
1
RADHUS • BOSTADSRÄTTER • MODERNT & CENTRALT I KNIVSTA



2

 3 SNABBFAKTA

 7 LIGNUM – TRÄ

 8 INSPIRATION

 23 LIGNUM MAGASIN

 35 KNIVSTA

 36 CENTRALA ÄNGBY

 40 SITUATIONSPLAN

 42 TEKNISK BESKRIVNING

 44 RUMSBESKRIVNING

 47 BOFAKTA

 49 KOSTNADER

 50 ATT BO I BOSTADSRÄTT

 52 TRYGGT MED TB-GRUPPEN

 54 SÅ HÄR GÅR DET TILL

 56 TB-GRUPPEN

 57 VÅRA MÄKLARE

TB-Gruppen förbehåller sig rätten till eventuella ändringar. Observera att samtliga  
fotografier och illustrationer är inspirationsmaterial och kan avvika från verkligheten 
samt innehålla tillval. Reservation för skriv- och tryckfel och för förändringar i  
produktutbudet hos leverantörerna.
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BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN 
 LIGNUM I KNIVSTA

10 ST RADHUS, 2 VÅNINGAR

115 KVM

5 RUM OCH KÖK

UTEPLATS PÅ BAKSIDA & VID ENTRÉ

P-PLATS I ANSLUTNING TILL ENTRÉ

6 MINUTERS PROMENAD TILL TÅGSTATIONEN

– 8 MINUTER TILL ARLANDA

– 30 MINUTER TILL STOCKHOLM

– 10 MINUTER TILL UPPSALA

 

6 MINUTER MED BIL TILL E4
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LIGNUM – TRÄ
AV ALLA BYGGNADSMATERIAL INTAR 
TRÄ EN SÄRSTÄLLNING. 
DET ÄR FÖRNYBART, EKOLOGISKT, 
MILJÖVÄNLIGT OCH KLIMATSMART. 
 Svenskt Trä
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RUM ATT UMGÅS I
MED VÄNNER ELLER MED SIG SJÄLV …
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VACKRA, SKÖNA PLATS
KREATIVT SKAPANDE …
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NJUT, BERÄTTA OCH LYSSNA
MENINGEN MED LIVET … 
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SKÖN KÄNSLA
KREATIVT SKAPANDE …

Noga utvalda material i köket
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FÖR SINNET 
VÄNLIGT OCH MJUKT …

Noga utvalda material i badrumet
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RELAXAVDELNINGEN I LIGNUM
TID FÖR DIG SJÄLV …
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SÖNDAGSRUM
– VEM GÅR UPP OCH GÖR KAFFE?
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FÖRRÅD UNDER TRAPPA

GARDEROB MED SKJUT-
DÖRR

KLINKER PÅ ENTRÉGOLV

PARKERINGSPLATS 
FRAMFÖR BOSTADEN

KÖK
2 SPOTLIGHTS ÖVER 
ARBETSBÄNK

PLATTLAGD UTEPLATS MED AV-
SKILJANDE SPALJÉ OCH TRÄD 

SKÄRMTAK ÖVER ENTRÉ

ÖVERSKÅP OVANFÖR 
TVÄTTMASKIN OCH 
TORKTUMLARE
DUSCHVÄGG

HELKAKLAT DUSCHRUM/
TVÄTTSTUGA

VARDAGSRUM

UTEPLATS TRÄGOLV AVSKILJANDE VÄGG MOT 
GRANNEN
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VÄLJ TILL EN KLÄD-
KAMMARE I HALLEN

HELKAKLAT BADRUM 
VÄLJ TILL BADKAR 
 ELLER DUSCHVÄGG

SOVRUMVÄLJ TILL ETT EXTRA 
SOVRUM

SOVRUM

PLATS FÖR SKRIVBORD I 
HALLEN

FÖRÄLDRASOVRUM

GARDEROB MED SKJUTDÖRRAR
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MITT HEM 
HOME SWEET HOME  …
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MagasinLIGNUM

Inredningen ska rama in 
din vardag Anna och Ann-Charlotte färgsätter Brf Lignum

Skillnad – styla och INREDA

Flexibla skåp till förvaring! 
Mari Kendo – älskar oreda

Inspirationsläsning om inredning och förvaring



MagasinLIGNUM2

SKÅPLUCKOR I SANDBEIGE F79 FRÅN 
VEDUM.

STÄNKSKYDD DUST 
WHITE 60X60 CM, 
SANDGRÅ FOG 
FRÅN KAKELDAX.

BÄNKSKIVA CHICAGO CONCRETE 
DARK 3010 FRÅN VEDUM.

HANDTAG ROSTFRITT 31016 
FRÅN VEDUM.

MÅLADE VÄGGAR MED EN VARMT 
GRÅ FÄRG, NCS S 1002- Y20R.

I TILLVALSPAKETET 
ÄR FÄRGERNA OCH 
YTVALEN VALDA FÖR 
ATT SKAPA EN KÄNS-
LA AV EXTRA LYX SOM 
PASSAR ALLA. 
MED EGNA MÖBLER 
OCH ACCESSOARER 
SKAPAR DU LÄTT DIN 
EGNA UNIKA STIL.

INREDARNAS TILLVALSKÖK I BRF LIGNUM

GRÖNA VÄXTER ÄR TILLBAKA I INREDNINGEN. EN STOR 
MONSTERA ELLER EN FIOLFIKUS GER EN HEMTREVLIG 
KÄNSLA.
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Tillval – en möjlighet till 
en känsla av extra
– Med våra tankar och val kring färgerna och ytmaterialen i köket och i badrumet, 
som vi har gjort som tillval, vill vi få fram en lyxig ton som passar alla. 

Vi har valt en neutral bas med varma toner. Med olika typer av stilar och en eller 
två accentfärger skapas det en personlig touch. Vi har valt kulörer som håller i läng-
den och som ger en lyxigare känsla.

Ann-Charlotte  och Anna  
Springsign Interior

lyx
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Ann-Charlotte Wester och 
Anna Skott vill skapa en 
lyxig kännsla i Brf Lignum

Möbler 
– lyx & budget

VITVAROR FRÅN SIEMENS I ROSTFRITT 
ÄR STANDARD MEN VILL MAN HELLRE 
HA VITT ÄR DET ETT KOSTNADSFRITT 
VAL. 
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Få till din stil medlyx och budget
Anna och Ann-Charlotte  

Springsign Interior

Matstol Myko 6 800 kr, matbord Snaregade Round Table 15 200 kr, taklampa Caravaggio P2 Lightyears 3 400 kr, bordslampa Caravaggio 
Lightyears 4 700 kr, taklampa Heracleum II smal Moooi 20 000 kr, bordslampa Lindvall 8 700 kr, skåp Frame 160 high Asplund 21 000 kr, 
soffa Mr. Jones Adea rosa 49 000 kr, fotölj Lin Adea svart 13 000 kr, golvlampa Carronade High Le Klint svart/valnöt 14 000 kr, soffbord East 
Fogelmarck 6 900 kr, matta Shaggy Sadeh 250x300 cm grå 3 300 kr, oljelampa Holocene No. 4 Wästberg 3 500 kr.

169 500 KR
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Mixa och matcha efter din plånbok

Matstol Soprano beige 1 300 kr, matbord Vivi svart Chilli 2 400 kr, taklampa Hoopy By Rydéns 720 kr, bordslampa Vienda Herstal 500 kr, 
bordslampa Bolt By Rydéns 750 kr, taklampa Hero By Rydén 4 500 kr, skåp Bestå, Läppviken vit IKEA + knoppar mässing Prettypegs 1 900 + 
360 kr, fotölj  Wales svart Ellos 3 300 kr, soffa Söderhamn rosa IKEA 4 500 kr, golvlampa Skurup IKEA 300 kr, soffbord Big  George svart Ellos  
2 500 kr, matta Sentir 200x300 cm grå Mio 2 200 kr, oljelampa Delite 750 kr.

28 380 kr
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Både Anna och Ann-Charlotte 
har haft inredning som ett 
stort intresse hela livet på olika 
sätt. Efter att ha arbetat inom 

försäljning i både IT/telekombranschen 
och mediabranschen, så kändes det som 
att det var dags att få börja arbeta med 
inredning och styling på riktigt. De båda 
valde att utbilda sig till inredare/stylist 
och det var där de träffades.

– Vi kände båda direkt att om vi ska 
starta eget så vill vi göra det tillsammans 
och på den vägen är det, säger Anna.

I företaget Springsign Interior 
hjälper de kunder att styla men också att 
inreda sina bostäder. De flesta uppdra-
gen, än så länge, är runt Upplands Väsby, 
Sigtuna, Knivsta och norra Stockholm. 

Inreda, styla eller staging
– De flesta använder ordet styling till 
nästan allt. Skillnaden mellan styling 
och inredning är att styling är något 
tillfälligt, som oftast görs i samband 
med fotografering inför en försäljning. 
Då hjälper vi kunden att neutralisera 
inredningen med befintliga möbler. 
Vi tar bort och lägger till saker för att 
lyfta bostaden så att den blir bra på bild, 
förklarar Ann-Charlotte.

– Inredningsjobben däremot går ut 
på att hjälpa kunder i sina bostäder som 
de ska bo kvar i. Att hitta sin stil och få 
ihop en röd tråd i sitt hem, förklarar hon 
vidare.

– Ytterligare en variant är staging 
som betyder iscensättning. För oss 
innebär det en tillfällig styling där vi 
möblerar upp i en helt tom bostad, det 
kan gälla visningslägenheter i nyproduk-
tioner men även privatkunder kan ha 
behov av det, berättar Anna.

Roligast och svårast med styling
– Det roligaste med styling är att med små 
medel förändra ett hem. Att flytta möbler, 
att ta bort något, att lägga till något och 
att det gör så stor skillnad.

– Är det verkligen min soffa som står 
där, den var ju så tråkig! kan kunden säga. 
Men med en annan placering och med 
lite andra textiler som kuddar och plädar 
så blir den helt plötsligt bra på bild, säger 
Anna leende.

– Det svåra är att få folk att rensa bort 
saker. Man behöver inte slänga allt, man 
kan sälja eller ge bort till exempel. Ofta 
tycker kunden att det är skönt när det väl 
är gjort men det är helt klart en process 
som är svår för många.

Inredning något helt annat
– Det är en annan sak med inredning. Där 
blir det en annan typ av process. Vi tittar 
på kundens behov och budget. Ska hela 
boendet tas med eller bara delar. Det krävs 
att man har en djupare kommunikation 
med kunden, läser de mycket, ska många 
kunna umgås i rummet och så vidare. Vi 
måste fånga känslan, stilen och färger som 
kunden trivs med.

– En annan sak är om det finns möb-
ler, tavlor eller annat som absolut ska vara 
kvar och hur funkar det? 

– Att inreda är ett mycket större jobb, 
en process som kräver en noggrann ana-
lys, till skillnad från när vi stylar inför en 

försäljning, där det oftast ska vara en neu-
tral stil som inte kräver större eftertanke, 
säger Anne-Charlotte.

– Det är väldigt tillfredställande att be-
söka ett hem där kunden själv har inrett ett 
rum som vi har föreslagit det och tycker att 
det blev jättebra. Då är det riktigt, riktigt 
kul, ler Anna. 

Allt fler vill ha hjälp
– Det är allt fler som vill ha hjälp, inte bara 
med styling utan också med att inreda sitt 
hem. Det går allt som oftast från att vi har 
stylat en lägenhet inför en försäljning till 
att kunden vill att vi tittar på dennes nästa 
hem. De kan säga att ”stylingen kändes 
så bra och nu vill vi att allt blir rätt från 
början där vi ska bo framöver, vi har aldrig 
fått till det riktigt”.

– Det behöver inte kosta jättemycket, 
man kan lägga sig på olika nivåer. Det kan 
räcka med en konsultation på tre timmar 
som rör en del av lägenheten eller ett rum 
i huset. Sen tar vi ju stora uppdrag också, 
där vi gör allt från planering av färgval på 
väggar, val av inredning, till inköp och är 
på plats tills allt är klart, som projektleda-
re, berättar Anna.

– Allt fler tycker att det är bäst att lägga 
ner pengar på att få allt rätt från början, 
istället för att prova sig fram. Det kan bli 
dyrare i längden, avslutar Anne-Charlotte.

Text: MariAnne Widner

Hur ser 
det ut  
hemma 
hos … 

– Allt fler tycker att det 
är bättre att lägga ner 
pengar på att få allt rätt 
från början

? Ann-Charlotte 
… gått från designat till en kombination av 
gammalt och nytt.  Testar olika stilar, om de går 
ihop. Konstant ändrande. 

Anna  
… är under konstant förändring. Faller 
tillbaka till stilrent,  modernt och något 
orientaliskt, bohemiskt.

En bra inredare lägger sin egen stil åt sidan och koncent rerar sig helt på kundens önskemål och behov. Anna
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Anna Skott och 
Ann-Charlotte Wester 
på Springsign  Interior 
är de två inredarna 
som har arbetat fram 
moderna och tilltalan-
de färgval till ytskik-
ten i Brf Lignum. De 
har tidigare arbetat 
med nyproduktioner 
och tycker att det är 
spännande att påverka 
heminredningen redan 
från början.

Allt fler tar hjälp 
med sitt hem
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NÄR DU  INREDER SJÄLV
I DET STORA
• Använd neutrala bas 
• Fåtal accentfärger på minst tre olika saker
• Välj tapet i samma stil eller i samma toner/färger till olika rum
• Mixa gammalt och nytt
• Investera i något enstaka designföremål
• Övermöblera inte – inte för många eller stora möbler och lampor

DETALJERNA SOM GÖR DET
• Belysning är viktig, 6–9 belysningspunkter i varje rum
• Växter, få och lite större golvväxter
• Växla plats på möbler, prova dig fram 
• Plocka ihop alla småsaker och titta över dem, funkar de ihop? Placera 

ut dem på andra ställen

Ann-Charlotte Wester.

Anna Skott.
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TIPS GAMMALT OCH 
NYTT 

För att få sin bostad att kännas hemma, så 
måste man även lägga till sina egna per-
sonliga detaljer, som ljusstakar, tavlor och 

textiler. Det ska vara något som man verkligen 
tycker om, då får du den känslan som är viktig 
för att känna sig välkommen hem. 

Foto: Rusta

Foto: Frejas BoningFoto: William Morris

NCS S 1505-Y30R

NCS S 5502-Y

TIPS BELYSNING SUPERVIK-
TIGT!

Belysning är något som många glömmer bort att planera. Man 
tänker bara att man måste ha en lampa. 

Man behöver olika typer av belysning i ett hem. Sex till 
nio ljuskällor i varje rum rekommenderas. 

Allmänbelysning är den som verkligen ska lysa upp ett rum, kan 
vara taklampor, golvlampor, fönsterlampor och riktade spotlights. 
Men andra typer av belysningar behövs också för att skapa en bra 
hemmakänsla. 

Som dekorationsbelysning, som ska vara varm gul för att skapa 
en varm och mysig stämning, vit och kall arbetsbelysning för att 
skapa ett ordentligt och klart ljusflöde.

Prova dig fram med en ficklampa eller billiga lampor för att se 
vart i rummet armaturer ska vara.
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Garderober 
och stylad förvaring

Det kan bli väldigt snyggt att bygga olika 
system med skåpstommar. En hel vägg 
eller delar av väggen kan fyllas med förva-
ring på så sätt. Använd samma skåpstom-
mar att dela av ett rum med eller ställ dem 
under sängen. IKEAs billiga skåpstommar 
Platsa går att kombinera i oändlighet 
och finns att inspireras av på hemsidan. 
Vanliga köksskåp går också att använda 
till olika förvaringslösningar.

Ett annat tips är att förvara saker som 
du inte använder dagligen under sängen 
som till exembel lakan och handdukar el-
ler verktyg, sladdar och andra prylar som 
du ändå inte vill ha liggandes framme. 
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För att optimera förvaring i de olika rummen kommer här några tips om hur du kan 
öka utrymmet för dina saker.

Det finns smarta lådor på hjul med vikbara 
lock som du enkelt rullar fram när du be-
höver ta fram något. Sängstommen NORD-
LI från IKEA är en bekväm säng som även 
är en förvaringsmöbel med 3 rymliga 
utdragslådor. Malm sänglådor, också från 
IKEA, passar vissa sängstommar. 

Dela upp stora lådor i mindre fack för 
små saker.

Du kan även lätt förändra dina garde-
rober och sideboards genom att måla eller 
med nya fronter, ben, toppskivor och hand-
tag. Det finns många spännande företag 
som använder ikea som utgångspunkt. •

• Dölj kablar i kabelkanal, kabellå-
da, kabellist. 

• Gör en dold laddarstation för 
mobiltelefon och padda i översta 
köks-/byrålådan.

• Kattens plats – en snygg byrå/
skänk med ett ingångshål i sidan 
döljer kattsandlådan och andra 
kattsaker som man inte vill ha 
framme. 

• Skåp som snyggt försvinner in 
i bakgrunden, eller poppar ut –  
fronter målade i samma färg som 
väggen bakom eller med snygga 
dörrar från ett företag som speci-
aliserar sig på att göra fronter till 
billiga IKEA-köksskåp.

Guldfärgad, självhäftande vinyl att dekorera 
luckor och lådfronter med, tillsammans 
med rosa väggfärg kan göra vilken unge 
som helst lycklig. Guldvinyl på stommen 
på en Malmbyrå från IKEA i stället för på 
fronten ger ett mer sobert intryck.

Köksskåp är perfekta att göra alla 
möjliga roliga och snygga förva-
ringslösningar av. Ett exempel 
är att sätta upp en skåpsvägg 

runt sängen i stora sovrummet. 
Måla in skåpet i en snygg mörk grå färg 

som även finns på väggen bakom sängen. 
Vitrinluckor och belysning kan förhöja 
känslan av lyx.

Barnrum – bygg upp sängen med skåp 
under. Olika bredd och djup. Kan funka 

Malm sänglådor, skåp Platsa Foto: Ikea

som leksaksförvaring eller garderob.
Vill man hellre ha lådor till förvaring 

kan Malmbyrån från IKEA användas i 
stället. 

Måla luckorna/lådfronterna, använd 
självhäftande plast eller köp snygga luckor/
fronter från till exempelt superfront.se, 
snygga knoppar eller handtag från pret-
typegs.se och vips så har du en unik, mysig 
sängplats med utrymme för alla kläder och 
leksaker.  •

NCS S 5502-Y

NCS 1515-R
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Billiga köksskåp kan förvandlas till snygga ”platsbyggda” förvarings-
skåp, i samma kulör som väggen eller med ny front, ben, toppskiva 
och handtag. superfront.se och prettypegs.se

Ibland köper vi en bostad att växa i. Många 
gånger blir det tillfälliga extrarummet ett 
kombinerat kontor, gästrum och förråd. 
Ett kontor är inte alltid nödvändigt och 

en bäddsoffa i vardagsrummet tar hand om 
gästerna. Varför inte hindra rummet från att ta 
skepnaden av ett förråd genom att leva ut din 
dröm och förvandla det till en lyxig walk-in-clo-
set, tills vidare ... •

Foto: superfront.se

www.ikeahackers.net – en sida som sam-
lar ideer som utgår från IKEA-möbler som 
på olika sätt görs om.

www.superfront.com – skapa unika kök, 

sideboards, garderober, badrumskommo-
der och förvaringsmöbler med nya fronter, 
handtag och ben.

stickyfront.se – självhäftande möbelfolie 

är lätt att montera och är också avtagbar. 
Ett enkelt, smart och snyggt ikea-hack.

www.prettypegs.com – fronter, handtag 
och ben.

DRÖMMEN KAN 
BLI VERKLIGHET
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I  klädkammare, källare och vinds-
förråd står de. Otaliga lådor med 
saker i man inte längre minns. Det 
är sängkläder som aldrig kommer att 

användas igen, ärvt porslin från två genera-
tioner, kläder som nästan aldrig är använda 
eller rentav urvuxna, vaser och ljusstakar 
som för länge sedan slutat fungera med 
övrig inredning. 

I garderoben i hallen finns högar med 
uttjänta skor, trasiga paraplyer och en eller 
två ficklampor som bara är ett måste när 
strömmen går, om det finns fungerande 
batterier i dem.

Planera
Det gäller att göra en plan för rensandet så 
att det inte känns övermäktigt, för risken 
finns att man helt enkelt fortsätter ”strutsa” 
och allt blir kvar och flyttas till den nya bo-
staden där det fortsätter skapa frustration. 

Det första man behöver göra är att 
skaffa sig en målbild. Att bara flytta med 
saker som man fortfarande vill ha och har 
användning av och som kommer att få en 
egen plats i det nya hemmet. 

Det kan vara bra att dela upp det i 
sektioner, till exempel alla kläder, eller rum 
för rum.

Bestäm också när det ska göras och 
vilka som ska vara med. Kanske har man 
föräldrar eller syskon som kan hjälpa till 
och se vad som ska sorteras bort. Boka in 
flera datum i almanackan, kanske en gång i 
månaden framöver.

Vad gör man av saker?
Allt behöver inte slängas. Det är många 
gånger tråkigt att slänga hela och fullt fung-
erande saker bara för att de inte används 
längre. Fråga vänner och bekanta om det 
finns något de skulle vilja ha. Låt ungarna 
ordna en gårdsloppis, och behålla pengarna. 
Större saker kan säljas eller skänkas bort på 
Blocket. På de flesta återvinningscentraler 
finns möjlighet att lämna hela saker på Åter-
bruket så att andra kan få glädje av det.

Belöningen för allt slit och tiden man 
lägger ner på att rensa är en lättnad och till-
fredställelse att kunna flytta utan en massa 
skit i bagaget!  

Text: MariAnne Widner

Har ni köpt bostaden ni 
längtat efter? 

Det är skönt att få en 
städad start i det nya bo-
endet, att inte släpa med 
saker som ska slängas 
eller ges bort.

Börja rensa nu!Börja rensa nu!
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”Jag älskar oreda” ”Mitt uppdrag är 
att göra andra glada genom att städa” 
Det är inledningsfrasen den lilla, nätta 
japanskan startar med att säga varje 
program i tv-serien Konsten att städa 
med Marie Kondo på Netflix.

”Att städa och organisera sitt hem är att utveckla sig själv och om 
man engagerar sin familj så är det ren familjeterapi.”

Den tanken slog mig när jag tittar på ett avsnitt i serien Kon-
sten att städa – med Marie Kondo. Tvärt om vad man kan tro är 
det inte Marie Kondo som städar, det blir familjens jobb och det 
pågår ofta i flera veckor. 

Problematisk oreda
Marie Kondo dyker upp hos ”vanliga” amerikanska familjer med 
ett behov av att rensa i sina hus eller lägenheter och i sina liv. Det 
har gått så långt att de behöver hjälp att ta tag i sina problem. 

Mari Kondo kommer in med en metod, en energi och ett sätt 
att förhålla sig till röran som gör att människorna kommer igång 
och hittar energin och lusten. 

Japansk respekt
En viktig del för Marie Kondo är att visa respekt för huset, för 
sakerna och för kläderna. Hon börjar med att sätta sig mitt i huset, 
på golvet, sluta ögonen och tyst be huset om lov att utföra rens-
ningen. De saker man tänker göra sig av med ska man högt tacka 
för den tid som varit. Det känns väldigt japanskt och trevligt.

Egen metod
Metoden är att rensa/städa utifrån ett speciellt system och sedan 
organisera saker och kläder på ett sådant sätt att familjen kan 
fortsätta att hålla ordning. Dessutom engageras alla i familjen så 
att arbetet med att hålla ordning kan bli en del av umgänget. 

Städandet ska följa ett mönster. Kategorierna och i den ordning 
de ska städas är – kläder – böcker – papper – komono (småsaker), 
kökssaker, badrum, garage och allt övrigt – och till sist allt med 
affektionsvärde. 

A spark of joy
För att underlätta städandet ska allt tas fram, exempelvis alla kläder 
man har och lägga dem i en enda stor hög, dels för att förstå hur 
mycket man har, för att få en överblick, dels för att förstå att man 
inte behöver allt. Uppgiften är att välja vilka plagg som ska tas med 
in i framtiden? Vilka kläder eller saker gör mig glad? Vilka ger mig 
”a spark of joy?” … ”en känsla av glädje?” De som inte gör det läggs 
på slänga- eller ge borthögen. Så fortsätter familjen på egen hand 
tills allt är genomgånget. Det kan bli många sopsäckar och vändor 
till sopstationen/återvinningen eller någon secondhandbutik.

Marie Kondo född 1984 i Tokyo, är en 
japansk organisationskonsult, föredrags-
hållare och författare. Hon har skrivit flera 
böcker om städning och har en tv-serie på 

samma tema. 
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Överskådligt
En annan del i systemet är hur man förvarar sina saker/kläder. 
Allt ska vara överskådligt. Du ska med en blick se allt du har i 
lådor eller i hyllor. Kläder viks som små kuvert och travas stående 
i byrålådan eller i införskaffade klädlådor. Allt från strumpor till 
byxor viks och ställs upp i en anpassad låda. Alla saker/kläder i ditt 
hem sak ha en egen plats.

Harmoniska
Marie Kondo låter familjerna jobba på själva och besöker dem ett 
par gånger med ett par veckors mellanrum. Hon lyssnar, kommer 
med tips och visar tricks, och berömmer. 

Alla familjer i serien verkar bli gladare och mer kreativa vartef-
ter dagarna går och städandet fortskrider. De slänger sånt de aldrig 
trodde de ville göra sig av med. Ytor frigörs och stressen minskar. 
De samarbetar bättre på alla fronter och de verkar mycket mer 
harmoniska. Rena terapin alltså!  

Text: MariAnne Widner

Marie Kondo
Städning är terapi

Kläder viks som små kuvert och travas ståen-
de i byrålådan eller i införskaffade klädlådor. 
Allt från strumpor till byxor viks och ställs upp 
i en anpassad låda.
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Foto: Philipp Gallon

Foto: Åke E:son Lindman
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CIK, CENTRUM FÖR IDROTT OCH KULTUR, PASSIVHUS, FÄRDIGT UNDER 2019–2020. ARKITEKT –  NORCONSULT.
ADOLFSBERGSSKOLAN OCH FÖRSKOLAN LUSTIGKULLA BYGGDA ENLIGT PRINCIPEN PASSIVHUS MED  MYCKET LÅG 
ENERGIFÖRBRUKNING. ARKITEKT – LARSSON LINDSTRAND PALME ARKITEKTKONTOR OCH ARKITEMA ARCHITECTS.

KNIVSTA 
– MITT I HÄNDELSERNAS CENTRUM

30 MINUTER TILL STOCKHOLM
10 MINUTER TILL UPPSALA
8 MINUTER TILL ARLANDA
– MED TÅG

Kulturlandskap med kulturbyggnader andas tradition i ett modernt 
 expanderande samhälle, där stor vikt läggs vid hållbarhet.

CENTRALT, MODERNT, TRADITIONELLT OCH I FRAMKANT

Illustration: Norconsult
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CENTRALA ÄNGBY
– NYTT, NÄRA BOSTADSOMRÅDE

Här kommer barnen tryggt att röra sig till  skola, 
 aktiviteter och kompisar. Flertalet nybyggda 
 förskolor och skolor finns i närområdet. 

Härifrån är det gångavstånd till det mesta. Ett 
expanderande centrum, stationen med pendeltåg 
och regionala tåg till Uppsala, Stockholm och 
Arlanda.

Det nya moderna CIK, Centrum för Idrott och 
Kultur, kommer att bli ett intressant tillskott för 
aktiva människor.

Det är enkelt att ha ett friluftsliv i Knivsta. 
 Mountainbike-leder, skidspår, Upplandsleden, 
badstränder och naturreservat med utkiks-
torn, och mycket mer, allt med gång- eller 
 cykelavstånd. 
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CENTRALA ÄNGBY
– GRANNARNA I OMRÅDET

Centrala Ängby är centralt beläget i Knivsta men 
har ändå en skön avskildhet. Trots närheten till 
stationen och genomfartsleden är området lugnt 
och tryggt. 

Genomtänkta natur- och grönstråk i området 
avskiljer och skapar gröna utsikter och rum. 
Trivsamt är ett nyckelord.  De flesta husen är 
flerfamiljshus i varierande höjd i mindre kvarter, 
utformade för den moderna familjen, liten eller 
stor, här finns något för alla. 

Bakom Brf Lignum breder ett område med 
befintlig skog ut sig. Närmast finns en planerad 
förskola där vikten av att bevara träd är uttalad. 
Uppvuxna trädgårdstomter gränsar till området i 
söder.

Med andra ord, en lummig och trivsam och 
småskalig miljö helt centralt i Knivsta.
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VÄRME
Frånluftsvärmepump, vattenburen golvvärme på entréplan, 
radiatorer på övervåning

VENTILATION
Mekanisk frånluft, tilluft genom friskluftsventiler

YTTERVÄGG
Träpanel
Liggande värmebehandlat trä vid entré
Stående målad träpanel i övrigt i kulörerna 
NCS S 1002-Y vit
NCS S 2502-Y ljusgrå
NCS S 5502-Y mellangrå

KÖK
Vedum

BADRUMSINRENING
Vedum

VITVAROR
Siemens
 
FASADBELYSNING
Spotlights under entrétak
Norlys Asker på baksida, vit

INSTALLATIONER 
Enligt ritning

BREDBAND
Fiber

DÖRRAR
Entrédörr NCS S 3500-N ljusgrå
Dörrtrycke i rostfritt inklusive cylinder och dörrbroms (och 
godkänt låssystem)

FÖNSTER 
3-glas med aluminiumbeklädd utsida
NCS S 0502-Y insida
RAL 8017 utsida

FÖNSTERDÖRR 
3-glas med aluminiumbeklädd utsida
NCS S 0502-Y insida
RAL 8017 utsida

TAKBELÄGGNING
Papp, mörkgrå

UTEPLATSER
Altan av impregnerad trall på trädgårdssida
Plattlagd uteplats med spalje som insynsskydd på entrésida

MARK
Parkeringsplats
Plattläggning enligt ritning 
Planteringsytor i anslutning till spalje
Planteringsyta mot naturmark på trädgådssida
Gräsytor enligt ritning, hus 6 – 10 
Grund – betongplatta på mark

TEKNISK BESKRIVNING
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RUMSBESKRIVNING

GENERELLT
Innertak Takskiva, vit
Innerväggar Gips, målad
Innerdörrar Släta, vita
Handtag Matt krom
Taklist Skugglist, vit
Golvsockel Slät furu, eklaserad
Dörrfoder Släta raka, vita
Fönsterbänkar Marmor Cararra, vit
Invändig trapp Furu, inbyggd med förråd på entréplan, 
eklaserad
Städskåp Med inredning och låsbart medicinskåp, placerat i 
skjutdörrsgarderob
Skjutdörrsgarderob Med klädstång och hylla, i hall och 
sovrum 2

ENTRÉ/HALL
G Terrazzo-klinker 30x30 rak läggning, grå fog
Ekparkett natur 3-stav 
V NCS S 2502-Y
I Kapphylla Nostalgi, ek/aluminium
Skjutdörrsgarderob, vit
Städskåp
Mediaskåp, vit lucka

KÖK
G Ekparkett natur 3-stav 
V NCS S 5502-Y
I Köksinredning
Lucka betonggrå NCS S 5502-Y
Stänkskydd kakel Carrara stående en rad 30x60
Bänkskiva laminat, svart-grå
Knopp, rostfri
LED-spotlights under väggskåp
Fläktkåpa 600 mm rostfri 
LED-spotlights i tak vid sida om fläktkåpa 
Diskbänk, hel 
Engreppsblandare 
Induktionshäll 
Inbyggnadsugn, rostfri 
Kyl och frys, rostfri 
Diskmaskin, rostfri
Micro, rostfri

TVÄTT/DUSCH
G Klinker mörkgrå 10x10, mörkgrå fog, rak läggning
V Kakel grå matt 30x60, grå fog, rak liggande sättning
I Badrumsinredning kommod med handfat och två lådor, ek
Spegelskåp, ek
Belysningsarmatur LED, krom 

230 V uttag
Engreppsblandare  
Toalettstol  
Duschset med duschstång och handdusch
Duschhörna, klarglas
Tvättmaskin, vit
Värmepumpstumlare, vit
Bänkskiva, grå
Väggskåp 2 x 60 cm, lucka betonggrå
Handdukshängare, krom
Toalettpappershållare, krom 
Fast takarmatur 

BADRUM
G Klinker mörkgrå 10x10, mörkgrå fog, rak läggning
V Kakel grå matt 30x60, grå fog, rak liggande sättning
I Badrumsinredning kommod med handfat och två lådor, ek.
Spegelskåp, ek
Belysningsarmatur, krom 
230 V uttag
Engreppsblandare  
Toalettstol  
Duschset med duschstång och handdusch
Handdukshängare, krom 
Toalettpappershållare, krom 
Fast takarmatur 

VARDAGSRUM
G Ekparkett natur 3-stav 
V NCS S 2502-Y
 
SOVRUM
G Ekparkett natur 3-stav 
V NCS S 2502-Y

FÖRRÅD/KLK
G Ekparkett natur 3-stav 
V Vitmålad NCS 0502-Y

G = Golv   V = Vägg   I = Inredning
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I månadsavgiften ingår bostadsrättsföreningens lånekost-
nader, ekonomisk förvaltning, fastighetsförsäkring inklusive 
bostadsrättstillägg för varje lägenhet och sophämtning.

Utöver den fasta månadsavgiften betalar varje bostadsrätts-
havare för vattenförbrukning, elförbrukning inklusive värme 
och varmvatten, hemförsäkring och bredband. Beloppen 
inom parentes är schablonbelopp beräknade per månad och 
beror på den egna förbrukningen. 

Bostadsrättsföreningen har gemensamma abonnemang för el 
(ca 1.500 kr/månad), vatten och avlopp (ca 400 kr/månad) 

samt snabbt bredband (minsta 100/100 Mbps med möjlig-
het upp till 1000 Mbps) och digital-TV med ett basutbud 
som innehåller de vanligaste kanalerna (ca 250 kr/månad). 
Gemensamma abonnemang håller nere kostnaderna avsevärt. 
Kostnaderna för el, vatten och avlopp kommer att fördelas 
via undermätning i bostadsrättsföreningen. Kostnaden för 
bredband kommer att fördelas lika per lägenhet.

Ytterligare information om föreningens ekonomi beskrivs i 
kostnadskalkylen.

Lgh. nr Rum och kök Boarea kvm Tomt area kvm Andel % Pris Månadsavgift 

1 5 115 131 10,0 3 395 000 kr 5 695 kr

2 5 115 129 10,0 3 295 000 kr 5 695 kr

3 5 115 134 10,0 3 295 000 kr 5 695 kr

4 5 115 139 10,0 3 295 000 kr 5 695 kr

5 5 115 142 10,0 3 295 000 kr 5 695 kr

6 5 115 129 10,0 3 395 000 kr 5 695 kr

7 5 115 134 10,0 3 445 000 kr 5 695 kr

8 5 115 164 10,0 3 495 000 kr 5 695 kr

9 5 115 161 10,0 3 495 000 kr 5 695 kr

10 5 115 241 10,0 3 795 000 kr 5 695 kr

I följande tabell lämnas en specifikation över samtliga lägenheters huvuddata såsom bostadsarea, tomtarea, andel, pris och 
månadsavgift. Till samtliga lägenheter upplåts anslutande mark inklusive en parkeringsplats samt ett varmförråd i gemensamt 
utrymme mellan huskropparna.

KOSTNADER

PRISLISTA

Betalning kommer att ske vid följande tidpunkter:
Vid Bokningsavtal betalas en bokningsavgift om 20.000 kr 
 (15.000 kr återbetalas vid avhopp)

Vid bindande Förhandsavtal betalas ett förskott om  50.000 kr

5 vardagar före tillträde Insats och upplåtelseavgift minus    
 inbetald bokningsavgift och förskott

BETALNING
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AVTALSPARTER
TB-GRUPPEN Bostad AB uppför som totalentreprenör 
föreningens hus. TB-GRUPPEN Bostad AB administrerar 
bygglov, projektering och byggnation på uppdrag av fören-
ingen. Vidare samordnar TB-GRUPPEN Bostad AB till-
valsprogram och ansvarar för dess överensstämmelse enligt 
beställning direkt från kund enligt gällande konsumentlag-
stiftning. Angiven mäklarfirma ansvarar för försäljning av 
föreningens bostadsrätter på uppdrag av föreningen.

BOKNINGSAVTAL
Första steget vid köp av en bostadsrätt är ofta att teckna ett 
bokningsavtal. Bokningsavtalet garanterar att du får köpa 
den lägenhet du har valt ut. Vid tecknandet av bokningsav-
talet erläggs en bokningsavgift om 20 000 kr. Den summan 
betalas in till mäklarens klientmedelskonto. Skulle köpet ej 
fullföljas återbetalas 15 000 kr. När all formalia är uppfylld 
tecknas ett förhandsavtal.

FÖRHANDSAVTAL
Ett förhandsavtal skriver du som köpare innan bostadsrät-
ten 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 för-
handsavtal meddelas en preliminär tidpunkt för inflyttning. 
Förhandsavtalet tecknas när bokningsavtal är tecknat för 8 av 
10 lägenheter eller vid ett senare tillfälle. 

FÖRSKOTT
För att bostadsrättsföreningen ska kunna ta in förskott måste 
en förskottsgaranti tecknas samt tillstånd erhållas från 
Bolagsverket. I anslutning till att du tecknar förhandsavtalet 
kommer du att betala ett förskott om 50 000 kr. 

SÅ HÄR GÅR DET TILL

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. Vidareför-
säljning – överlåtelse av bostadsrätten – får inte ske innan 
upplåtelseavtalet är tecknat.

MEDLEMSKAP I BOSTADS-
RÄTTSFÖRENINGEN
Du som köpare beviljas medlemskap i bostadsrättsföreningen 
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 
tillval betalas mot faktura om 30 dagar direkt till TB-GRUP-
PEN Bostad.
 

TILLTRÄDE
Vid tillträdet är bostaden besiktigad och godkänd för inflytt-
ning. Definitiv tid för tillträde meddelas senast 3 månader 
före inflyttning. 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. Infor-
mation om betalning av resterande insats kommer att finnas 
i upplåtelseavtalet. Betalning sker till föreningens konto och 
ska vara gjord 5 arbetsdagar innan tillträdesdagen. 
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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
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 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. Uppgifterna i objektbe-
skrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontroll-
eras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger 
anledning till detta. Om du önskar få en skriftlig beräkning 
av boendekostnaderna – en boendekostnadskalkyl – erbjuder 
sig ansvarig mäklare att upprätta en sådan. Bostadsrätter-
na är belägna i Knivsta kommun. Bostadsrätterna är inte 
pantsatta.
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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 Lignum i Knivsta har gett 
TB-GRUPPEN Bostad AB i uppdrag att bygga föreningens hus. 
Läs mer under Avtalsparter. För din trygghets skull presenterar 
vi här vad som ingår. 

ÄR ALLT RÄKNAT MED REALISTISKA SIFFROR?
Bostadsrättsföreningens kostnadskalkyl och ekonomiska plan 
granskas av en person utsedd av och registrerad hos Boverket, 
en så kallad intygsgivare. Hen granskar kostnadskalkylen och 
ekonomiska planen för att kontrollera att uppgifterna är realis-
tiska 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 sam-
band 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 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 tillba-
ka dina pengar om bygget inte blir av.

SKA VI SOM BOR BETALA FÖR LÄGENHETER 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 överläm-
nandet 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 förval-
tare som kommer att sköta föreningens bokföring. Därefter 
bestämmer den nya styrelsen om man vill fortsätta med samma 
förvaltare, upphandla en ny eller ta hand om ekonomin själv.

TRYGGT MED TB-GRUPPEN
BESIKTNING
Du blir inbjuden att medverka vid slutbesiktningen av din nya 
bostad. Besiktningen utförs av en oberoende besiktningsman 
några veckor innan inflyttningen. Du har möjlighet att ge syn-
punkter direkt till besiktningsmannen. 

GARANTI OCH ANSVAR
Entreprenaden omfattas av 10-årig ansvarstid i enlighet med de 
allmänna bestämmelser som reglerar byggnads-, anläggnings- 
och installationsarbeten. Ansvarstiden inleds med två års 
garantitid, där entreprenören ansvarar för fel som framträder.

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

TB-GRUPPENS TRYGGHETSFÖRSÄKRING
Förutom det som ingår i ”Tryggt med TB-GRUPPEN” ingår i 
detta projekt vår trygghetsförsäkring, helt utan extra kostnad 
för dig som kund.

AVBOKNINGSSKYDD
En försäkring som täcker kostnader som uppstår om du avbo-
kar din nya bostad på grund av kritisk sjukdom eller dödsfall. 
Kostnader som täcks är bokningsavgift, handpenning och kost-
nader för egna val och tillval. Ersättning ges med ett engångsbe-
lopp om max 300.000 kr.

BOKOSTNADSSKYDD
En försäkring som täcker kostnader 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, 
fastighetsskatt, väg- och samfällighetsavgifter eller andra drifts-
kostnader. Ersättning ges efter en karenstid om fyra till sex 
månader*, med max 10.000 kr per månad upp till 12 månader.

Karenstiden räknas från säljstart av din befintliga bostad, 
till det av mäklare värderade priset, dock tidigast 4 månader 
före tillträde till din nya bostad.

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

Kontakta ansvarig mäklare eller projektutvecklare för fullstän-
diga försäkringsvillkor.

ALLT DETTA ÄR FÖR DIN TRYGGHETS SKULL
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Det finns många fördelar med att bo i en bostadsrättsförening. 
Tillsammans äger de som bor i huset bostadsrättsföreningen och 
fastigheten. Det innebär att de har ett gemensamt ekonomiskt 
intresse, att de kan dra ekonomiska och praktiska fördelar. 
Kunskap och insikt är medlet för att alla ska trivas i huset och 
bostadsrättsföreningen.

VAD ÄR EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING?
En bostadsrättsförening är en form av ekonomisk förening 
som har till uppgift att upplåta bostäder åt sina medlemmar på 
obegränsad tid. En 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 ansva-
rig för eventuella betalningar som föreningen inte klarar av. En 
bostadsrättsförening 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 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 mark-
naden. Du äger således både din nyttjanderätt och en andel i 
föreningen – men detta ägande kräver samverkan med grannar-
na 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 
medlem bör ha ett exemplar av stadgarna för att veta vilka reg-
ler som gäller just den egna föreningen. Föreningen kan också 
ha gemensamma trivselregler.

ATT BO I BOSTADSRÄTT
EKONOMISK PLAN
Den ekonomiska planen används när föreningen bildas och 
finns registrerad hos Bolagsverket. Den föregås av en intygs-
given kostnadskalkyl. I planen och kostnadskalkylen 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. Föreningen är bero-
ende av att medlemmarna bor i fastigheten och medverkar 
i föreningsarbetet. Det är viktigt att veta att det är du som 
medlem som är skyldig att betala årsavgiften och 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 lägen-
heten – 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 förorsa-
kande 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 
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bostadsrättstillägg och en hemförsäkring. 
I den här föreningen finns ett gemensamt bostadsrätts-

tillägg tecknat för alla bostäder. Det innebär att du som 
bostadsrättshavare endast behöver teckna en hemförsäk-
ring. Tänk på att du måste ha hemförsäkringen redan när 
du får nycklarna och tillträder bostadsrätten. Viktigt är 
också att alltid kontakta det egna försäkringsbolaget, 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 
värme, sophämtning, skatter, ekonomisk och teknisk för-
valtning men även kommande reparationer och underhåll 
av fastigheten.

FÖRVALTNING
Styrelsen kan använda sig av förvaltare både när det gäller 
den ekonomiska administrationen, ekonomisk förvalta-
re, 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-GRUPPEN Bostad tecknar och betalar ett års 
medlemsavgift hos Bostadsrätterna för alla sina bostads-
rättsprojekt.
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RÄTT KVALITET
I nästan 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 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 viktiga  kvaliteter 
när det gäller energi, inomhusmiljö och material, samt för att säkerställa att 
 samtliga svenska bygg- och myndighetsregler uppfylls i våra projekt.

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

BYGGPROJEKTLEDARE
Thomas Kvernplassen
070-872 31 74
thomas.kvernplassen@tb.se
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VÅRA MÄKLARE

ANDREAS WALDESTRAND
Jag heter Andreas Waldestrand och driver Länsförsäkringar fastghetsförmedlning i Knivsta tillsammans med Nina. Jag har 
sedan 2003 arbetat som fastighetsmäklare i Uppsala - Knivsta och förmedlar liksom Sofia fastigheter, bostadsrätter och 
 nyproduktion. Jag är ofta på språng men ni är alltid välkomna att kontakta mig på telefon!

SOFIA SUNDBERG
Mitt namn är Sofia Sundberg och jag har varit verksam som fastighetsmäklare sedan 2006. Jag förmedlar både fastigheter, 
bostadsrätter och nyproduktion i Uppsala och Knivsta med omnejd. 
 

NINA WALDESTRAND
Jag heter Nina Waldestrand och jag arbetar som administratör i bobutiken. Jag har lång erfarenhet av service och det är 
 förmodligen mig ni kommer att träffa om ni besöker bobutiken. Jag har ett stort intresse för färg och form och kan vid behov 
visa materialen i bobutiken och hjälpa till vid era val och svara på allmänna frågor. 

Sofia Sundberg 
070-430 36 76
sofia.sundberg@ 
lansfast.se

Nina Waldestrand
018-17 07 00
nina.waldestrand@ 
lansfast.se

Andreas Waldestrand
070-530 11 33
andreas.waldestrand@
lansfast.se
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