 
digital tillvalsbutik.

HUS NUMMER 101–110 
110+36 m2

VINDSVÅNING, TAKFÖNSTER 
Mått: 1000x1200 mm
Utvändiga plåtarbeten
PRIS PER STYCK 20 300 KR

VINDSVÅNING, FÄRDIGT YTSKIKT
Målning av tak och väggar
Ekparkett lika övriga golv
Golvsocklar
Taklister
Montering av fönstersmygar 
Montering av fönsterbänkar gavelfönster (hus 101 och 
110)
Elinstallationer enligt ritning
PRIS 89 000 KR

Ytterligare tillval som kakel, klinker, köksö, golv, tork-
skåp med mera kommer att finnas och presenteras i en 
digital tillvalsbutik.

Reservation för skriv- och tryckfel. Fotografier och illustrationer är inspirationsmaterial 
och kan avvika från verkligheten samt innehålla tillval. 

TRÄ ÄR FLEXIBELT 
Trä ger möjlighet att hantera materialet med lätta bearbetningsverktyg, att  
i  efterhand göra ändringar i byggnaden.
 SVENSKT TRÄ
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SITUATIONSKARTA

BRUNNBYVÄGEN

ST
EN

BR
O

TT
SG

ATA
N

HUS 
101

HUS
102

HUS
103

HUS 
104

HUS 
105

HUS 
106

HUS 
107

HUS 
108

HUS 
109

HUS 
110 

HUS 111

CYKEL-
PARKERING 
UNDER TAK

FÖRENINGS-
FÖRRÅD OCH 
TEKNIKRUM

FRD

FRD

FRD

FRD

FRD

FRD

FRD

FRD
FRD

FRD

FRD

FRD

FRD
FRD

SOPHUS

HUS 112

HUS 113

HUS 114

SKOGSBACKE

GRUSGÅNG

SKÄRMVÄGG 
FRÅN HUSLIV TILL 
FÖRRÅD

SKÄRMVÄGG VID 
ALTAN, STAKET MELLAN 
ALTAN OCH FÖRRÅD,  
TOMT 107–109

SKRÄMVÄGG VID ALTAN, 
STAKET MELLAN ALTAN OCH 
FÖRRÅD, TOMT 111–114 

G
RUSG

ÅNG

HCP

101
101

102
102

103
103

104
104

105
105

106
106

107

107
108

108

109

109

110

110

GÄST

GÄST

PRISER OCH AVGIFTER
I månadsavgiften ingår bostadsrättsföreningens 
lånekostnader, ekonomisk förvaltning, fastighetsför-
säkring inklusive bostadsrättstillägg för varje lägen-
het, snöröjning av köryta på  friliggande parkering 
och sophämtning.

Utöver den fasta månadsavgiften betalar varje bo-
stadsrättshavare för vattenförbrukning, elförbrukning 
inklusive värme och varmvatten, bredband och hem-
försäkring. Beloppen inom parentes är schablonbe-
lopp beräknade per månad och beror på hushållets 
sammansättning och levnadsvanor vilket påverkar 
den egna förbrukningen. 

Bostadsrättsföreningen har gemensamma abon-
nemang för vatten och avlopp (ca 470 kr) samt 
snabbt bredband och digital-TV med ett basutbud 
som innehåller de vanligaste kanalerna (203 kr). 
Kostnaderna för vatten, avlopp och bredband 
fördelas lika per lägenhet. Följande kostnader 
tillkommer och betalas direkt till leverantör: Kostnad 
för elförbrukning inklusive värme och varmvatten 
(ca 1 200–1 500 kr/månad) genom separata abon-
nemang per lägenhet, som tecknas av bostadsrätts-
havare samt hemförsäkring.

Ytterligare information om föreningens ekonomi 
beskrivs i den intygsgivna kostnadskalkylen.

I följande tabell lämnas en specifikation över samtliga lägenheters huvuddata såsom bostadsarea, tomtyta, 
andel, pris och månadsavgift. Till samtliga lägenheter upplåts anslutande mark inklusive två parkeringsplat-
ser och ett kallförråd på tomten.

PRISLISTA

Lgh nr Rum och 
kök

Bostads
area   
kvm

Total  
tomtyta
kvm kvm

Upplåten 
markyta 
kvm

Upplåtet 
förråd 
kvm

Andel 
%

Insats och upp
låtelseavgift

Månadsavgift Beräknad 
månadsavg. 
vatten per lgh 

Beräknad 
månadsavg. 
fiber per lgh 

101 4 110+36 223 158 7 7,0  3 395 000 kr  4 822 kr  468 kr  203 kr 

102 4 110+36 158 88 7 7,0  2 995 000 kr  4 822 kr  468 kr  203 kr 

103 4 110+36 159 89 7 7,0  2 995 000 kr  4 822 kr  468 kr  203 kr 

104 4 110+36 159 89 7 7,0  2 995 000 kr  4 822 kr  468 kr  203 kr 

105 4 110+36 159 90 7 7,0  2 995 000 kr  4 822 kr  468 kr  203 kr 

106 4 110+36 173 103 7 7,0  3 295 000 kr  4 822 kr  468 kr  203 kr 

107 4 110+36 167 97 7 7,0  2 895 000 kr  4 822 kr  468 kr  203 kr 

108 4 110+36 162 92 7 7,0  2 795 000 kr  4 822 kr  468 kr  203 kr 

109 4 110+36 156 86 7 7,0  2 695 000 kr  4 822 kr  468 kr  203 kr 

110 4 110+36 161 89 7 7,0  2 795 000 kr  4 822 kr  468 kr  203 kr 

111 6 156 264 166 8 7,5  3 995 000 kr  5 167 kr  468 kr  203 kr 

112 6 156 260 164 8 7,5  3 895 000 kr  5 167 kr  468 kr  203 kr 

113 6 156 260 164 8 7,5  3 895 000 kr  5 167 kr  468 kr  203 kr 

114 6 156 358 260 8 7,5  4 365 000 kr  5 167 kr  468 kr  203 kr 

N

P P

P

P

P

P

P

P

P

Reservation för skriv- och tryckfel. Fotografier och illustrationer är inspirationsmaterial 
och kan avvika från verkligheten samt innehålla tillval. 
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EKONOMI
Bostadsrättsföreningen kommer att omfatta 14 
radhuslägenheter.

Det kommer att finnas 2 parkeringsplatser utan 
kostnad till varje radhus, 2 gästparkeringar och 
en handikapparkering. 

Bostadsrättsföreningen kommer att ha gemen-
samt abonnemang för VA och bredband/TV. Alla 
bostäder kommer att ha ett grundutbud för bred-

band/TV via ett gruppavtal med Telia. I det ingår 
bredband 250/250 Mbit/s och TV-paket BAS. 
Även telefoni ingår utan kostnad (samtalskostna-
der tillkommer). 

Hemförsäkring tillkommer med cirka 150 kr 
per månad och den tecknas med valfritt försäk-
ringsbolag. Bostadsrättsföreningen tecknar ett 
bostadsrättstillägg för alla lägenheter.

Betalning kommer att ske vid följande tidpunkter:

Vid beslut om byggstart betalas ett förskott om  150 000 kr

5 vardagar före tillträde Insats och upplåtelseavgift minus inbetalt  
 förskott

BETALNING

Reservation för skriv- och tryckfel. Fotografier och illustrationer är inspirationsmaterial 
och kan avvika från verkligheten samt innehålla tillval. 
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AVTALSPARTER

Totalentreprenadkontrakt för uppförande av 
föreningens hus tecknas med K360 Nordic 
AB. TB-GRUPPEN Bostad AB administrerar 
bland annat bygglovsansökan. Vidare samordnar 
TB-GRUPPEN Bostad AB tillvalsprogram. Angi-
ven mäklarfirma ansvarar för försäljning av fören-
ingens bostadsrätter på uppdrag av föreningen.

FÖRHANDSAVTAL

Ett förhandsavtal skriver du som köpare innan 
bostadsrätten är färdigbyggd. Avtalet får skrivas 
när kostnadskalkylen är granskad och godkänd. 
Förhandsavtalet är juridiskt bindande. Vid för-
handsavtal meddelas en preliminär tidpunkt för 
upplåtelseavtal och inflyttning.

FÖRSKOTT

För att bostadsrättsföreningen ska kunna ta in 
förskott måste en förskottsgaranti tecknas samt 
tillstånd erhållas från Bolagsverket. I anslutning 
till beslut om byggstart kommer du att betala 
in förskottet. Beslut om byggstart kan ske när 
bindande förhandsavtal är tecknade för 9 av 14 
lägenheter eller vid ett senare tillfälle när tillträde 
till marken sker.

UPPLÅTELSEAVTAL

Upplåtelseavtal är det slutliga avtalet för din 
bostadsrätt som reglerar upplåtelsen av din 
lägenhet. Det tecknas när det är några månader 
kvar till tillträde och inflyttning. Vidareförsälj-
ning – överlåtelse av bostadsrätten – får inte ske 
innan upplåtelseavtalet är tecknat.

SÅ HÄR GÅR DET TILL ATT KÖPA

MEDLEMSKAP I BOSTADSRÄTTS-
FÖRENINGEN

Du som köpare beviljas medlemskap i bostads-
rättsföreningen när den ekonomiska planen har re-
gistrerats och lägenheten står klar för inflyttning.

INFORMATIONSMÖTE

Det kommer att hållas ett informationsmöte där 
vi bland annat berättar om projektet, bostads-
rättsföreningen, stadgar och kostnadskalkyl/
ekonomisk plan. 

TILLVAL

Val av inredning görs i anslutning till byggstart. 
Upplåtelseavgiften höjs med kostnaden för even-
tuella tillval. Det innebär att även tillvalen betalas 
fem arbetsdagar före tillträde.

 
TILLTRÄDE

Vid tillträdet är bostaden besiktigad och godkänd 
för inflyttning. Definitiv tid för tillträde meddelas 
senast 3 månader innan inflyttning. På tillträ-
desdagen överlämnas bopärm och nycklar till 
ert nya boende. En förutsättning för att nycklar 
ska lämnas ut är att betalning av hela insatsen 
och upplåtelseavgiften är gjord. Information om 
resterande betalning kommer att finnas i upplå-
telseavtalet, samt att anmodan om inbetalning 
skickas från föreningen. Betalning sker till för-
eningens konto och ska vara gjord 5 arbetsdagar 
innan tillträdesdagen.
 

6-MÅNADERSSYN

Reklamationer som görs inom 6 månader från 
godkänd slutbesiktning samlas ihop och utvär-
deras i samband med 6-månaderssynen. Detta 
gäller självfallet inte akuta fel som alltid ska 
meddelas omgående.

TVÅÅRSBESIKTNING

Cirka en månad innan det har gått två år efter 
godkänd slutbesiktning har föreningen möjlighet 
att kalla till garantibesiktning av föreningens hus. 
Det är bostadsrättsföreningen som kallar till och 
samordnar garantibesiktningen. 

Det kan ibland kännas krångligt och svårbemästrat att köpa sitt boende. Vi har försökt att göra det enklare 
genom att kort beskriva de olika delarna om hur det går till att köpa en bostadsrätt hos oss.

INFORMATION FRÅN MÄKLARNA

Mäklaren ska tillvarata både köparens och 
säljarens intressen. Det är dock säljaren som 
anlitar mäklaren för att hantera förmedlingen av 
bostaden, och det är också säljaren som betalar 
arvodet till mäklaren. Du som köpare behöver 
inte betala något för mäklarens arbete. 

Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör 
huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av 
fastighetsmäklaren endast om omständigheterna 
ger anledning till detta. Om du önskar få en 
skriftlig beräkning av boendekostnaderna – en 
boendekostnadskalkyl – erbjuder sig ansvarig 
mäklare att upprätta en sådan. 

Bostadsrätterna är belägna i Knivsta kommun. 
Bostadsrätterna är inte pantsatta.

Reservation för skriv- och tryckfel. Fotografier och illustrationer är inspirationsmaterial 
och kan avvika från verkligheten samt innehålla tillval. 



38

LIVS, GYM, FRISÖR BRÄNNKÄRRSSKOLAN

SANKTA MARIA 
SKOLA

NÄRLIVS, RESTAU-
RANG

LEKPARK

LEKPARK

ADOLFS BERGS-
SKOLAN

LUSTIGKULLA 
FÖRSKOLA

TROLLSKOGENS 
FÖRSKOLA

ALSIKE SKOLA

SPORTHALL, 
KONSTGRÄS-
PLAN

UTEGYM

LEKPARK

LEKPARK

LEKPARK
LEKPARK

BRUNNBY-
VALLEN

ELLJUS-
SPÅR

KN
IV

STA
 STA

TIO
N

ALSIKE

KN
IV

ST
A – 

PÅ
FA

RT
 E

4

Lustigkulla förskola
Foto: Philipp Gallon

Adolfsbergsskolan
Foto: Åke E:son Lindman
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ATT BO I BOSTADSRÄTT
Det finns många fördelar med att bo i en bostadsrättsförening. Tillsammans äger de som bor i huset 
bostadsrättsföreningen och fastigheten. Det innebär att de har ett gemensamt ekonomiskt intresse, att de 
kan dra ekonomiska och praktiska fördelar. Kunskap och insikt är medlet för att alla ska trivas i huset och 
bostadsrättsföreningen.

VAD ÄR EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING?

En bostadsrättsförening är en form av ekonomisk 
förening som har till uppgift att upplåta bostäder 
åt sina medlemmar på obegränsad tid. En ekono-
misk förening är en så kallad juridisk person, det 
vill säga den kan i eget namn teckna olika avtal. 
En enskild styrelsemedlem kan av den anledning-
en aldrig bli ansvarig för eventuella betalningar 
som föreningen inte klarar av. En bostadsrätts-
förening följer i huvudsak regler i bostadsrättsla-
gen men också i föreningslagen och i lagen om 
ekonomisk förening.

ÄGER JAG MIN LÄGENHET?

Det är bostadsrättsföreningen som är ägare till 
både huset och marken. Som bostadsrättshavare 
är du andelsägare och medlem i föreningen och 
har en nyttjanderätt till din lägenhet. Du har rätt 
att inom ramen för stadgarnas bestämmelser 
göra förändringar i lägenheten, hyra ut den eller 
belåna den (pantsätta den som säkerhet för ditt 
bostadslån). Du har också rätt att fritt sälja din 
bostadsrätt eller andel till det pris som du kan 
få ut på marknaden. Du äger således både din 
nyttjanderätt och en andel i föreningen – men 
detta ägande kräver samverkan med grannarna i 
föreningen.

STADGAR, ORDNINGSREGLER

Det finns flera lagar som gäller för bostadsrätts-
föreningar, men alla föreningar har också egna 
bestämmelser och det är stadgarna. Stadgarna 
kan omarbetas av styrelsen men måste godkän-
nas av föreningsstämman på föreskrivet sätt. 
Varje medlem bör ha ett exemplar av stadgarna 
för att veta vilka regler som gäller just den egna 
föreningen. Föreningen kan också ha gemensam-
ma trivselregler.

EKONOMISK PLAN 

Den ekonomiska planen används när föreningen 
bildas och finns registrerad hos Bolagsverket. 
Den föregås av en intygsgiven kostnadskalkyl. I 
planen och kostnadskalkylen finns en samman-
ställning över de lägenheter som finns i fastighe-
ten och vilken insats och vilket andelstal de olika 
lägenheterna har. Årsredovisningen som styrelsen 
årligen upprättar övertar den ekonomiska planens 
betydelse.

HYRA UT I ANDRA HAND

Allmänt gäller att du kan hyra ut din lägenhet i 
andra hand om du har styrelsens godkännande. I 
vissa fall har styrelsen skyldighet att ge tillstånd. 
Föreningen är beroende av att medlemmarna bor 
i fastigheten och medverkar i föreningsarbetet. 
Det är viktigt att veta att det är du som medlem 
som är skyldig att betala årsavgiften och ansva-
rar för att hyresgästen sköter sig.

REPARATIONER OCH UNDERHÅLL

Du som medlem svarar för reparationer och 
underhåll av det inre i din lägenhet. Förening-
en svarar för det gemensamma, till exempel 
rörstammar, fasader, yttertak och gemensamma 
ytor. Det kan vara svårt att veta var gränsen går 
men enkelt kan man säga att du svarar för det 
som syns inne i lägenheten – alltså ytskikten i 
din lägenhet. Tänker du reparera eller renovera 
lägenheten, kontaktar du först styrelsen för att 
kontrollera att det du tänker göra inte kräver sär-
skilt tillstånd av styrelsen. Vissa ombyggnationer 
kräver också bygglov eller bygganmälan.

FÖRSÄKRINGAR

Varje bostadsrättsförening har en fastighetsför-
säkring vilken i regel innefattar ansvar för skador 
på fastigheten förorsakande av till exempel 
utströmmande ledningsvatten, brand och inbrott. 
För skador på din egen egendom eller det som 
du har underhållsansvar för inne i lägenheten 
behöver du ha ett bostadsrättstillägg och en 
hemförsäkring. 

I den här föreningen finns ett gemensamt 
bostadsrättstillägg tecknat för alla bostäder. Det 
innebär att du som bostadsrättshavare endast 
behöver teckna en hemförsäkring. Tänk på att 
du måste ha hemförsäkringen redan när du får 
nycklarna och tillträder bostadsrätten. Viktigt är 
också att alltid kontakta det egna försäkringsbo-
laget, där du har hemförsäkringen, vid all form 
av skada.

AVGIFTER 

Varje månad eller kvartal betalar du en avgift till 
föreningen. Det är den så kallade årsavgiften som 
fastställs av styrelsen. Den ska täcka din del av 
alla gemensamma kostnader som föreningen har 
för fastigheten. Dessa kan bland annat vara för-
eningens lån, driftkostnader för värme, sophämt-
ning, skatter, ekonomisk och teknisk förvaltning 
men även kommande reparationer och underhåll 
av fastigheten.

FÖRVALTNING

Styrelsen kan använda sig av förvaltare både när 
det gäller den ekonomiska administrationen, eko-
nomisk förvaltare, och skötseln av fastigheten, 
teknisk förvaltare. Detta beslutas av förenings-
stämman en gång om året varefter styrelsen gör 
en upphandling. Kostnaden för förvaltare ingår i 
årsavgiften.

VAD ÄR BOSTADSRÄTTERNA

Bostadsrätterna är en bransch- och intresseorga-
nisation som tillvaratar bostadsrättsföreningarnas 
intressen. Som medlem i Bostadsrätterna har din 
förening möjlighet till juridiska, ekonomiska och 
praktiska råd och tillgång till en egen hemsida. 
Dessutom arrangerar Bostadsrätterna kurser och 
föreläsningar för sina medlemmar. 

TB-GRUPPEN Bostad tecknar och betalar ett 
års medlemsavgift hos Bostadsrätterna för alla 
sina bostadsrättsprojekt.

Reservation för skriv- och tryckfel. Fotografier och illustrationer är inspirationsmaterial 
och kan avvika från verkligheten samt innehålla tillval. 
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TRYGGT MED TB-GRUPPEN

ÄR ALLT RÄKNAT MED REALISTISKA 
 SIFFROR?

Bostadsrättsföreningens kostnadskalkyl och 
ekonomiska plan granskas av en person utsedd 
av och registrerad hos Boverket, en så kallad 
intygsgivare. Hen granskar kostnadskalkylen och 
ekonomiska planen för att kontrollera att uppgif-
terna är realistiska och hållbara på sikt. En gran-
skad och godkänd kostnadskalkyl och ekonomisk 
plan är intygsgiven och den ekonomiska planen 
är också registrerad hos Bolagsverket.

VAD HÄNDER MED VÅRA PENGAR OM 
INTE BYGGET BLIR AV?

För att bostadsrättsföreningen ska kunna ta in 
förskott i samband med förhandsavtal så krävs 
ett tillstånd hos Bolagsverket. Tillståndet ges när 
förskottsgarantin (en försäkring) är tecknad och 
betalad. 

Föreningen tecknar också en försäkring som 
heter insatsgaranti. När den är tecknad och 
betald ger Bolagsverket tillstånd till att ta in 
insatserna. 
De här två garantierna innebär att du som köpare 
får tillbaka dina pengar om bygget inte blir av.

SKA VI SOM BOR BETALA FÖR LÄGEN-
HETER SOM INTE ÄR SÅLDA?

TB-GRUPPEN Bostad AB åtar sig att köpa de 
lägenheter som eventuellt inte är sålda sex 
månader efter att hela bygget är färdigställt. Allt 
för att övriga medlemmar i föreningen inte ska 
behöva betala avgifter för eventuellt kvarvarande 
lägenheter.

VEM TAR BESLUT I FÖRENINGEN INNAN 
BYGGET ÄR KLART?

Under byggtiden är en byggandestyrelse tillsatt. 
Vid överlämnandet av föreningen, vid en fören-
ingsstämma, röstas en ny boendestyrelse fram.

VEM SKÖTER FÖRENINGENS EKONOMI 
NU?

Fram till sista december det år som överlämnan-
det av bostadsrättsföreningen sker finns ett avtal 
med en ekonomisk förvaltare som kommer att 
sköta föreningens bokföring. Därefter bestämmer 
den nya styrelsen om man vill fortsätta med 
samma förvaltare, upphandla en ny eller ta hand 
om ekonomin själv.

BESIKTNING

Du blir inbjuden att medverka vid besiktningen 
av din nya bostad. Besiktningen utförs av en 
oberoende besiktningsman några veckor innan 
inflyttningen. Du har möjlighet att ge synpunkter 
direkt till besiktningsmannen.

GARANTI OCH ANSVAR

Entreprenaden omfattas av 10-årig ansvarstid 
i enlighet med de allmänna bestämmelser som 
reglerar byggnads-, anläggnings- och instal-
lationsarbeten. Ansvarstiden inleds med en 
garantitid, där entreprenören ansvarar för fel som 
framträder.

FULLGÖRANDEFÖRSÄKRING

Entreprenören tecknar fullgörandeförsäkring med 
en säkerhet om 10 % av kontraktssumman under 
hela entreprenadtiden, samt 5 % av kontrakts-
summan till två år efter slutbesiktning.

TB-GRUPPENS TRYGGHETSFÖRSÄKRING

Förutom det som ingår i ”Tryggt med TB-GRUP-
PEN” ingår i detta projekt vår trygghetsförsäk-
ring, helt utan extra kostnad för dig som kund.

AVBOKNINGSSKYDD

En försäkring som täcker kostnader som uppstår 
om du avbokar din nya bostad på grund av kritisk 
sjukdom eller dödsfall. Kostnader som täcks är 
bokningsavgift, förskott och kostnader för egna 
val och tillval. Ersättning ges med ett engångsbe-
lopp om max 300 000 kr.

BOKOSTNADSSKYDD

En försäkring som täcker kostnader som upp-
står vid dubbelt boende på grund av att du 
inte lyckats sälja din nuvarande bostad till den 
värdering som en auktoriserad fastighetsmäklare 
har gjort. Kostnader som täcks är månadsavgift, 
nettoränta, försäkring, uppvärmning, vatten och 

Vi vet att det kan vara ett stort beslut att flytta. Vi vet också att det kan kännas lite skrämmande att köpa en 
bostad som ännu inte är byggd. För din trygghets skull presenterar vi här vad som ingår. 

avlopp, renhållning, fastighetsskatt, väg- och 
samfällighetsavgifter eller andra driftskostnader. 
Ersättning ges efter en karenstid om fyra till sex 
månader*, med max 10 000 kr per månad upp 
till 12 månader.

Karenstiden räknas från säljstart av din befint-
liga bostad, till det av mäklare värderade priset. 

* Fyra månader gäller om du har en bostadsrätt 
och sex månader gäller om du har en äganderätt.

Kontakta ansvarig mäklare eller projektutvecklare 
för fullständiga försäkringsvillkor.

ALLT DETTA ÄR FÖR DIN 
TRYGGHETS SKULL

Reservation för skriv- och tryckfel. Fotografier och illustrationer är inspirationsmaterial 
och kan avvika från verkligheten samt innehålla tillval. 
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RÄTT KVALITET

Fastighetesmäklare

CECILIA WETTERBORG

073-033 07 43
cecilia.wetterborg@fastighetsbyran.se

Forsbyvägen 1D, Knivsta

Affärschef

KATRIN FALK

070-342 62 30
Sågverkstorget 2, Knivsta
www.tb.se 

I över 50 år har TB-GRUPPEN genomfört bo-
stadsprojekt runt om i Sverige, allt från radhus 
till flerfamiljshus. Alltid med våra kärnvärden i 
fokus – utveckling, engagemang och långsiktig-
het.

Externa leverantörer och entreprenörer väljs med 
stor omsorg, där förutom de ekonomiska aspek-
terna, även leveranssäkerhet, kvalitetsmedveten-
het, miljöhänsyn och affärsetik utvärderas.

Genom att vara lyhörda gentemot våra kunder 
och lära av våra erfarenheter utvecklar vi våra 
bostäder till ett bra boende med rätt kvalitet till 
rätt pris. 

EFFEKTIVA OCH PROJEKTORIENTERADE
Våra affärschefer ansvarar för projektens genom-
förande från idé till inflyttning och rapporterar 
direkt till VD.

KUNSKAP OCH HELHETSSYN
Vi arbetar för miljömässigt hållbara byggnader 
med avseende på viktiga kvaliteter när det gäller 
energi, inomhusmiljö och material, samt för att 
säkerställa att samtliga svenska bygg- och myn-
dighetsregler uppfylls i våra projekt.
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