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Hallstahammar

Enkelt och nära
I Hallstahammars kommun är det enkelt att leva och lätt att gå från att vilja till att 
göra. Hela kommunen växer, från den levande landsbygden till de aktiva cen-
trummiljöerna i tätorterna Strömsholm, Kolbäck och Hallstahammar. Här finns 
olika boendealternativ som passar dig oavsett var i livet du befinner dig och var i 
kommunen du vill bo. 

Hela kommunen är uppkopplad så att du har möjlighet att enkelt ta del av både 
dagens och morgondagens tjänster. Att resa är enkelt med olika färdmedel till när 
och fjärran. 

Samhällets service är modern, anpassad efter varje individs behov och finns alltid 
nära - vem du än är och var du än bor. I Hallstahammars kommun kan du må bra 
och känna dig trygg.

Hämtat från ”Vision 2025 för Hallstahammars kommun”

Foto: Anders Geidemark2 3
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Parhus – 160 kvm – från 4 rok 

I den östra delen av Hallstahammar i Lövboås, i hörnet av Trädgårds gatan  
och Fasanvägen, i ett litet, väl avgränsat område uppför Bostadsrättsföreningen 
Trädgårdsängen 22 stycken moderna parhus. Ladhusen har laserad fasad och 
svarta fönster, tomter i varierande storlekar, parkering för två bilar och lekplats 
på området. För en mysig kvarterskänsla ramas området in med en grön skärm 
av thuja och avenbok.  

Välkommen till

TB-GRUPPEN förbehåller sig rätten till eventuella ändringar. Observera att samtliga fotografier och illustrationer i foldern 
är inspirationsmaterial och kan avvika från verkligheten samt innehålla tillval. Vi reservera oss för skriv- och tryckfel.
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Plats att umgås
Familjemiddag eller bara skönt 
häng
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Hjärtat i huset
Väl avgränsat men ändå härligt 
öppet.
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Tid för återhämtning
En lång söndagsmorgon med kaffe 
på sängen.
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Plats för alla
Alla behöver en egen plats.
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När behoven skiftar
Ibland behövs väggar ibland inte.
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Svenska sommarkvällar
Ljusa, ljumma och alldeles 
underbara.
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Ett nytt kvarter i Lövboås, 
Hallstahammar
Brf Trädgårdsängen är ett kvarter med 22 moderna parhus.  
I området skapas en trygg och trivsam miljö. En kvartersgata 
slingrar sig mellan husen och ger tillgänglighet för både boende 
och bilar. Minst två bilar kan stå straxt utanför entrén.
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Trädgårdsgatan

Fasanvägen

Här har du nära till allt!
Orten ligger centralt och bekvämt i Mä-
lardalen. Med tåg tar det mindre än 15 
minuter till Västerås centrum och en dryg 
timme till Stockholms central. Söderut, 
över Kvicksundsbron, når du smidigt 
Eskilstuna. Du kan dessutom åka den av-
giftsfria busslinje Brukslinjen/Servicelinjen 
från Kvicksund i söder till Virsbo i norr.

Hallstahammars kommun består av 
tätorterna Hallstahammar, Kolbäck och 
Strömsholm. Genom kommunen slingrar 
sig Strömsholms kanal på väg ned mot 
Mälaren och via tretton slussar tar man 
sig fram till drottningarnas och hästarnas 
Strömsholm. 
 
Området Lövboås präglas av villabe-
byggelse från 50- och 60-talet, ofta 
enplanshus. Området utvecklas och 
moderniseras förnärvarande i en inspire-
rande mix av nyproducerade lägenheter, 
radhus och parhus. Här finns en för-, 
två F–6- och en åk 7–9-skola på 5–15 
minuters promenadavstånd. 

Det är lätt att ha ett aktivt friluftsliv i 
Hallstahammar. Strax norr om Lövboås 
ligger Duvhällarna motionscentrum med 
skidbacke, isbana och fler elljusspår i 
varierande längd, varför inte prova på 
hinderbanan på området. Här kan du 
också ta med familjen och en matsäck ut i 
naturen på någon av vandringslederna. 

Mäklaren har ordet
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DM

Entréplan

Halvvägg mellan kök och vardags-
rum. Hel vägg och dörr – tillval

Grarderob med 
skjutdörr i stora 
sovrummet

Utgång från kök

Klinker i hall 
som standard

Vardagsrum med 
plats för stort 
matbord

Extra sovrum – 
tillval

Altangolv i trä  
– tillval

Skärmvägg för 
avskildhet mellan 
tomterna

Stor tvättstuga med 
rymlig groventré

Gräsmatta på framsidan med 
planterad magnolia

Plats för minst två bilar

DM

STÄDSKÅP KYL

FRYS

TVÄTTMASKIN

TORKTUMLARE

LINNESKÅP

INDUKTIONS-
HÄLL

GARDEROB

HÖGSKÅP

DISKMASKIN

HO

VÄRMEPUMP
– FRÅNLUFT

ST K

F

TM

TT

LS

G

HS

DM

VP

Gräsmatta på baksidan med en planterad 
avenbokhäck mellan tomterna

Övervåning

Två sovrum och ett 
sort allrum – tillval

Takfönster – tillval

Ett stort rum med trappa, 
klara ytskikt och gavelfönster 
i fullhöjd som standard
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95 kvm öppen planlösning med två alternativt 
tre sovrum och två toaletter. 
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65 kvm med flexibel planlösning – fler rum från början 
som tillval eller en våning att växa med.

TB-GRUPPEN förbehåller sig rätten till eventuella ändringar. Observera att samtliga fotografier 
och illustrationer i foldern är inspirationsmaterial och kan avvika från verkligheten samt innehålla 
tillval. Vi reservera oss för skriv- och tryckfel.

DM

2,5 m

2,5 m
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Ett modernt och flexibelt boende. Fyra rum 
och kök eller kanske sju rum och kök? Här kan 
familjen växa, den stora familjen flytta in direkt, 
eller den lilla familjen få allt utrymme i världen, 
kanske till ett hemmakontor eller två.

Flexibelt

2322



Kostnad Prislista

101

102

103

104

105

106

107
108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

Trädgårdsgatan

Fasanvägen

SOP

FÖRRÅD

LEKPLATS

SOP

SOP

101, 102, 109, 
110, 113, 114, 
117, 118

105, 106, 119, 
120, förråd

107, 108, 115, 
116, 121, 122

103, 104, 111, 
112

Järnvitrol

Lawgrå

Eldet grå

Bäver

HUSNUMMER HUSFÄRG

Häckar av thuja och avenbok för 
avgränsning av tomter och område

Kvartersgata av 
stenmjöl

Lekplats med sand-
låda och gungor

I månadsavgiften ingår bostadsrättsföreningens 
lånekostnader, ekonomisk förvaltning, fastighets-
försäkring inklusive bostadsrättstillägg för varje 
lägenhet och sophämtning.

Utöver den fasta månadsavgiften betalar 
varje bostadsrättshavare för vattenförbrukning, 
elförbrukning inklusive värme och varmvatten, 
hemförsäkring och bredband. 

Bostadsrättshavaren har enskilda abonnemang 
för el (ca 1 700–2 000 kr/månad*) samt fiber/
bredband/tv (ca 300 kr/månad*). Bostads-
rättsföreningen har gemensamma abonnemang 
för kallvatten och avlopp (ca 300 kr/månad*). 
Kostnaderna för vatten och avlopp kommer 
att fördelas via undermätning i varje lägenhet i 
bostadsrättsföreningen. 

Ytterligare information om föreningens ekonomi 
beskrivs i kostnadskalkylen.

* Beloppen inom parentes är schablonbelopp beräknade per 
månad och kommer att beror på den enskilda förbrukningen och 
abonnemang.

TB-GRUPPEN förbehåller sig rätten till eventuella ändringar. Observera att samtliga fotografier 
och illustrationer i foldern är inspirationsmaterial och kan avvika från verkligheten samt inne-
hålla tillval. Vi reservera oss för skriv- och tryckfel.

BRF.NR ROK BOA KVM UPPLÅTEN MARKYTA KVM ANDEL  INSATS+UPPLÅT= TOTAL PRIS  MÅN.AVG PER ANDEL 

101 4 160 416  1/22  3  475  000 kr  6  394 kr 

102 4 160 434  1/22  3  575  000 kr  6  394 kr 

103 4 160 434  1/22  3  575  000 kr  6  394 kr 

104 4 160 385  1/22  3  475  000 kr  6  394 kr 

105 4 160 325  1/22  3  395  000 kr  6  394 kr 

106 4 160 318  1/22  3  375  000 kr  6  394 kr 

107 4 160 432  1/22  3  495  000 kr  6  394 kr 

108 4 160 507  1/22  3  595  000 kr  6  394 kr 

109 4 160 602  1/22  3  695  000 kr  6  394 kr 

110 4 160 667  1/22  3  775  000 kr  6  394 kr 

111 4 160 517  1/22  3  675  000 kr  6  394 kr 

112 4 160 1358  1/22  3  850  000 kr  6  394 kr 

113 4 160 284  1/22  2  995  000 kr  6  394 kr 

114 4 160 284  1/22  2  975  000 kr  6  394 kr 

115 4 160 284  1/22  2  950  000 kr  6  394 kr 

116 4 160 284  1/22  2  995  000 kr  6  394 kr 

117 4 160 412  1/22  3  195  000 kr  6  394 kr 

118 4 160 353  1/22  3  175  000 kr  6  394 kr 

119 4 160 354  1/22  3  175  000 kr  6  394 kr 

120 4 160 355  1/22  3  095  000 kr  6  394 kr 

121 4 160 357  1/22  3  095  000 kr  6  394 kr 

122 4 160 380  1/22  3  295  000 kr  6  394 kr
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Rumsbeskrivning Teknisk beskrivning

ENTRÉ/HALL
G Ekparkett natur 
V Vitmålad 
I Kapphylla 

BAD/WC
G Klinker grå 20x20, grå fog, rak läggning.  
10x10 vid lokalt fall.
V Kakel vit matt 20x40, ljusgrå fog, rak liggande 
sättning.
I Vitt tvättställspaket 550mm. 
Engreppsblandare krom 
Toalettstol. 
Duschset med duschstång och handdusch
Fast takarmatur, plafond

TVÄTT
G Klinker grå 20x20 cm, grå fog,  
rak läggning. 
V Vitmålad
I Tvättmaskin, vit
Torktumlare, vit
Fast takarmatur, plafond
Frånluftvärmepump
Städskåp

VARDAGSRUM
G Ekparkett natur 
V Vitmålad 

KÖK
G Ekparkett natur 
V Vitmålad 
I Köksinredning 
Kökslucka standard vit slät.
Val av kulör och luckor enligt tillvalssida. 
Bänkskiva laminat som standard, val kulör och 
 material enligt tillvalsida.
Stänkskydd vit blank. Val av sättning och storlek enligt 
tillvalsida. 
Handtag knoppar och handtag enligt tillvalsida.
Fläkt ovanför induktionshäll, inbyggd i skåp. 
Diskbänk i rostfritt 
Engreppsblandare
Induktionshäll 
Inbyggnadsugn vit 
Kyl och frys, vit 
Diskmaskin, vit
Micro, inbyggd, vit

SOVRUM
G Ekparkett natur 
V Vitmålad 

INVÄNDIGT FÖRRÅD
G Ekparkett natur 
V Vitmålad 

GENERELLT
Innertak Vita takskivor
Innerdörrar Släta vita
Taklist Vit skugglist
Golvsockel Vit slät
Dörrfoder Vit slät
Fönsterbänkar infälld
Invändig trapp Vit/ekbetsad furu
Garderober Enligt ritning 

G = Golv
V = Vägg
I = Inredning

VÄRME
Frånluftsvärmepump, vattenburen golvvärme på en-
tréplan och radiatorer på övervåning

VENTILATION
Mekanisk frånluft, tilluft genom friskluftsventiler
Värmeåtervinning sker på frånluften
 
INNERVÄGG
Gips
Förstärkt enligt ritning
 
YTTERVÄGG
Liggande Panel
Jotun TREBITT Lasyr

KÖK
Vedum el likvärdig

VITVAROR
Siemens el likvärdig
 
INSTALLATIONER 
Enligt ritning

BREDBAND
Fiber

ENTRÉ
Entrétrapp i impregnerad trall

DÖRRAR
Entrédörr, svart
Dörrtrycke i rostfritt inklusive cylinder och dörrbroms 
(och godkänt låssystem)
Förrådsdörr, svart, tät dörr
  
FÖNSTER 
3-glas fönster
svart

FÖNSTERDÖRR 
3-glas fönster
svart

TAKBELÄGGNING
Plannja Trend, svart
Takavvattning, svart

MARK
Parkeringsplatser 2st, stenmjöl
Gräsytor enligt ritning
Avenbokhäck
Magnoliabuske
Thujahäck mot grannfastighet i öst

GRUND
Betongplatta på mark

FÖRRÅD UTVÄNDIGT
Oisolerat

TB-GRUPPEN förbehåller sig rätten till eventuella ändringar. Observera att samtliga fotografier och 
illustrationer i foldern är inspirationsmaterial och kan avvika från verkligheten samt innehålla tillval.  
Vi reservera oss för skriv- och tryckfel.
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Kanalkafé Skantzen
Foto: Anders Geidemark



Strömsholms slott
Foto: Anders Geidemark



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 föreningens 
lån, driftkostnader för värme, sophämtning, 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, ekonomisk förvaltare, och skötseln 
av fastigheten, teknisk förvaltare. Detta beslutas av förenings-
stämman en gång om året varefter styrelsen gör en upphandling. 
Kostnaden för en eventuell förvaltare ingår i årsavgiften.

VAD ÄR BOSTADSRÄTTERNA
Bostadsrätterna är en bransch- och intresseorganisation som 
tillvaratar bostadsrättsföreningarnas intressen. Som medlem i 
Bostadsrätterna har din förening möjlighet till juridisk, ekonomisk 
och praktiska råd och tillgång till en hemsida. Dessutom arrange-
rar Bostadsrätterna kurser och föreläsningar för sina medlemmar. 
TB-GRUPPEN Bostad tecknar och betalar ett års medlemsavgift 
hos Bostadsrätterna för alla sina bostadsrättsprojekt.

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 ekonomisk förening är en så kallad juridisk 
person, det vill säga den kan i eget namn teckna olika avtal. 
En enskild styrelsemedlem kan av den anledningen aldrig bli 
ansvarig för eventuella betalningar som föreningen inte klarar 
av. En bostadsrättsförening följer i huvudsak regler i bostads-
rättslagen men också i föreningslagen och i lagen om ekono-
misk 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 fören-
ingen – men detta ägande kräver samverkan med grannarna i 
föreningen.

STADGAR, ORDNINGSREGLER
Det finns flera lagar som gäller för bostadsrättsföreningar, 
men alla föreningar har också egna bestämmelser och det är 
stadgarna. Stadgarna kan omarbetas av styrelsen men måste 
godkännas av föreningsstämman på föreskrivet sätt. Varje med-
lem bör ha ett exemplar av stadgarna för att veta vilka regler 
som gäller just den egna föreningen. Föreningen kan också ha 
gemensamma 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 bostadsrättsföreningen 
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. Exempelvis vid arbete kortare tid på 
annan ort, studier och provsambo. Föreningen är beroende av 
att medlemmarna bor i fastigheten och medverkar i förenings-
arbetet. Det är viktigt att veta att det är du som medlem som är 
skyldig att betala årsavgiften och ansvarar för att hyresgästen 
sköter sig.

REPARATIONER OCH UNDERHÅLL
Du som medlem svarar för reparationer och underhåll av det 
inre i din lägenhet. Föreningen 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 särskilt tillstånd av styrelsen. Vissa 
ombyggnationer kräver också bygglov eller bygganmälan.

FÖRSÄKRINGAR
Varje bostadsrättsförening har en fastighetsförsäkring 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 under-
hållsansvar för inne i lägenheten behöver du ha ett bostadsrätts-
tillägg och en hemförsäkring. 

I den här föreningen finns ett gemensamt bostadsrättstillägg 
tecknat för alla bostäder. Det innebär att du som bostadsrätts-
havare 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 försäkringsbolaget, vid all form av skada.

Att bo  
i bostadsrätt
Det finns många fördelar med att bo i en bostads-
rättsförening. Tillsammans äger de som bor i lägen-
heten (parhusen) andelar i bostadsrättsföreningen 
och fastigheten. Det innebär att de har ett gemen-
samt ekonomiskt intresse, att de kan dra ekonomiska 
och praktiska fördelar. Kunskap och insikt är medlet 
för att alla ska trivas i huset och bostadsrättsfören-
ingen.

Slussarna vid Lustigkulla 
Foto: Anders Geidemark
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AVTALSPARTER
Entreprenören uppför som totalentreprenör föreningens hus. 
TB-GRUPPEN Bostad AB administrerar bygglov, projektering 
och byggnation på uppdrag av föreningen. Vidare samord-
nar TB-GRUPPEN Bostad AB tillvalsprogram och ansvarar för 
dess överensstämmelse enligt beställning direkt från kund enligt 
gällande konsumentlagstiftning. Angiven mäklarfirma ansvarar 
för försäljning av föreningens 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 
och du kommer att få betala in ett förskott. Vid förhandsavtal 
meddelas en preliminär tidpunkt för inflyttning. 

FÖRSKOTT
För att bostadsrättsföreningen ska kunna ta in förskott måste en 
förskottsgaranti tecknas samt tillstånd erhållas från Bolagsverket. 
I samband med byggstart ska 100 000 kr betalas in till fören-
ingen i förskott.

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. Vidareförsäljning 
– överlåtelse av bostadsrätten – får inte ske innan upplåtelseav-
talet är tecknat.

MEDLEMSKAP I BOSTADSRÄTTS FÖRENINGEN
Du som köpare beviljas medlemskap i bostadsrätts föreningen 
när den ekonomiska planen har registrerats och lägenheten står 
klar för inflyttning. 

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

TILLVAL
Val av inredning görs i anslutning till byggstart. Eventuella 
tillvalskostnader adderas på upplåtelseavgiften och betalas in i 
samband med hela insatsen.

TILLTRÄDE
Vid tillträdet är bostaden besiktigad och godkänd för inflyttning. 
Definitiv tid för tillträde meddelas senast 3 månader före inflytt-
ning. På tillträdesdagen överlämnas bopärm och nycklar till ert 
nya boende. En förutsättning för att nycklar ska lämnas ut är att 
betalning av hela insatsen är gjord. Information om betalning av 
resterande insats kommer att finnas i upplåtelseavtalet. Betal-
ning sker till föreningens konto och ska vara gjord 5 arbetsda-
gar innan tillträdesdagen. 

6-MÅNADERSSYN
Reklamationer som görs inom 6 månader från inflyttning samlas 
ihop och utvärderas i samband med sexmånaderssyn. Detta 
gäller självfallet inte akuta fel som alltid ska meddelas omgående.

TVÅÅRSBESIKTNING/GARANTIBESIKTNING
Cirka en månad innan det har gått två år sedan slutbesikt-
ning har föreningen möjlighet att kalla till garantibesiktning av 
föreningens hus. Det är bostadsrättsföreningen som kallar till och 
samordnar garanti besiktningen. 

INFORMATION FRÅN MÄKLARNA
Mäklaren ska tillvarata både köparens och säljarens intressen. 
Det är dock säljaren som anlitar mäklaren för att hantera för-
medlingen av bostaden, och det är också säljaren som betalar 
arvodet till mäklaren. Du som köpare behöver inte betala något 
för mäklarens arbete. Uppgifterna i objektsbeskrivningen härrör 
huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäk-
laren endast om omständigheterna ger anledning till detta. Om 
du önskar få en skriftlig beräkning av boendekostnaderna – en 
boendekostnadskalkyl – erbjuder sig ansvarig mäklare att upp-
rätta en sådan. Bostadsrätterna är belägna i Hallstahammars 
kommun. Bostadsrätterna är inte pantsatta.

Så här går det till

Gästhamnen Skantzen, Strömsholms kanal
Foto: Anders Geidemark
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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 kostnadskal-
kylen och ekonomiska planen för att kontroll-
era att uppgifterna är realistiska och hållbara 
på sikt. En granskad och godkänd kostnads-
kalkyl och ekonomisk plan är intygsgiven och 
den ekonomiska planen är också registrerad 
hos Boverket.

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 föreningsstämma, röstas en ny boende-
styrelse fram.

VEM SKÖTER FÖRENINGENS  
EKONOMI NU?
Fram till sista december det år som överläm-
nandet av bostadsrättsföreningen sker finns ett 
avtal med en ekonomisk förvaltare som kommer 
att sköta föreningens bokföring. Därefter be-
stämmer 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 slutbesiktning-
en 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 installa-
tionsarbeten. Ansvarstiden inleds med fem års 
garantitid, där entreprenören ansvarar för fel 
som framträder.

FULLGÖRANDEFÖRSÄKRING
Entreprenören tecknar fullgörandeförsäkring 
med en säkerhet om 10 % av kontrakt summan 
under hela entreprenadtiden, samt 5 % av 
kontraktssumman till två år efter slut besiktning.

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 upp-
står om du avbokar din nya bostad på grund 
av kritisk sjukdom eller dödsfall. Kostnader 
som täcks är bokningsavgift, handpenning 
och kostnader för egna val och tillval. Ersätt-

ning ges med ett engångsbelopp 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 fastighetsmäk-
lare har gjort. Kostnader som täcks är månads-
avgift, nettoränta, försäkring, uppvärmning, 
vatten och avlopp, renhållning, fastighetsskatt, 
väg- och samfällighetsavgifter eller andra 
driftskostnader. Ersättning ges efter en karens-
tid om fyra till sex månader*, med max 10.000 
kr per månad upp till 12 månader.

Karenstiden börjar tidigast löpa fyra må-
nader, alternativt sex månader före tillträdet till 
den nyproducerade bostaden, under förut-
sättning att den tidigare bostaden är ute till 
försäljning till det av mäklare värderade priset.

* Fyra månader gäller om du har en bostads-
rätt och sex månader gäller om du har en 
äganderätt.

Kontakta ansvarig mäklare eller projektutveck-
lare för fullständiga försäkringsvillkor.

ALLT DETTA ÄR FÖR DIN TRYGGHETS SKULL

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. Bostadsrättsföreningen Trädgårdsängen i Hallstahammar 
har gett Totalentreprenören i uppdrag att bygga föreningens hus. Läs mer under  Avtalsparter. För din 
trygghets skull presenterar vi här vad som ingår. 

Borgåsundsfiskarn
Foto: Anders Geidemark
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Rätt kvalitet
I mer än 50 år har TB-GRUPPEN genomfört bostadsprojekt runt om i Sverige, allt 
från radhus till flerfamiljshus. Alltid med våra kärnvärden i fokus – utveckling, enga-
gemang och långsiktighet.

Externa leverantörer och entreprenörer väljs med stor omsorg, där förutom de 
 ekonomiska aspekterna, även leveranssäkerhet, kvalitetsmedvetenhet, miljöhänsyn 
och affärsetik utvärderas.

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

Effektiva och projektorienterade
Våra affärschefer ansvarar för projektens genomförande 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 myndighetsregler uppfylls i våra projekt.

Affärschef
Albin Samuelsson
albin.samuelsson@tb.se

Projektutvecklare
Ronja Bergsköld
ronja.bergskold@tb.se w
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Projektets mäklare
Våra samlade erfarenheter har lett oss fram till ett arbetssätt som innefattar 
engagemang, nytänkande, omtänksamhet och inte minst affärsmässighet. Det 
har resulterat i nöjda, trygga och återkommande kunder. Eftersom vi finns på 
så många platser i landet (ca 230 butiker) känner vi till våra områden i detalj. 
Samtidigt ingår vi i Sveriges ledande mäklarkedja vilket gör att vi kan erbjuda 
dig alla de fördelar som ett stort företag har.

Fastighetsmäklare
Per Åhlberg 
per.ahlberg@svenskfast.se
070-851 07 35

Fastighetsmäklare
Anna Kallsäby 
anna.kallsaby@svenskfast.se
070-870 95 88

Mäklarassistent
Anna Nilsson 
anna.nilsson@svenskfast.se
070-851 16 76


