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Väsby
och Fyrklövern

Välkommen till 

I Upplands Väsby finns ett rikt natur- och kulturliv samt ett 
blomstrande näringsliv. Närheten till storstadens puls och Arlan-
da flygplats gör att många väljer att både bo och arbeta i kom-
munen.
 
I området Fyrklövern byggs den moderna småstaden. Området ligger söder om Väsby centrum och 
här skapas en levande stadskärna som kännetecknas av mångfald och variation. Nya bostäder, caféer, 
butiker, gröna ytor och ett helt nytt parkområde.

Pendlarläget är utomordentligt, med E4 och tågstationen på nära avstånd. Du promenerar på cirka 10 
minuter till tåget som tar dig såväl till Stockholm som till Arlanda och Uppsala. 

I Upplands Väsby kan du vandra på någon av kommunens vandringsleder, titta på runstenar och andra 
fornlämningar, besöka friluftsmuseet Gunnes gård, paddla kanot i Mälaren eller varför inte besöka 
Väsby konsthall.

Här finns ett rikt föreningsliv. Exempel på verksamheter är fotboll, innebandy, simning, friidrott, båg-
skytte, handboll, basket, scouter, skogsmulle, skidskola, skridskoskola, ridning och mycket mer.

Det finns något för alla i Upplands Väsby.
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Brf Blå Parken i Fyrklövern

E4
Stockholm 
Uppsala

Station
Pendeltåg
Stockholm
Uppsala

Ett mervärde i miljön
Väsbys nya park och oas, Blå parken är en fantastiskt kreativ miljö med vatten, lundar och gröna gräs-
mattor, lekplats och en utomhusscen. Med olika gångstråk förbinder parken det nya bostadsområdet 
Fyrklövern med centrum och gör det lätt att ta sig vidare ner till stationen. 

Det blir ett underbart läge för boende i stadsradhusen Brf Blå Parken.
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På uppdrag av TB Bostad har vi tagit fram stadsradhusen vid Blå 
parken. Radhusen ingår i en ny och varierad stadsmiljö i nära 
anslutning till Upplands Väsby centrum. 

Gestaltningen tar sitt avstamp i 50-talets arkitektur och ges va-
rierad färgsättning inom en stram form. I ett långt gatuperspektiv 
samverkar takkuporna, som placerats i fasadliv, och ger ett tätare 
gaturum, men i det nära perspektivet dominerar tvåvåningsskalan.

Radhusen har fått en dämpad färgskala i grönt och gult där vita 
fönsteromfattningar och knutbrädor tydligt tecknar ett lugnt och 
ordnat mönster. Den västra gaveln, mot Blå parken, får växtbä-
rande wire för klättrande växter. 

Radhusen är placerade nära gatan och bidrar till att skapa ett tyd-
ligt gaturum. Entrén ligger några trappsteg upp under ett glastak. 
Varje radhus har sin egen parkering nära utanför entrédörren. 
Efter gatan planteras träd i en allé som sträcker sig hela vägen bort 
till Husarvägen. 

Olof Grip, General Arcitecture

Arkitektens ord
Brf Blå Parken
13 stadradhus med townhouse-känsla
Bostadsrättsradhus
140 m2 om 6 rum och kök, i tre plan
Egen tomt i söderläge 
Egen parkeringsplats nära entrén
I direkt anslutning till nytt parkområde
Nära till centrum, stationen och E4

Välkommen till 
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BLÅ GATAN BLÅ GATAN

Blå gatan förbinder Husarvägen med Dragonvägen via parken Blå parken. Genom parken är gatan en gåfartsgata.

SOPOR
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FÖRRÅD
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Till gruppen av radhus hör också två förrådslängor med egna förråd till 
varje bostad samt gemensamt soprum, cykel- och barnvagnsförråd.

Lägenhet RoK Boyta m2 Tomtarea m2 Andel Insats Månadsavgift 

1 6 140 171   1/13    4 490 000 kr 4 994 kr

2 6 140 149   1/13    4 350 000 kr 4 994 kr

3 6 140 149   1/13    4 320 000 kr 4 994 kr

4 6 140 149   1/13    4 150 000 kr 4 994 kr

5 6 140 149   1/13    4 190 000 kr 4 994 kr

6 6 140 181   1/13    4 460 000 kr 4 994 kr

7 6 140 181   1/13    4 460 000 kr 4 994 kr

8 6 140 149   1/13    4 090 000 kr 4 994 kr

9 6 140 149   1/13    3 990 000 kr 4 994 kr

10 6 140 149   1/13    3 990 000 kr 4 994 kr

11 6 140 149   1/13    4 050 000 kr 4 994 kr

12 6 140 152   1/13    4 240 000 kr 4 994 kr

13 6 140 165   1/13    4 420 000 kr 4 994 kr

I månadsavgiften ingår föreningens lånekostnader, ekonomisk förvaltning, snöröjning, sophämtning, fastighetsförsäkring 
inklusive bostadsrättstillägg för varje lägenhet. OBS hemförsäkring tecknas av bostadsrättsinnehavaren själv.

Utöver månadsavgiften betalar respektive bostadsrättsinnehavare för sin vattenförbrukning (ca 300 kr), elförbrukning 
inklusive värme och varmvatten (1 200–1 500 kr), hemförsäkring (ca 200 kr) samt fiber för bredband, tv och telefoni 
(ca 600 kr). Beloppen inom paranteserna är schablonbelopp beräknade per månad och beror på förbrukning. Bostads-
rättsföreningen har ett gemensamt VA-abonnemang och fördelar kostnaderna för vatten till respektive lägenhet per area. 
För el och fiber tecknar bostadsrättshavaren eget abonnemang.

Ytterligare information om föreningens ekonomi beskrivs i kostnadskalkylen.

Kostnader

Prislista
I följande tabell lämnas en specifikation över samtliga lägenheters huvuddata såsom boyta, tomtarea, andel, insats, må-
nadsavgift etc. Till samtliga lägenheter upplåts anslutande mark inklusive en parkeringsplats samt två kallförråd, ett på 
husets baksida och ett i gemensam länga mellan huskropparna.

Preliminär adress är Blå gatan. Väsby kommun beslutar om adressnumrering när bygglov har beviljats.
Byggstart sker när minst 9 av 13 bostäder är sålda. 

Se vilka lägenheter som är 
lediga på www.tb.se/ 
brf-bla-parken
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Vackra kök
Köken i våra stadsradhus har alla förutsättningar att inredas 
på ett smakfullt och personlig sätt. De vackra grå luckorna 
från Vedum tillsammans med handtagen i rostfritt ger ett 
modernt retro-intryck. Det förstärks av det vita, kvadratiska 
kaklet i halvförband som stänkskydd. Den svarta bänkskivan 
heter Black Brazil och ger en distinkt färgkontrast. Du väljer 
själv  vilken färg du vill ha på vitvarorna. Välj mellan vitt som 
standard, rostfritt eller svart som tillval (bilden visar tillval).

Kuriosa om hushållsassistenten
Under lång tid var assistenten endast en maskin för storhushåll och professionellt bruk. 
Den ansågs både för stor och för dyr att ha hemma i det vanliga hushållet. Mannen 
bakom den nya hushållsassistenten var civilingenjören Alvar Lenning och den blev 
snart en storsäljare.

Under 1940, när den lanserades mottogs den på ett mycket positivt sätt, trots det 
pågående världskriget. Assistenten som skapades kunde göra nio olika moment 
så som att vispa, blanda, knåda, mosa, röra, mala, riva, stoppa korv och passera. 
Även en kristidskokbok lanserades – allt för att ingen mat skulle gå till spillo

Hela tre år kunde man få vänta innan assistenten levererades. Dock kunde man, 
om man led av någon typ av funktionsnedsättning i exempelvis händer, få ett 
läkarintyg och då förkortades väntetiden något.

Under 50-talet fortsätter maskinen att utvecklas och underlättar mycket för hemma-
fruarna som fortfarande arbetar i hushållen runtom i Sverige.
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Direkt från vardagsrummet kommer man ut i den södervända 
trädgården, närmast huset är det altangolv i trä. Altanen avskär-
mas mot grannen med ett uteförråd. Nedanför trädäcket kom-
mer det finnas skönt gräs för små och stora fötter att njuta av. 
Ett fruktträd för lite skugga och en och annan färsk frukt är en 
lyx som vi gärna unnar er. För en känsla av avskildhet planteras 
en smal häck runt tomten. En gångväg utanför tomten  borgar 
för lugn och ro, men ger ändå möjlighet att med fordon nå 
 trädgården. 

Inne eller ute,  
det är frågan ...Flera av de allra vanligaste krukväxterna har speciella 

egenskaper som gör att de renar inomhusluften. Detta 
forskade den amerikanska rymdfartsmyndigheten NASA 
fram när de letade efter sätt att smidigt rena luften på sina 
rymdstationer.

Plantorna kan bland annat rena luften från föroreningar 
som formaldehyd, bensen, trikloretylen och ammoniak – 
giftiga ämnen som finns i till exempel rengöringsmedel, 
plast och färg.

Flera av växterna är dessutom fenor på att absorbera 
koldioxid och släppa ifrån sig syre under natten, vilket gör 
att de passar utmärkt i sovrum där de kan bidra till en 
bätttre sömn.

Växter för bättre miljö
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Generösa rum
Vi behöver ordentligt med rum i vårt klimat. Stora delar av 
året är det rusk och regn, eller vinter. 

Här i Blå Parkens stadradhus, finns det plats att leva. 
Behöver ni tre eller 5 sovrum? Ett eller tre rum att um-
gås i? Två badrum är det oavsett och ett kök förstås. Tre 
våningar är bra om man vill vara ifred en stund. Och tidvis 
är det varmt och skönt, då har ni ett ”rum” till, utomhus. 
Det är generöst med plats och flexibelt, precis vad man 
behöver, i vårt klimat. 

Tekopp. Hertha Bengtssons servis Rosmarin.
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Mysigt på toppen
Två trappor upp på plan tre ligger bonusrummet. De två fönstren i takkupan mot 
norr släpper in skönt ljus hela dagen. Rummets användning kan växla med familjens 
behov. Ett mysigt pysselrum för hela familjen, ett häng för familjens tonåringar eller 
varför inte ett kombinerat kontor och ateljé. Ett stort varmförråd till julsakerna eller 
vinterkläderna finns också häruppe. Det är vardagslyx eller hur!

Cobratelefonen
En telefonmodell för fast telefoni som registrerades 
under namnet Ericofon när den lanserades av LM 
Eriksson 1956. 

Prototypen för Ericofonen utvecklades redan i 
början av 1940-talet av industridesignern Ralph Lysell.
Utvecklingen av den nya, för sin tid djärva apparaten 
fördröjdes dock av andra världskriget och först i början 
av 1950-talet var de första prototyperna färdiga. 

Modellen fick en omedelbar framgång hos kunderna 
och redan efter ett drygt halvår översteg beställning-
arna produktionskapaciteten med 500 procent. 

Fram till 1982 hade telefonen tillverkats i 2 510 000 
exemplar och sedan 1973 finns telefonen i utställning-
en för Museum of Modern Art  i New York.

*Stig Lindberg skapade många populära serviser i återhållsam formgivning med strama och enkla deko-
rer, varav flera nyligen åter börjat produceras. Åren 1949–57 samt 1972–80 var Lindberg Gustavsbergs-
fabrikens konstnärliga ledare.

Skål av formgivaren Stig Lindberg*
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Sköna sommarkvällarGrillstatistik

En egen, lagom stor trädgård är det många som drömmer om. En altan att duka upp en grill-
middag på sköna, varma sommarkvällar. En skyddad plats för barnen att leka på eller för att 
lapa sol i solstolen på en stund. Ett plommonträd med söt, varm frukt framåt sensommaren. 
Vad mer kan man begära av livet?

Hälften av svenskarna tar fram grillen i maj (53%) och juli är 
den största grillmånaden då 85% av befolkningen grillar. 13% 
grillar året om.
25% svarar att de grillar så ofta de kan. 
Den största utmaningar vid grillen upplever man är att få all 
mat klar samtidigt (50%) och att få råvaran rätt grillad (40%).
59% vill grilla mer grönsaker i år.
När man väljer vilken idrottspersonlighet man helst bjuder in till 
sin grillfest är Zlatan favoriten.
83% äger en kolgrill medan 24% äger en gasolgrill och 11% en 
elgrill.
55% anger att det grillverktyg de använder mest under grill-
säsongen är grilltången.

Hämtat från ICAs grillrapport 2016

Charcoal Companion Grilltång.



0 5 m

Avenbokhäck

Plommonträd, Victoria
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Rumsbeskrivning Teknisk beskrivning
Entré/passage
G Ekparkett natur 3-stav 
V Vitmålad 
I Kapphylla Nostalgi, aluminium
Mediaskåp

Bad/tvätt
G Klinker mörkgrå 10x10, mörkgrå fog, rak läggning 
V Kakel vit matt 25x45, ljusgrå fog, rak liggande sättning
I Badrumsinredning från Vedum
Vitt tvättställspaket 650 mm med två lådor 
Spegelskåp 600 mm med LED-spotlights och 230 V uttag
Engreppsblandare  
Toalettstol  
Duschset med duschstång och handdusch
Duschhörna, glas
Tvättmaskin, vit
Torktumlare, vit
Bänkskiva, vit laminat
Fast takarmatur 

Kök
G Ekparkett natur 3-stav
V Vitmålad 
I Köksinredning från Vedum

Alt 1: lucka Annika vit 
Stänkskydd kakel vit blank 10x30, ljusgrå fog, rak sättning
Bänkskiva laminat Minervo Grey, 30 mm
Handtag, cc 128 mm, vitt, liggande 

Alt 2: lucka Annika varmgrå
Stänkskydd kakel vit blank 15x15, mörkgrå fog, sättning i 
halvförband
Bänkskiva laminat Black Brazil A
Handtag, cc 128 mm, rostfritt, liggande 

Fläktkåpa 600 mm rostfri  
Diskbänk, hel 
Engreppsblandare 
Induktionshäll 
Inbyggnadsugn, vit 
Kyl och frys, vit 
Diskmaskin, vit
Micro, inbyggd, vit
Spotlights i inklädnaden vid sida om fläktkåpa
Över diskbänk, belysningsramp med LED-spotlights

Vardagsrum/allrum
G Ekparkett natur 3-stav
V Vitmålad 
 
Sovrum
G Ekparkett natur 3-stav
V Vitmålad 

Förråd, invändiga
G Ekparkett natur 3-stav
V Vitmålad 

Generellt
Innertak, vit takskiva
Innerdörrar, släta vita, handtag krom/svart
Taklist, vit skugglist
Golvsockel, vit slät
Dörrfoder, vita släta raka
Fönsterbänkar, kalksten
Invändig trapp, vitlaserad furu, inbyggd med förråd på 
 entréplan, i övrigt öppen
Städskåp enligt ritning med inredning och låsbart medicin-
skåp, vitt handtag
Garderober enligt ritning i hall, vita handtag
Skjutdörrsgarderob med klädstång och hylla i sovrum 2

G = Golv
V = Vägg
I = Inredning

Beskrivning gäller standardutrustning

Värme
Frånluftsvärmepump, vattenburen 
golvvärme på entréplan och våning 1, 
radiatorer på våning 2

Ventilation
Mekanisk frånluft, tilluft genom frisk-
luftsventiler i yttervägg. Värmeåter-
vinning sker på frånluften 

Innervägg
Gips. Förstärkt enligt ritning 

Yttervägg
Stående panel
Ockragul 
Ljusgrön 
Mörkgrön 

Fasadbelysning
Glas med mässingsockel vid entré
Vit upp- och nedljus vid altan
På vägg vid soprum och förråd

Entré
Entrétrapp i betong

Dörrar
Entrédörr, vit med glas
Dörrtrycke i mässing inklusive 
dörrbroms och cylinder (och godkänt 
låssystem)
Förrådsdörr, vit tät   

Fönster 
3-glas, vita med aluminiumbeklädd 
utsida

Fönsterdörr
3-glas, vit med aluminiumbeklädd 
utsida, låscylinder

Takbeläggning
Mörk takpapp

Uteplatser
Plattlagd uteplats på entrésida.
Altan av kärnfurutrall på trädgårdssida

Mark
Plattlagd parkeringsplats utmed gata
Gräsytor enligt ritning
Avenbokhäck
Plommonträd, 1 st
Sommarvatten i trädgården

Grund
Isolerad betongbalkgrund

Installationer 
Enligt ritning

Bredband
Fiber, öppet nät.

Entrén ligger några trappsteg upp under ett glastak. Varje radhus har sin egen parkering nära utanför entrédörren. Mellan 
parkeringsplatserna planteras träd i en allé som sträcker sig bort till Husarvägen. 
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Inredarens val    Inredarens val
Standard Standard

Kök från Vedum
Luckor, altermativ 1 eller 2, se sidan 25
Målad lucka av 19 mm MFD-board med fasad kant
Handtag
C/c 128 mm monterade horisontellt
Bänkskiva
Laminat 30 mm rak kant

Köksblandare
Engreppsblandare

Bänkbelysning
Belysningsramp med LED-spotlights

Övrigt
Hel diskbänk med avrinningsyta
Källsortering under diskbänk

Alternativ 1
Lucka Annica vit
Handtag vitt
Bänkskiva Minervo Grey
Stänkskydd vitt blankt, 10x30 cm, 
rak liggande sättning

Alternativ 2
Lucka Annica varmgrå
Handtag rostfritt
Bänkskiva Black Brazil
Stänkskydd vitt blankt, 15x15 cm, 
sättning i halvförband

Vitvaror från Siemens
Fläktkåpa, väggmonterad fläktkåpa, 60 cm,  LED-belysning, 
energiklass A+, rostfritt

Induktionshäll, 4 kokzoner, svart

Vitvarupaket
Kyl, LED-belysning, energiklass A++, vit
Frys, energiklass A++, vit

Inbyggnadsugn, energiklass A, vit

Diskmaskin, energiklass A+, vit

Inbyggnadsmicro, LED-belysning, vit

Kök i standardutförande med alternativ 1. Alternativ 2 med tillval rostfritt vitvarupaket  finns att se på sidan 10–11.

Du kommer att göra dina val digitalt. Där kommer också tillval mot extra kostnad att finnas.

OBS att de två standardalternativen 1 och 2 är fasta och går inte att mixa annat än som tillval 
mot extra kostnad.
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Standard Standard

Väggar, golv, dörrar och lister m m

Väggar i vitmålad gips

Takskiva vit med vit skugglist

Golvsockel vit

Infälld fönsterbänk i kalksten

Golv ekparkett natur 3-stav

Innerdörr vit slät

Handtag krom/svart

Dörrfoder raka, släta vita

Golvsockel vit

Trappa vitlaserad trä. Inbyggd med förråd på entréplan, öppen på övriga plan

Kapphylla Nostalgi, aluminium 

Städskåp med medicinskåp, vitt. Vitt handtag

Garderober, två stycken i hall. Vita med vita handtag

Skjutdörrsgarderob med hylla och klädstång, vit. I sov 2

Fasadbelysning Glas med mässingsockel vid entré. Vit med upp- och nedljus vid altan

Bad-/duschrum/tvätt
Entréplan och plan 1

Kakelvägg vit matt 25x45, rak liggande sättning, ljusgrå 
fog

Klinkergolv svart 10x10, rak sättning, mörkgrå fog

Tvättställskommod Vedum 650 mm med två lådor,  
vit Svanenmärkt

Spegelskåp Vedum 600 mm, LED-spotlights, vit

Handtag, krom

Handfatsblandare, engreppsblandare

Duschset med blandare och duschstång 

Duschhörna i klarglas (endast entréplan)

Toalettstol

Toalettpappershållare, rostfritt

Handdukshängare, rostfritt

Inredarens val    Inredarens val
Maskiner från Siemens
Entréplan 

Tvättmaskin, 7 kg, energiklass A+++, vit. 

Torktumlare, 7 kg, energiklass A++, vit. 

Över tvättmaskin och torktumlare placeras en bänkskiva i 
vit laminat.
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Att bo i bostadsrätt

Hämtat ur foldern Att bo i bostadsrätt från Bostads rätterna 

www.bostadsratterna.se

Vad är en bostadsrättsförening?
En bostadsrättsförening är en form av ekonomisk för-
ening 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 bostads-
rättsförening följer i huvudsak regler i bostadsrättslagen 
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 an-
delsägare och medlem i föreningen och har en nyttjan-
derätt 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 säker-
het 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 samver-
kan 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 styrel-
sen men måste godkännande 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 gemensamma 
trivselregler. 

Ekonomisk plan
Den ekonomiska planen används när föreningen bildas 
och föregås ofta av en kostnadskalkyl i försäljningsske-
det. Den finns registrerad hos Bolagsverket. I planen 
finns en sammanställning över de lägenheter som finns i 
fastigheten 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. Fören-
ingen är beroende av att medlemmarna bor i fastigheten 
och medverkar i föreningsarbetet. Det är viktigt att veta 
att det alltid 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 gemen-
samma, till exempel rörstammar, fasader, yttertak och ge-
mensamma ytor. Det kan vara svårt att veta var gränsen 
går men enkelt kan man säga att du svarar för det som 
syns – 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 förening 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 underhållsansvar för inne i lägenheten behöver 
du ha ett bostadsrättstillägg och en hemförsäkring. I 
den här föreningen finns ett gemensamt bostadstillägg 
tecknat för alla bostäder från början. 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 fören-
ingen. 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 gemensam el, sophämtning, skatter, ekonomisk och 
teknisk förvaltning men även kommande reparationer och 
underhåll av fastigheten.

Förvaltning
Styrelsen kan använda sig av förvaltare både när det gäl-
ler den ekonomiska administrationen, ekonomisk förval-
tare, 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 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 arrangerar Bostadsrätterna kurser 
och föreläsningar för sina medlemmar. 
TB Bostad tecknar och betalar ett års medlemsavgift hos 
Bostadsrätterna för alla sina bostadsrättsprojekt.

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.
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Så här går det till

Tillträde

Resterande  
insats betalas

Besiktning,
boende

Upplåtelse-
avtal

Resterande 
förskott betalas 

Del av  
förskott betalas

Förhandsavtal

Tillträdesdag 
meddelas 

Byggstart

Informations-
möte

5 dagar 
innan tillträde

Ca 1 månad 
innan tillträde

3 månader
innan tillträde

För din trygghets skull
Bostadsrättsföreningen Blå Parken i Väsby har gett TB Bostad i 
uppdrag att bygga föreningens hus. Läs mer under Avtalsparter. 
För din trygghets skull åtar vi oss ett antal punkter.

Är allt räknat med realistiska siffror?
Bostadsrättsföreningens ekonomiska plan granskas av en person utsedd och 
registrerad hos Boverket, en så kallad intygsgivare. Den personen granskar den 
ekonomiska planen och kostnadskalkylen för att kontrollera att uppgifterna är rea-
listiska och hållbara på sikt. En granskad och godkänd ekonomisk plan är intygs-
given och registrerad hos Bolagsverket.

Vad händer med våra pengar om bygget inte 
blir av?
För att bostadsrättsföreningen ska kunna ta in förskott i samband med förhandsav-
tal 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.

Betalar vi som bor i föreningen för osålda lä-
genheter?
TB Bostad 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 det tillsatt en byggandestyrelse. Vid överlämnandet av fören-
ingen, vid en föreningsstämma, röstas en ny boendestyrelse fram.

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

Varför är ett medlemskap i Bostadsrätterna bra 
att ha?
Ett medlemskap i intresseorganisationen Bostadsrätterna är betalt för ett år vid 
överlämnandet. Styrelsen i föreningen får genom medlemskapet tillgång till bland 
annat juridisk och ekonomisk rådgivning, gratis kurser samt en enkel hemsida som 
kan upprättas och skötas av någon i föreningen.

Allt detta är för din trygghets skull!

Avtalsparter
TB Bostad uppför som totalentreprenör föreningens 
hus. TB Bostad administrerar bygglov, projektering och 
byggnation på uppdrag av föreningen. Vidare samordnar 
TB Bostad tillvalsprogram och ansvarar för dess över-
ensstämmelse enligt beställning direkt från kund enligt 
gällande konsumentlagstiftning. Angiven mäklarfirma 
ansvarar för försäljning av föreningens bostadsrätter på 
uppdrag av föreningen. Förhandsavtal och upplåtelseav-
tal tecknas med bostadsrättsföreningen.

Förhandsavtal
Ett förhandsavtal skriver du som köpare innan bostads-
rätten är färdigbyggd. Avtalet får skrivas när kostnads-
kalkylen 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 erhål-
las från Bolagsverket. I anslutning till att du tecknat 
förhandsavtalet kommer du att delbetala 50 000 kr av 
förskottet. Resterande 250 000 kr betalas vid byggstart. 

Byggstart sker när förhandsavtal är tecknat för 9 av 
13 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 cirka 1 månad kvar till tillträde och inflytt-
ning. När upplåtelseavtalet undertecknas beviljas också 
köparen medlemskap i bostadsrättsföreningen. Vidare-
försäljning – överlåtelse av bostadsrätten – får inte ske 
innan upplåtelseavtalet är tecknat, och medlemskapet 
beviljats av styrelsen.

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 
tillval betalas mot faktura inom 30 dagar direkt till TB 
Bostad.  

Tillträde
Vid tillträdet är bostaden besiktigad och godkänd för 
inflyttning. Definitiv tid för tillträde meddelas senast 3 
månader innan inflyttning. På tillträdesdagen överlämnas 
bopärm och nycklar till ert nya boende. En förutsättning 
för att nycklar ska lämnas ut är att betalning av insats 
är gjord. Information om betalning av resterande insats 
kommer att finnas i upplåtelseavtalet. Betalning sker 
till föreningens konto och ska vara gjord 5 dagar innan 
tillträdesdagen. 

Tvåårsbesiktning
Cirka en månad innan det har gått två år sedan du 
flyttade in har föreningen möjlighet att kalla till garanti-
besiktning av föreningens hus. Det är bostadsrättsför-
eningens styrelse 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 förmedlingen av bostaden, och det är också 
säljaren som betalar arvodet till mäklaren. 

Du som köpare behöver inte betala något för mäk-
larens arbete. Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör 
huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastig-
hetsmäklaren endast om omständigheterna ger anled-
ning till detta. 

Om du önskar få en skriftlig beräkning av boende-
kostnaderna – en boendekostnadskalkyl – erbjuder sig 
ansvarig mäklare att upprätta en sådan. Bostadsrätterna 
är belägna i Upplands Väsby kommun. Bostadsrätterna 
är inte pantsatta.



Teresa Klintborg
Reg. fastighetsmäklare
070–455 12 82
teresa.klintborg@ 
lansfast.se

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

Albin Samuelsson
Byggprojektledare
070–377 26 98
albin.samuelsson@tb.se

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

Rätt kvalitet
I mer än 45 år har TB genomfört bostadsprojekt runt 
om i Sverige, allt från radhus till flerfamiljshus. Alltid 
med våra kärnvärden i fokus – utveckling, engage-
mang och långsiktighet.

Externa leverantörer och entreprenörer väljs med 
stor omsorg, där förutom de ekonomiska aspekterna, 
även leveranssäkerhet, kvalitetsmedvetenhet, miljöhän-
syn 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.

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 boendeförsäkring 
hos Länsförsäkringar Stockholm om du går på en vis-
ning hos Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. 
Ring 08-562 834 00 och ange rabattkoden LFF så får 
du veta hur mycket du kan spara genom att byta till 
oss.

Gratis handpenningslån
hos Länsförsäkringar Stockholm om du köper eller 
säljer med Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. 

Upp till 25% rabatt på bilförsäkringen 
om du försäkrar både ditt hem och din bil hos Läns-
försäkringar Stockholm. Alla våra kunder får dessutom 
möjligheten att skaffa ett larmpaket från Verisure och 
få två vattendetektorer gratis.

Våra mäklare

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.

www.tb.se


