
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

Välkommen till lägenheter
med sommarkänsla året om

Moderna  
lägenheter med  
stora balkonger,
härligt ute kök  

och spabad  
mitt i Frestaby
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TB-GRUPPEN Bostad AB förbehåller 
sig rätten till eventuella ändringar. 

Observera att samtliga fotografier och 
illustrationer är inspirationsmaterial 

och kan avvika från verkligheten. 
Reservation för skriv- och tryckfel och 

för förändringar i produktutbudet hos 
leverantörer.
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När du vill bo med
nära till allt
Lägenheterna i Brf. Fresta Berså har nära till allt som är  
viktigt i livet. Grönskan hittar du precis utanför dörren,  
och med snabba kommunikationer runt hörnet tar du dig  
lika smidigt till City, som till Arlanda och världen.

Upplands Väsby har blivit en av 
Stockholms mest intressanta 
och uppskattade regioner under 
senare år och det beror inte bara 
på den fina naturen. Den praktis-
ka placeringen (i mitten) mellan 
Stockholms City och Arlanda, är 
nog minst lika viktig. 

Här kan du, smidigt och snabbt, 
ta dig dit du vill, oavsett om du vill 
njuta av Stockholm, eller någon 
annan stad i världen.

Det goda livet
I Frestaby har man bott bra ända 
sedan vikingatiden. Här möter tu-
sen år av traditionsrik historia det 
moderna livet. Och just i Fresta 
Berså har resultatet blivit luftiga, 

ljusa och välplanerade lägenheter 
med plats för det goda livet.

Det är nära till det mesta i 
Frestaby. Bra skolor och dagis 
finns t.ex. inom gångavstånd. 
Dessutom går det snabbt att gå 
till både lekpark, fotbollsplan och 
pulkabacke.

Det är lätt att ta sig till flera av 
Stockholms mest välförsedda 
köpcentrum och Frestaskogens 
vandringsmöjligheter väntar utan-
för dörrarna.

Till varje lägenhet finns en par-
keringsplats, och vissa är dessutom 
förberedda för laddning av elbilar.

Fresta Berså är helt enkelt per-
fekt för dig som vill leva nära livet, 
med världen runt knuten.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN
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Ett hem med 
trädgårdskänsla
året om
Fresta Berså är byggt för att du ska trivas. Du som älskar 
din trädgård, eller du som drömmer om en. Du som njuter 
av grönska utanför fönstret, eller du som vill njuta av kvälls
solens värme på en stor balkong. Och du som vill att ditt hem 
ska erbjuda moderna lösningar och ett självklart ekotänk. 
För alla dina du – välkommen hem!

Man ska må bra i sitt hem – det 
var grundtanken när Brf. Fresta 
Berså skapades. Därför står de tre 
husen inbäddade i grönska, med 
en trädgård som rymmer frukt-
träd och plats för odling. Därför 
möter du lägenheter som erbjud-
er mer än bara välplanerade ytor. 
Här finns också plats för lugn, 
energi och återhämtning.

Utekök lockar till uteliv
Fresta Berså består av tre mo-
dernt utformade hus, varav ett 
högre tornhus, placerade så  
att alla lägenheter får maximal 
glädje av solljuset och omgivning-
ens grönska.

Det specialritade uteköket, cen-
tralt placerat i trädgården mellan 
de lägre husen och tornhuset, är 
lätt att nå och gör trädgården till 
det grönskande vardagsrum som 

vi alla drömmer om. 
I uteköket står en rejäl köksö 

och väntar. Här hittar du ett mo-
dernt kök med gott om plats för 
vänner och familj att samlas kring 
matlagningen. Och det oavsett om 
det gäller en lätt försommarlunch, 
en varm midsommarmiddag eller 
en skaldjursafton i september. 
Den generösa kolgrillen gör träd-
gården komplett och redo för alla 
önskemål.

Bad med utsikt
Som du förstår så är Fresta Berså 
byggt för livsnjutaren. Förutom 
den grönskande trädgården, står 
det ett stort spabad och väntar på 
dig, högst upp på en egen terrass 
i tornhuset. Här kommer du som 
bor i Brf. Fresta Berså kunna njuta 
av härliga bad, med himlen och 
solen som fond.

TB-GRUPPEN Bostad AB förbehåller 
sig rätten till eventuella ändringar. 
Observera att samtliga fotografier och 
illustrationer är inspirationsmaterial 
och kan avvika från verkligheten. 
Reservation för skriv- och tryckfel och 
för förändringar i produktutbudet hos 
leverantörer.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN
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Kanske är det 
en stunds ro i 
skymningen som 
lockar? Eller ett 
friskt morgondopp 

som startar dagen på bästa sätt? 
Kanske är det ett varmt bad under 
stjärnorna, som får just ditt hjärta 
att ticka?

Oavsett vad som lockar just dig, 
så är det goda livet inbyggt i väg-
garna.

Odla på taket och i trädgården
Alldeles bredvid spabadet står Fres-
ta Bersås egna orangeri och väntar. 
Rummet som är byggt för grönska 
har extra stora fönster som släpper 
in generöst med ljus under årets 
alla månader. Här finns det plats 
för citrusträd, färgrika blommor, 
och väldoftande kryddor. Det är ett 
skyddat rum som gör det lätt att 
vårda även de mest känsliga  – och 
spännande – tropiska växterna. 

I trädgården finns det plats för 
odling av ett annat slag. Här kan 
du gräva  i myllan och med hjälp av 
odlingsbänkar och lite isolering kan 
du njuta av nyskördade primörer 
och sommarens alla bär till såväl 
frukost som middag.

Självklart ekotänk
Omsorg om detaljer och fokus på 
ett bra liv handlar inte bara om 
livsnjutning. Lika viktig är möjlighe-
ten att leva vardagen på ett så håll-
bart sätt som är praktiskt möjligt.

Därför står det laddningsstatio-
ner för elbilar och väntar. Därför är 
återvinningsrummet placerat där 
det är lättast att nå och erbjuder 
gott om plats för effektiva återvin-
ningslösningar. Och därför kom-
mer Fresta Bersås egna sol celler 
att bidra till elförsörjningen.

För precis som klotet vi bor på  
är Brf. Fresta Berså byggt för fram-
tiden.

Odla dina egna 
sommarkryddor och 
använd dem när 
du lagar mat i det 
moderna uteköket.

Fresta Berså har 
ekotänket inbyggt. 
Föreningens egna 

solceller bidrar 
med grön energi. 

Det minskar miljö
påverkan – och sparar 

pengar!



BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

Balkongerna i Fresta 
Berså är väderskyddade 
med tak och väggar, 
vilket gör dem till ett 
extrarum mellan ute 
och inne.
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Drömmer du om  
ett balkongliv?
Tycker du att det är härligt med trädgård, men att en riktigt  
stor balkong erbjuder en annan sorts ro? Längtar du  
efter en plats där man kan njuta av livet helt utifrån sina 
egna behov och funderingar? 
    Då kommer du att älska Fresta Berså.

De flesta lägenheterna i Fres-
ta Berså har en egen, stor och 
väderskyddad balkong med tak, 
och väggar mot grannarna, som 
är lätt att nå direkt från köket och 
matplatsen.

Alla Fresta Bersås balkonger  
ligger i söderläge, vilket ger maxi-
malt med solljus, även under de 
mörkaste delarna av året. Och när 
skymningen kommer så spri-
der de svartlackade, lite rustika, 
hängande taklamporna ett rofyllt 
sken, som bidrar till trivsamt 
balkongmys på kvällen också. 

Vardagsrummets stora fönster 
släpper in ljuset från balkongerna 
och öppnar lägenheten mot grön-
skan utanför.

Balkonger med extra allt
Vi har alla olika behov och är i 
olika faser i livet. På Fresta Berså 
finns det med i planeringen. Tack 
vare balkongernas generösa ytor, 

och väggarna mellan dem, finns 
det plats för alla att leva sitt per-
fekta balkongliv, utan risk för att 
bli störd eller störa. 

För visst är det så att balkong-
ernas möjlighet till avskildhet och 
ro är något av det allra bästa med 
dem?

Stora balkonger för alla
Balkongernas storlekar varie-
rar från överdådiga 15 kvm för 
4:orna, till rymliga 11–14 kvm 
för 3:orna och 9 kvm för 2:orna, 
5,5 –10 kvm för 1,5:orna.

Väggarna ger balkongerna en 
rumskänsla – med oslagbar utsikt. 
Använd dem precis som du vill: 
tapetsera med klätterväxter, sätt 
upp hyllor eller konst. Det är ju 
ditt liv och dina drömmar.

Så, allt du behöver göra nu är 
att servera dig själv en kopp gott 
kaffe eller te, och fundera över 
hur just ditt balkongliv kan se ut.

TB-GRUPPEN Bostad AB förbehåller 
sig rätten till eventuella ändringar. 

Observera att samtliga fotografier och 
illustrationer är inspirationsmaterial 

och kan avvika från verkligheten. 
Reservation för skriv- och tryckfel och 

för förändringar i produktutbudet hos 
leverantörer.
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Kan man njuta 
för mycket?
Fresta Berså erbjuder det där lilla extra som gör det lätt att 
trivas. Mitt i den grönskande trädgården kommer det att 
finnas ett utekök med plats för många goda stunder. Och 
uppe på takterrassen väntar spabadet på dig. Frågan är – 
kommer du någonsin vilja åka hemifrån?

Hemmet ska vara en oas där livet 
får ta plats. Därför har Fresta 
Berså utrustats med lite av ”extra 
allt” för att göra vardagen lite 
lättare och roligare.

Utekök i trädgården
Mitt i den grönskande trädgår-
den, fylld med fruktträd och 
buskar, kommer det stå ett 
utekök som väntar på dig och 
dina vänner. 

Uteköket är utrustat med allt 
som behövs för trivsam matlag-
ning, och det bästa är att det finns 
gott om plats för både familj och 
vänner att vara med. När solen 
värmer kan man till och med 
bjuda in till fest och duka upp 
långbord i trädgården.   

Spabad under stjärnorna
Uppe på takterrassen (jo, det 
finns en så’n också) står ett stort, 

uppvärmt spabad och väntar. 
Perfekt för ett snabbt dopp på 
morgonen, men kanske ännu 
mysigare när det börjar skymma 
över trädtopparna. Bättre av-
koppling än ett varmt bad under 
stjärnorna är svårt att hitta.

Orangeri med utsikt
Alldeles bredvid takterrassen hit-
tar du Fresta Berså:s egna orang-
eri, ett rum för grönska som står 
och väntar på dig. Här finns gott 
om plats för såväl klassiska kruk-
växter som tropiska palmer.

Det är ett rum som är skräd-
darsytt för odling och det bjuder 
in till spännande, grönskande 
äventyr. Har du inte gröna fing-
rar än, så är det kanske här du 
skaffar dem?

Det finns ju ingen anledning att 
ha det tråkigt – när man kan bo i 
Fresta Berså.  

Takterrassen på fjärde  
våningen erbjuder ett lyxigt 
spabad – året runt. Öpp-
na dörren till orangeriet 
och låt doften av apelsin, 
rosmarin och mynta fylla 
luften. 

9

Det inbjudande uteköket 
erbjuder gott om plats 
runt spisen. En middag i 
den lummiga trädgården 
kommer garanterat bli 
en av sommarens höjd-
punkter.

Orangeriet är det gröna 
hjärtat i Fresta Berså.

TB-GRUPPEN Bostad AB förbehåller sig 
rätten till eventuella ändringar. Observera 
att samtliga fotografier och illustrationer 
är inspirations material och kan avvika från 
verkligheten. Reservation för skriv- och 
tryckfel och för förändringar i produktutbu-
det hos leverantörer.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN
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FYRA RUM OCH KÖK

88 M2

Fyra rum med plats 
för hela livet
Härligt ljusa rum och med gott om plats – det är upplevelsen 
av lägenheterna i Fresta Berså. Här finns plats för familj  
och vänner, i moderna hem där TBGruppens långa erfarenhet 
av gediget bygghantverk möter kreativt nytänkande.

Det första man lägger märke till 
när man kommer in en fyrarums-
lägenhet i Fresta Berså, är ljuset 
från de stora fönstren och den 
öppna, luftiga planlösningen.

Den välplanerade hallen är 
välkomnande och det fina klinker-
golvet gör det lätt att hålla snyggt. 

Från hallen ligger två av sov-
rummen direkt till höger, med 
eget WC och en rymlig klädkam-

mare som ger plats för både 
kläder och roligare möblering i 
sovrummen. 

Balkongen nås smidigt direkt 
från köket, vilket gör det lätt att 
duka fram såväl frukost som mid-
dag utomhus.

Det stora sovrummet ligger 
avskilt och lugnt placerat i lä-
genheten och har god förvaring 
inplanerad från början.
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VÄLPLANERAD OCH LJUS FYRA  
MED STOR BALKONG UNDER TAK

Antal rum: 4 st
Sovrum: 3 st
Yta lägenhet: 88 m2

• Bad och WC: 2 st med kommod av ek, helkaklade 
väggar och klinker på golvet. I det större badrum
met finns dusch med glasade väggar samt tvätt
maskin och torktumlare.

• Fullt utrustat kök med bl.a. micro, induktionshäll 
och inbyggd ugn. 

• Rymligt förråd i direkt anslutning till lägenheten.
• Väderskyddad balkong med tak.

G

STK

TM TT

F

0 5 m

SKALA 1:100

ST

G F

K

DM

FTX

TT

TM

STÄDSKÅP

GARDEROB

KYL/FRYS

DISKMASKIN

FTX-aggregat

KYL

FRYS

TORKTUMLARE

TVÄTTMASKIN

INDUKTIONSHÄLL 
Inbyggnadsugn

Klinkergräns

K/F

Hus CHus B

Hus A

Balkong mot sydväst

G

STK

TM TT

F

0 5 m

SKALA 1:100

ST

G F

K

DM

FTX

TT

TM

STÄDSKÅP

GARDEROB

KYL/FRYS

DISKMASKIN

FTX-aggregat

KYL

FRYS

TORKTUMLARE

TVÄTTMASKIN

INDUKTIONSHÄLL 
Inbyggnadsugn

Klinkergräns

K/F

Hus CHus B

Hus A

Balkong mot sydväst

G

STK

TM TT

F

0 5 m

SKALA 1:100

ST

G F

K

DM

FTX

TT

TM

STÄDSKÅP

GARDEROB

KYL/FRYS

DISKMASKIN

FTX-aggregat

KYL

FRYS

TORKTUMLARE

TVÄTTMASKIN

INDUKTIONSHÄLL 
Inbyggnadsugn

Klinkergräns

K/F

Hus CHus B

Hus A

Balkong mot sydväst

G

STK

TM TT

F

0 5 m

SKALA 1:100

ST

G F

K

DM

FTX

TT

TM

STÄDSKÅP

GARDEROB

KYL/FRYS

DISKMASKIN

FTX-aggregat

KYL

FRYS

TORKTUMLARE

TVÄTTMASKIN

INDUKTIONSHÄLL 
Inbyggnadsugn

Klinkergräns

K/F

Hus CHus B

Hus A

Balkong mot sydväst

G

STK

TM TT

F

0 5 m

SKALA 1:100

ST

G F

K

DM

FTX

TT

TM

STÄDSKÅP

GARDEROB

KYL/FRYS

DISKMASKIN

FTX-aggregat

KYL

FRYS

TORKTUMLARE

TVÄTTMASKIN

INDUKTIONSHÄLL 
Inbyggnadsugn

Klinkergräns

K/F

Hus CHus B

Hus A

Balkong mot sydväst

TB-GRUPPEN Bostad AB förbehåller sig 
rätten till eventuella ändringar. Observera 
att samtliga fotografier och illustra-
tioner är inspirationsmaterial och kan 
avvika från verkligheten. Reservation för 
skriv- och tryckfel och för förändringar i 
produkt utbudet hos leverantörer.
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TRE RUM OCH KÖK

70/73 M2

Vad sägs om en lätt lunch på  
balkongen? Vitvaror från 
Siemens, och en väderskyddad 
balkong där solen alltid lyser  
lite varmare, bidrar till att göra 
livet i Fresta Berså godare.

Planerad för  
ett gott liv
Trerummarna i Brf. Fresta Berså erbjuder den perfekta  
kombinationen av rymd och avskildhet. Stora gemen  
samma ytor, och den stora balkongen, skapar plats för livets 
alla stunder.

Gemensamt för alla lägenheter i 
Brf. Fresta Berså är kombinatio-
nen av öppna ytor, funktionell 
design – och trivsel. Här finns plats 
för både familj och fritid.

Det första man möter när man 
kommer in i hallen är ljuset från 
köksfönstren och kanske fågel-
kvitter, om balkongdörren står på 
glänt. 

Balkongen, som är på 15, eller 

11, kvm, beroende på lägenhets-
typ, erbjuder plats för både mat-
bord och avskildhet.

En av lägenhetstyperna erbjuder 
ett mindre sovrum med tillgång 
till en rymlig klädkammare – ett 
smidigt komplement till det stora 
förrådet, som finns i direkt anslut-
ning till entrén.

Helt enkelt ett hem som kan 
glädja många, år efter år.
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LJUSA TREOR MED GOTT OM PLATS
OCH MÖJLIGHET TILL AVSKILDHET

Antal rum: 3 st
Sovrum: 2 st
Yta lägenhet: 70/73 m2

• Bad och WC: 1 st, med kommod av ek, helkaklade väggar, 
duschvägg i glas, samt tvättmaskin och torktumlare.

• Full utrustat kök med micro,  
induktionshäll och ugn. 

• Förråd i direkt anslutning till lägenheten.
• Väderskyddad balkong med tak.

G

STK

TM TT

F

0 5 m

SKALA 1:100

ST

G F

K

DM

FTX

TT

TM

STÄDSKÅP

GARDEROB

KYL/FRYS

DISKMASKIN

FTX-aggregat

KYL

FRYS

TORKTUMLARE

TVÄTTMASKIN

INDUKTIONSHÄLL 
Inbyggnadsugn

Klinkergräns

K/F

Hus CHus B

Hus A

Balkong mot sydväst

STKF

TM TT

G

G

STKF

TM TT

0 5 m

SKALA 1:100

ST

G F

K

DM

FTX

TT

TM

STÄDSKÅP

GARDEROB

KYL/FRYS

DISKMASKIN

FTX-aggregat

KYL

FRYS

TORKTUMLARE

TVÄTTMASKIN

INDUKTIONSHÄLL 
Inbyggnadsugn

Klinkergräns

K/F

Hus CHus B

Hus A

Balkong mot söder

G

STK

TM TT

F

0 5 m

SKALA 1:100

ST

G F

K

DM

FTX

TT

TM

STÄDSKÅP

GARDEROB

KYL/FRYS

DISKMASKIN

FTX-aggregat

KYL

FRYS

TORKTUMLARE

TVÄTTMASKIN

INDUKTIONSHÄLL 
Inbyggnadsugn

Klinkergräns

K/F

Hus CHus B

Hus A

Balkong mot sydväst

STKF

TM TT

G

G

STKF

TM TT

0 5 m

SKALA 1:100

ST

G F

K

DM

FTX

TT

TM

STÄDSKÅP

GARDEROB

KYL/FRYS

DISKMASKIN

FTX-aggregat

KYL

FRYS

TORKTUMLARE

TVÄTTMASKIN

INDUKTIONSHÄLL 
Inbyggnadsugn

Klinkergräns

K/F

Hus CHus B

Hus A

Balkong mot söder



14

TVÅ RUM OCH KÖK

54 M2

Ljust och rymligt
I tvårummarna kommer du att hitta moderna lösningar som 
gör vardagen smidigare. De breda fönstren sprider ljuset fint 
in i rummen, och den stora balkongen lockar med avkoppling 
och ro under dygnets alla timmar.

Tvårummarna i Fresta Berså är 
som en stor lägenhet i ett smidigt 
format, där omtanken om detal-
jerna är tydliga.

Här hittar du ett riktigt kök, med 
rymlig matplats och all utrustning 
du behöver. En luftig planlösning 

som gör det lätt att möblera, utan 
att städningen kommer ta all tid. 
Här finns plats för sena kvällar 
med vänner och ett sovrum som 
ger avskildhet och tystnad.

Problemet är att du kanske ald-
rig vill gå hemifrån.
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VÄLPLANERAD OCH LJUS TVÅA  
MED STOR BALKONG UNDER TAK

Antal rum: 2 st
Sovrum: 1 st
Yta lägenhet: 54 m2

• Bad och WC: 1 st, med kommod av  
ek, helkaklade väggar, duschvägg i  
glas, samt tvättmaskin och torktumlare.

• Full utrustat kök med micro,  
induktionshäll och ugn. 

• Förråd i direkt anslutning till lägenheten.
• Väderskyddad balkong med tak.
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TB-GRUPPEN Bostad AB förbehåller sig 
rätten till eventuella ändringar. Observera 
att samtliga fotografier och illustra-
tioner är inspirationsmaterial och kan 
avvika från verkligheten. Reservation för 
skriv- och tryckfel och för förändringar i 
produkt utbudet hos leverantörer.
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1,5 RUM OCH KÖK

40 M2

Med plats för allt
Det borde egentligen inte gå att få ihop ett rymligt sovrum, 
ett fullt utrustat kök och plats för favoritsoffan i en 1,5-rum
mare – men i Fresta Berså går det. Och dessutom får man en 
inbjudande, stor balkong på köpet!

Att bo kompakt innebär oftast 
kompromisser mellan trivsel och 
de praktiska lösningar som krävs 
för att smidigt lösa vardagen. Men 
inte i Fresta Berså – här kommer 
det goda livet i första  hand. 

Det märks i den stora balkongen 

under tak, som blir som ett extra 
rum fyllt av möjligheter. Det märks 
i planlösningen som erbjuder allt 
det praktiska, utan att ge avkall på 
det roliga. Det märks i det stora 
förrådet som rymmer allt det som 
tar plats från det roliga.

Sugen på äventyr? Världen vän-
tar runt hörnet. Det går snabbt 
att ta sig både till Arlanda och till 
Stockholms central. Men, med 
en rymlig balkong i söderläge 
kanske solresan kan vänta.
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VÄLPLANERAD OCH LJUS EN OCH EN HALVA  
MED STOR BALKONG UNDER TAK

Antal rum: 1,5 st
Sovrum: 1 st
Yta lägenhet: 40 m2

• Bad och WC: 1 st, med kommod av  ek,  
helkaklade väggar, duschvägg i  glas, samt kombi
maskin för tvätt och tork.

• Full utrustat kök med micro, induktionshäll och ugn. 
• Förråd i direkt anslutning till lägenheten.
• Väderskyddad balkong med tak.
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TB-GRUPPEN Bostad AB förbehåller sig 
rätten till eventuella ändringar. Observera 
att samtliga fotografier och illustra-
tioner är inspirationsmaterial och kan 
avvika från verkligheten. Reservation för 
skriv- och tryckfel och för förändringar i 
produkt utbudet hos leverantörer.
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ETT RUM OCH KÖK

31 M2

Unik design
Ettorna i Brf. Fresta Berså liknar inget du har sett tidigare. 
De är modernt designade hem, som erbjuder fransk balkong, 
ett riktigt kök och en härligt ljus arbetsyta. De passar helt 
enkelt dig som gillar kvalitet och kreativitet.

I Fresta Bersås ettor kan du leva 
kompakt utan att ge avkall på det 
goda i livet. Här finns plats för 
vänner, studier och yrkesliv – och 
naturen kommer nära genom 
den härliga franska balkongen. 

Med fullt utrustat kök, en smart 
planerad matplats och sociala 
ytor med mer rymd än du anar, 
är de här ettorna perfekta för  
dig som vill ha ett stort liv på en 
liten yta.
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RYMLIG OCH LJUS  ETTA 
MED FRANSK BALKONG

Antal rum: 1 st
Yta lägenhet: 31 m2

• Bad och WC: 1 st, med kommod  
av ek, helkaklade väggar, duschvägg i glas 
samt kombi maskin för tvätt och tork.

• Full utrustat kök med micro,  
induktionshäll och ugn. 

• Förråd i direkt anslutning till lägenheten.
• Fransk balkong.
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TB-GRUPPEN Bostad AB förbehåller sig 
rätten till eventuella ändringar. Observera 
att samtliga fotografier och illustra-
tioner är inspirationsmaterial och kan 
avvika från verkligheten. Reservation för 
skriv- och tryckfel och för förändringar i 
produkt utbudet hos leverantörer.
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INREDARENS VAL

Halvrunda dusch-
dörrar i klarglas från 
Svedbergs.

Handdukshängare- 
och toalettpappers-
hållare i krom från 
Smedbo.

Vitt, matt väggkakel 
och grå golvklinker 
från Svenska Kakel.

Handfats- och dusch-
blandare i krom från 
Mora armatur. 

Badrumskommod i ek  
från Svedbergs och belyst bad-
rumsskåp med spegel.

Tvättmaskin och torktumlare 
från Siemens.
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Trädgården lockar med doftande 
syrener och blommande äppelträd.

Golv från Kärs av slittålig stav-
parkett i ek som åldras vackert.

Klädhängare i hall: Nostalgi av
ek och aluminium från Habo.

Balkongernas hängande 
armaturer är också tillverkade 
av Norlys.

Fasadbelysningen Vansbro är 
svart, mattlackad och kommer 
från Norlys.

Grå klinkergolv 
från Svenska 
kakel i hallen.



INREDARENS VAL
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Diskho i stål från Franke med mindre sköljho, 
finns i 1–2-rumslägenheterna.

Handtag i stål med greppyta i mörkt trä.

Väggmonterad  vit fläkt från Franke i alla lägenheter.

Diskho i stål från Franke med två jämstora sköljhoar, 
finns i 3-4:a-rumslägenheterna.

Köksinredningen görs 
av Marbodal. Serien 

heter Arkitekt och har 
vita luckor. 

Kökskaklet har härlig 
bistrokänsla med fasade 
kanter.

Grå bänksskiva i laminat

23

Till vänster:
Separat kyl och 
frys från  
Siemens i 2- till 
4:a-rumslägen-
heterna.

Till höger:
Kyl/frys från 
Siemens i 1- och 
1,5-rumslägen-
heterna.

Vänster: alla lägenheter har 
svart induktionshäll med 
fyra kok zoner och inbyggd 
varmluftsugn samt micro 
från Siemens.  

Nedan: Diskmaskin från 
Siemens. Den smalare finns i 

1–2-rumslägenheterna.
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Rumsbeskrivning
G = golv
V = vägg
T = tak
I = inredning

Entré
G Klinker, Micron DG 30x30, rak 

läggning, övergångslist aluminium
V Gips, vitmålad NCS 0502-Y
I Hatthylla Nostalgi, ek/aluminium

Hall
G Ekparkett natur 3-stav
V Gips, vitmålad NCS 0502-Y
I Garderob, handtag Marbodal Bro-

hult brun

Bad/tvätt
G Klinker, Micron DG, grå 10x10, rak 

läggning, grå fog
V Kakel, vit matt 20x30, rak sättning, 

ljusgrå fog
T Nedpendlat tak, Belysning i tak, 

LED-spotlights
I • Tvättställskommod Svedbergs  

Stil 60, ljus ek,  
2 lådor, skålhandtag stål

 • Tvättställ Stil 60, porslin
 Spegelskåp Svedbergs Stil 60, ljus 

ek, LED-belysning
 • Engreppsblandare
 • Toalettstol
 • Duschset med duschstång och 

handdusch
 • Duschhörna, glas
 • Tvättmaskin, vit (2 – 4 RoK), Sie-

mens WM12N2C7DN
 • Torktumlare, vit (2 – 4 RoK), Sie-

mens WT43H0L7DN
 • Kombimaskin tvätt/tork, vit (1 – 

1,5 RoK), Siemens WD15H540DN
 • Bänkskiva ovan tvättmaskin/tork-

tumlare/kombimaskin, vit laminat
 • Överskåp 70x60x35, vit (2 – 4 RoK)
 • Toalettpappershållare, krom
 • Handdukshängare, krom
 • Handduksstång dubbel, krom

 • Komfortelgolvvärme
 • FTX-aggregat

Kök
G Ekparkett natur 3-stav
V Gips, vitmålad NCS 0502-Y
I • Köksinredning Marbodal 

 Belysning under skåp, LED-spot-
lights, dimbara

 • Lucka Arkitekt, kritvit
 • Handtag Brohult, brun
 • Bänkskiva laminat Mörk metall 542
 • Stänkskydd kakel, fasad, vit blank, 

sättning i halvförband, grå fog
 • Diskbänk Franke Delux 1400, 

heltäckande
 • Engreppsblandare
 • Vitvaror Siemens
 Kyl KS36VNW30, vit (2 – 4 RoK)
 Frys GS36NVW30, vit (2 – 4 RoK)
 Kyl/frys KG36VXW31, vit  

(1 – 1,5 RoK)
 • Inbyggnadsugn HB20AB212S, vit
 • Induktionshäll EH631BEB1E
 • Fläkt Franke, typ F251-10 
 • Diskmaskin SN414W02AS, 60 cm, 

vit (2 – 4 RoK)
 • Diskmaskin SR45E231SK, 45 cm, 

vit (1 – 1,5 RoK)
 • Inbyggnadsmicro HF15M564, vit

Vardagsrum
G Ekparkett natur 3-stav, lackad
V Gips, vitmålad NCS 0502-Y

Sovrum
G Ekparkett natur 3-stav
V Gips, vitmålad NCS 0502-Y
I Garderob enligt ritning, handtag 

Marbodal Brohult brun

Klädkammare enligt ritning 
G Ekparkett natur 3-stav
V Gips, vitmålad NCS 0502-Y
I Klädstång och hyllplan
 Belysning monterad på dörrkarm, 

LED

WC
G Plastmatta Tarkett Aqarelle, mörkgrå
V Gips, vitmålad NCS 0502-Y
I • Tvättställ 56/45 porslin, vit
 • Spegelskåp I metall 55, vit
 • Belysning ovan spegelskåp metall 

55, vit, lysrör med eluttag
 • Engreppsblandare
 • WC-stol
 • Toalettpappershållare, krom
 • Handdukshängare, krom

Generellt
 • Innertak, gips, vitt
 • Innerdörrar, vita släta 
 • Taklist, skugglist, vit
 • Golvsockel, slät, vit 
 • Dörrfoder, släta, vita 
 • Fönsterbänkar, mdf, vit 
 • Städskåp, enligt ritning med lås-

bart medicinskåp, handtag Brohult 
brun

Trapphus
G Tarkett plastmatta, IQ grå
V Gips, målad
T Gips, vitt, undertak Paroc Classic 

med synlig upphängning
I Golvsockel, furu målad 
 • Foder, furu målad 
 • Trappa, målad ståltrapp med 

plansteg lika golv
 • Handledare, målad metall
 • Räcke, målad metall

Orangeri
G Plastmatta Tarkett, IQ grå
V Gips, målad
T Gips, vitt
I • Golvsockel, uppvikt matta 
 • Foder, furu målad
 • Golvbrunn
 • Vattenutkastare

Takterass
G Trätrall
I Spabad
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Teknisk beskrivning
Kortfattad  
byggnadsbeskrivning

Grundläggning Betong/ 
balksystem

Yttervägg Trästomme  
och utvändig träpa-
nel

Entréer Lägenheter har egen 
entrédörr mot loft-
gång 1,5 – 4 RoK

 1 RoK har entrédörr i 
trapphus

Yttertak Papptak
Fönster 3-glas, aluminiumbe-

klädd utsida
Fönsterdörrar 3-glas, aluminiumbe-

klädd utsida

Värme
Radiatorer, elgolvvärme i bad

Ventilation
FTX-system med värmeåtervinning

El
Gemensamt 
abonnemang med 
undermätning per 
lägenhet.
Solceller

Vatten
Gemensamt abonnemang med under-
mätning av kall- och varmvatten per 
lägenhet.

Tekniska anordningar
Undercentral
Servisledningar
Trapphus
Sopskåp vid in och utfart

Bredband
Anslutning för fiber, kablage för eget 
nätverk inom lägenhet. Gemensamt 
abonnemang

Balkonger
Under tak med trätrall på golv.

Belysning
Vid entréer och lägenhetsdörrar, på 
balkonger, i trapphus, på gården

Tomtmark
Kvartersmark, körväg genom kvarteret 
(grus), parkeringsytor (grus). Trädgård 
med gräsytor, träd, buskar, plantering-
ar, uteplatser och utekök. Tomtmark 
gemensam för alla lägenheterna.

Parkering
28 markparkeringar med elstolpe 
anordnas inom fastigheten. Vissa med 
laddstation för elbil.

Bostädernas biutrymmen
• Kallförråd i anslutning till respekti-

ve lägenhet, samt ett ytterligare 
gemensamt kallförråd för cyklar, 
barnvagnar, rullstolar, trädgårdsut-
rustning och källsortering placerat 
på gården.

• Gemensam takterrass med spabad.
• Gemensamt orangeri.
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Att bo i bostadsrätt

Vad är en bostadsrätts-
förening?
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 an-
svarig för eventuella betalningar 
som föreningen inte klarar av. 
En bostadsrättsförening följer i 
huvudsak regler i bostadsrätts-
lagen men också i föreningsla-
gen och i lagen om ekonomisk 
förening.

Äger jag min lägenhet?
Det är bostadsrättsföreningen 
som är ägare till både huset 
och marken. Som bostadsrätts-
havare 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 (pant-
sätta den som säkerhet för ditt 
bostadslån). Du har också rätt 

att fritt sälja din bostadsrätt el-
ler 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 gäl-
ler för bostadsrättsföreningar, 
men alla föreningar har också 
egna bestämmelser och det 
är stadgarna. Stadgarna kan 
omarbetas av styrelsen men 
måste få godkännande av för-
eningsstämman på föreskrivet 
sätt. Varje medlem bör ha ett 
exemplar av stadgarna för att 
veta vilka regler som gäller just 
den egna föreningen. Förening-
en kan också ha gemensamma 
trivselregler. 

Ekonomisk plan
Den ekonomiska planen an-
vänds när föreningen bildas 
och finns registrerad hos 
Bolagsverket. Den föregås av 
en intygsgiven kostnadskalkyl. 
I planen och kostnadskalkylen 
finns en sammanställning över 
de lägenheter som finns i fast-

igheten och vilken insats och 
vilket andelstal de olika lägen-
heterna har. Årsredovisningen 
som styrelsen årligen upprättar 
övertar den ekonomiska pla-
nens betydelse.

Hyra ut i andra hand
Allmänt gäller att du kan hyra 
ut din lägenhet i andra hand 
om du har styrelsens godkän-
nande. I vissa fall har styrel-
sen 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 föreningsarbetet. Det är viktigt 
att veta att det är du som med-
lem som är skyldig att betala 
årsavgiften och ansvarar för att 
hyresgästen sköter sig.

Reparationer och underhåll
Du som medlem svarar för re-
parationer 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 re-
novera lägenheten, kontaktar 
du först styrelsen för att kont-
rollera att det du tänker göra 

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 eko
nomiskt intresse, att de kan dra ekonomiska och praktiska för  
delar. Kunskap och insikt är medlet för att alla ska trivas i huset 
och bostadsrätts föreningen.
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inte kräver särskilt tillstånd av 
styrelsen. Vissa ombyggnationer 
kräver också bygglov eller bygg-
anmälan.

Försäkringar
Varje bostadsrättsförening har en 
fastighetsförsäkring vilken i regel 
innefattar ansvar för skador på 
fastigheten förorsakande av till 
exempel utströmmande led-
ningsvatten, brand och inbrott. 
För skador på din egen egendom 
eller det som du har underhålls-
ansvar för inne i lägenheten 
behöver du ha ett bostadsrättstil-
lägg och en hemförsäkring. I den 
här föreningen finns ett gemen-
samt bostadsrättstillägg tecknat 
för alla bostäder. Det innebär 
att du som bostadsrättshavare 
endast behöver teckna en hem-
försäkring. Tänk på att du måste 
ha hemförsäkringen redan när 
du får nycklarna och 
tillträder bostads-
rätten. Viktigt är 
också att alltid 
kontakta det egna 
försäkringsbola-
get, där du har 
hemförsäkringen, 
vid all form av 
skada.

Avgifter 
Varje månad eller 
kvartal betalar du 
en avgift till fören-
ingen. Det är den 
så kallade årsavgif-
ten som fastställs 
av styrelsen. Den 
ska täcka din del 
av alla gemensam-

ma 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 administratio-
nen, ekonomisk förvaltare, och 
skötseln av fastigheten, teknisk 
förvaltare. Detta beslutas av 
föreningsstämman en gång om 
året varefter styrelsen gör en 
upphandling. Kostnaden för en 
eventuell förvaltare ingår i årsav-
giften.

Vad är Bostadsrätterna
Bostadsrätterna är en bransch- 

och intresseorganisation som 
tillvaratar bostadsrättsförening-
arnas intressen. Som medlem i 
Bostadsrätterna har din fören-
ing möjlighet till juridiska, eko-
nomiska och praktiska råd och 
tillgång till en hemsida. Dessut-
om arrangerar Bostadsrätterna 
kurser och föreläsningar för sina 
medlemmar. 

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

TB-GRUPPEN Bostad AB förbehåller sig rätten till 
eventuella ändringar. Observera att samtliga fo-
tografier och illustrationer är inspirationsmaterial 
och kan avvika från verkligheten. Reservation för 
skriv- och tryckfel och för förändringar i produk-
tutbudet hos leverantörer.
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För din trygghets skull

Är allt räknat med  
realistiska siffror?
Bostadsrättsföreningens kost-
nadskalkyl och ekonomiska plan 
granskas av en person utsedd 
av och registrerad hos Bover-
ket, en så kallad intygsgivare. 
Hen granskar kostnadskalkylen 
och ekonomiska planen för att 
kontrollera att uppgifterna är 
realistiska och hållbara på sikt. 
En granskad och godkänd kost-
nadskalkyl och ekonomisk plan 
är intygsgiven och den ekono-
miska planen är också registre-
rad hos Boverket.

Vad händer med våra pengar 
om inte bygget blir av?
För att bostadsrättsförening-
en ska kunna ta in förskott i 
samband med förhandsavtal 
så krävs ett tillstånd hos Bo-
lagsverket. Tillståndet ges när 
förskottsgarantin (en försäkring) 
är tecknad och betalad. 

Föreningen tecknar också en 
försäkring som heter insatsga-
ranti. 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 lä-
genheter 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 even-
tuellt kvarvarande lägenheter.

Vem tar beslut i föreningen 
innan bygget är klart?
Under byggtiden är en byg-
gandestyrelse tillsatt. Vid 
överlämnandet av föreningen, 
vid en föreningsstämma, röstas 
en ny boendestyrelse fram.

Vem sköter föreningens  
ekonomi nu?
Fram till sista december det år 
som överlämnandet av bostads-
rättsföreningen sker finns ett 
avtal med en ekonomisk för-
valtare som kommer att sköta 
föreningens bokföring. Därefter 
bestämmer den nya styrelsen 
om man vill fortsätta med sam-
ma förvaltare, upphandla en ny 
eller ta hand om ekonomin själv.

Garanti och ansvar
Entreprenaden omfattas av 
10-årig ansvarstid i enlighet 

med de allmänna bestämmelser 
som reglerar byggnads-, anlägg-
nings- och installationsarbeten. 
Ansvarstiden inleds med två års 
garantitid, där entreprenören 
ansvarar för fel som framträder.

Fullgörandeförsäkring
Entreprenören tecknar full-
görandeförsäkring med en 
säkerhet om 10 %  av kontrakt-
summan under hela entrepre-
nadtiden, samt 5 % av kon-
traktssumman till två år efter 
slutbesiktning.

Allt detta är för din  
trygghets skull.

Bostadsrättsföreningen Fresta Berså i Väsby har gett 
TBGRUPPEN Bostad AB i uppdrag att bygga föreningens 
hus. Läs mer under Avtalsparter. För din trygghets skull 
åtar vi oss ett antal punkter.
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TB-GRUPPENs trygghetsförsäkring
Förutom det som ingår i ”För 
din trygghets skull” ingår i detta 
projekt vår trygghetsförsäkring, 
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, handpen-
ning och kostnader för egna val 
och tillval. Ersättning ges med 
ett engångsbelopp om max 
300.000 kr. 

Bokostnadsskydd
En försäkring som täcker kost-
nader som uppstår 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 avlopp, renhållning, fastig-
hetsskatt, väg- och samfällighet-
savgifter eller andra driftskost-
nader. Ersättning ges efter en 
karenstid om fyra till sex må-
nader*, med max 10.000 kr per 
månad upp till 12 månader.

Karenstiden räknas från sälj-
start av din befintliga bostad, till 
det av mäklare värderade priset, 
dock tidigast 4 månader före 
tillträde till din nya bostad för 
bostadsrätt och 6 månader för 
äganderätt.

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

Bytesrätt
Om dina familjeförhållanden 
eller behov ändras efter du 
tecknat förhandsavtal kan vi 
efter särskild prövning erbjuda 
dig att byta bostad till en annan 
osåld bostad inom samma pro-
jekt. Bytet måste göras innan 
upplåtelseavtalet tecknas.

Kontakta ansvarig mäklare eller 
projektutvecklare för fullständi-
ga försäkringsvillkor.

TB-GRUPPEN Bostad AB förbehåller 
sig rätten till eventuella ändringar. 
Observera att samtliga fotografier och 
illustrationer är inspirationsmaterial 
och kan avvika från verkligheten. 
Reservation för skriv- och tryckfel och 
för förändringar i produktutbudet hos 
leverantörer.
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Kostnader & lägenheter
I månadsavgiften ingår förening-
ens lånekostnader, uppvärmning 
ekonomisk och teknisk förvalt-
ning, snöröjning, sophämtning, 
fastighetsförsäkring inklusive 
bostadsrättstillägg för varje lä-
genhet. 

Utöver månadsavgiften betalar 
respektive bostadsrättsinnehava-
re för sin vattenförbrukning (kall- 
och varmvatten), elförbrukning, 
(el och vatten: 385 kr- 729 kr/må-
nad schablonkostnad), hemför-
säkring (ca 200 kr/månad) samt 
fiber för bredband, tv och telefo-
ni (ca 300 kr/månad). Beloppen 

inom parentes är schablonbe-
lopp beräknade per månad. 
Bostadsrättsföreningen har ett 
gemensamt el- och VA-abonne-
mang och fördelar kostnaderna 
för el, varm- och kallvatten till 
respektive lägenhet per förbruk-
ning. Föreningen har också ett 
gemensamt abonnemang för 
fiber. Kostnaden för det fördelas 
med lika delar per lägenhet.

Utförligare information om bo-
stadsrättsföreningens ekonomi 
beskrivs i kostnadskalkylen och 
senare i den ekonomiska planen.

Prislista
I följande tabell lämnas en specifi-
kation över samtliga lägenheters 
huvuddata såsom boyta, andelstal, 
insats, upplåtelseavgift, månads-
avgift etc. Till samtliga lägenheter 
upplåts ett kallförråd i anslutning 
till lägenhetens entrédörr.

Se vilka lägenheter som är 
lediga på www.tb.se/bostader/
fresta-bersa/

           Månads-
Lgh.     Förråd Balkong   Upplåtelse- Insats+upplåt avgift 
nr Hus Vån RoK BOA kvm kvm Andelstal Insats avgift =totalpris andel

1 A 1 3 70 5,6 11,0 4,82% 1 580 000 kr 845 000 kr 2 425 000 kr 3 848 kr
2 A 1 3 73 5,4 14,7 5,00% 1 648 000 kr 827 000 kr 2 475 000 kr 3 991 kr
3 A 1 4 88 6,3 15,1 5,66% 1 986 000 kr 959 000 kr 2 945 000 kr 4 518 kr
4 A 1 2 54 3,7 9,8 3,72% 1 219 000 kr 776 000 kr 1 995 000 kr 2 969 kr
5 A 2 3 70 5,6 11,0 4,82% 1 580 000 kr 965 000 kr 2 545 000 kr 3 848 kr
6 A 2 3 73 5,4 14,7 5,00% 1 648 000 kr 947 000 kr 2 595 000 kr 3 991 kr
7 A 2 1 31 1,3 - 2,45% 700 000 kr 775 000 kr 1 475 000 kr 1 956 kr
8 A 2 4 88 6,3 15,1 5,66% 1 986 000 kr 1 009 000 kr 2 995 000 kr 4 518 kr
9 A 2 2 54 3,7 9,8 3,72% 1 219 000 kr 906 000 kr 2 125 000 kr 2 969 kr
10 A 3 3 70 5,6 11,0 4,82% 1 580 000 kr 1 065 000 kr 2 645 000 kr 3 848 kr
11 A 3 3 73 5,4 14,7 5,00% 1 648 000 kr 1 047 000 kr 2 695 000 kr 3 991 kr
12 A 3 1 31 1,3 - 2,45% 700 000 kr 875 000 kr 1 575 000 kr 1 956 kr
13 A 3 4 88 6,3 15,1 5,66% 1 986 000 kr 1 179 000 kr 3 165 000 kr 4 518 kr
14 A 3 2 54 3,7 9,8 3,72% 1 219 000 kr 1 031 000 kr 2 250 000 kr 2 969 kr
15 A 4 4 88 6,3 15,8 5,66% 1 986 000 kr 1 409 000 kr 3 395 000 kr 4 518 kr
16 B 1 3 70 5,6 11,0 4,82% 1 580 000 kr 875 000 kr 2 455 000 kr 3 848 kr
17 B 1 3 73 5,6 14,7 5,00% 1 648 000 kr 847 000 kr 2 495 000 kr 3 991 kr
18 B 2 3 70 5,6 11,0 4,82% 1 580 000 kr 955 000 kr 2 535 000 kr 3 848 kr
19 B 2 3 73 5,6 14,7 5,00% 1 648 000 kr 927 000 kr 2 575 000 kr 3 991 kr
20 C 1 1,5 40 3,6 5,5 3,05% 903 000 kr 782 000 kr 1 685 000 kr 2 435 kr
21 C 1 1,5 40 3,6 9,6 3,05% 903 000 kr 792 000 kr 1 695 000 kr 2 435 kr
22 C 2 1,5 40 3,6 5,5 3,05% 903 000 kr 862 000 kr 1 765 000 kr 2 435 kr
23 C 2 1,5 40 3,6 9,6 3,05% 903 000 kr 892 000 kr 1 795 000 kr 2 435 kr
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Så här går det till
Avtalsparter
TB-GRUPPEN Bostad AB uppför 
som totalentreprenör förening-
ens hus. TB-GRUPPEN Bostad AB 
administrerar bygglov, projekte-
ring och byggnation på uppdrag 
av föreningen. Angiven mäklar-
firma 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 kom-
mer att få betala in ett förskott. 

Vid förhandsavtal meddelas 
en preliminär tidpunkt för inflytt-
ning.

Förskott
Bostadsrättsföreningen har 
tecknat en förskottsgaranti och 
fått tillstånd från Bolagsverket för 
att få ta in förskott. I anslutning 
till att du tecknar för hands avtalet 
kommer du att betala in För-
skott 1 om 20 000 kr. För skott 2 
om 180 000 kr betalas in vid 
beslut om byggstart. Byggstart 
sker när avtal tecknats för 16 av 
23 lägenheter.

Upplåtelseavtal
Upplåtelseavtal är det slutliga 
avtalet för din bostadsrätt som 
reglerar upplåtelsen av din lä-
genhet. Det tecknas preliminärt 

vecka 20-21 2020. När upplåtel-
seavtalet undertecknas av styrel-
sen kommer köparen att beviljas 
medlemskap i bostadsrättsfören-
ingen. Vidareförsäljning – över-
låtelse av bostadsrätten – får 
inte ske innan upplåtelseavtalet 
är tecknat, och medlemskapet 
beviljats av styrelsen.

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

Besiktning
Du blir inbjuden att medverka 
vid slutbesiktningen av din nya 
bostad. Besiktningen utförs av en 
oberoende besiktningsman någ-
ra veckor innan inflyttningen. Du 
har möjlighet att ge synpunkter 
direkt till besiktningsmannen. 

Tillträde
Vid tillträdet är bostaden besikti-
gad och godkänd för inflyttning. 
Definitiv tid för tillträde meddelas 
senast 3 månader innan inflytt-
ning, preliminärt våren/som-
maren 2020. På tillträdesdagen 
överlämnas bopärm och nycklar 
till ert nya boende. En förutsätt-
ning för att nycklar ska lämnas 
ut är att full betalning av insat-
sen är gjord. Information om 
betalning av insats kommer att 
finnas i upplåtelseavtalet. Betal-
ning sker till föreningens konto 

och ska vara gjord 5 dagar innan 
tillträdesdagen. För att bostads-
rättsföreningen ska kunna ta in 
resterande insats och upplåtel-
seavgift måste en insatsgaranti 
tecknas samt tillstånd erhållas 
från Bolagsverket.

Tvåårsbesiktning
Cirka en månad innan det har 
gått två år sedan du flyttade in 
har föreningen möjlighet att kalla 
till garantibesiktning av fören-
ingens hus. Det är bostadsrätts-
föreningen som kallar till och 
samordnar garantibesiktningen. 

Information från  
mäklarna
Mäklaren ska tillvarata både 
köparens och säljarens intres-
sen. 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. Uppgifter-
na i objekt beskrivningen härrör 
huvudsakligen från säljaren och 
kontrolleras av fastighetsmäk-
laren endast om omständighet-
erna ger anledning till detta. Om 
du önskar få en skriftlig beräk-
ning av boendekostnaderna – en  
boendekostnadskalkyl – erbjuder 
sig ansvarig mäklare att upprät-
ta en sådan. Bostadsrätterna är 
belägna i Upplands Väsby kom-
mun. Bostadsrätterna är inte 
pantsatta.
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Rätt kvalitet
I mer än 45 år har TB-GRUPPEN genomfört bostadsprojekt runt om i 
Sverige, allt från radhus till flerfamiljshus. Alltid med våra kärnvärden i 
fokus – utveckling, engagemang och långsiktighet.

Externa leverantörer och entreprenörer väljs med stor omsorg, där 
förutom de ekonomiska aspekterna, även leveranssäkerhet, kvalitets-
medvetenhet, 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 projektutvecklare och byggprojektledare 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 vik-
tiga kvaliteter när det gäller energi, inomhusmiljö och material, samt 
för att säkerställa att samtliga svenska bygg- och myndighetsregler 
uppfylls i våra projekt.

Katrin Falk 070-342 62 30
Projektutvecklare katrin.falk@tb.se

Våra mäklare

Länsförsäkringar Stockholm har försäkrat hem i Stockholm i snart 200 
år. Vi kan den här staden och vet hur viktigt det är med trygghet när 
man köper en bostad. Därför ger vi Länsförsäkringar Fastighetsför-
medlings kunder några extra bra anledningar att se över sina hus.

25% rabatt på hemförsäkring första året hos Länsförsäkringar 
Stockholm om du går på en visning hos Länsförsäkringar Fastighets-
förmedling. Ring 08-562 834 00 och ange rabattkoden LFF så får du 
veta hur mycket du kan spara genom att byta till oss.

Räntefritt handpenningslån i ett år hos Länsförsäkringar Stockholm 
om du köper eller säljer med Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Räntefritt bottenlån i tre månader.
Upp till 25% rabatt på bilförsäkringen. Om du försäkrar både ditt 

hem och din bil hos Länsförsäkringar Stockholm. Alla våra kunder får 
dessutom möjlighet att skaffa ett larmpaket från Verisure och få två 
vattendetektorer gratis.

Johan Hjalmarsson 070-455 12 81
Reg. fastighetsmäklare johan.hjalmarsson@lansfast.se


