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S kogsterrassen – ett skönare liv, en plats att längta 
hem till. Med bästa läge i området, granne 
med hällmarken och naturen på Kisthöjden 

kommer vi att uppföra 26 rad-och kedjehus.
Vi har designat husen för att skapa förutsättningar
för ett enkelt boende med plats för umgänge både
inne och ute. Husen är på ca 137 kvm i två plan, där
det nedre planet ger plats för det sociala livet, med
kök och vardagsrum som hänger samman och skapar

utrymme för samvaro.
 En trappa upp fi nns fyra sovrum, klädkammare
och wc/dusch.
 Husen är omsorgsfullt formgivna för platsen och
inredde med en hög standard.
 På den privata tomtmarken fi  nns generösa terrasser
på både fram och baksida som ger möjlighet att
fi  nna sina favoritplatser från morgon till kväll. Kedje-
husen har dessutom en stor härlig takterrass i skyddat

läge en våning upp.
 Bilen parkerar du bekvämt invid huset. Utvändigt
fi nns även ett stort praktiskt förråd.
 Vår förhoppning är att du inte bara hittar en
bostad utan även – ett skönare liv!

Pär Nordh
Åke Sundvall Byggnads AB
Projektledare Skogsterrassen

Välkommen till 
Brf Skogsterrassen!
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Kedjehus
                                             Hus 1–7,      ca 137 kvm.

Entréplan Övreplan

Radhus
Hus 8–26, ca 137 kvm.

Entréplan Övreplan

Samtliga bilder är il lustrationer och avvikelser mot slutligt utförande kan förekomma.

Välj ditt 
eget hus!

Bilderna på detta uppslag är illustrationer. Eventuella revideringar kan komma att ske.
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I  Kista skapas ett 
helt nytt område 
– Kistahöjden, 

en lugn oas där du 
får uråldrig skog och 
hällmark som gran-
nar, och samtidigt ett 
modernt boende i en 
växande och spännande del av Stockholms ytterstad. 
Här får du möjlighet att förverkliga drömmen om eget 
hus med närhet till såväl natur som till stadsmiljö, 
service och kommunikationer.
 Totalt kommer det i Kistahöjden byggas ca 180 bo-
städer. Bestående av friliggande hus, rad- och parhus 
samt bostadsrätts-lägenheter med varierande arkitek-
tur i samklang med den omgivande naturen. Planerad 
infl yttning fr.o.m. våren 2014.

Shopping, service och fritidsaktiviteter 
inom räckhåll
Med Kista centrum som granne får du det mesta av 
vardagsservicen tillgodosedd – matbutiker, apotek, 
bank med mera. I Kista galleria, som har öppet varje 
dag till kl. 21, fi nns mängder av butiker, restauranger 
och även biosalonger. För fritidsaktiviteter fi nns det 
gott om idrottsföreningar och sportanläggningar i 
närheten.

Förskola på Kistahöjden
I stadens planer för Kistahöjden ingår en ny förskola, 
så att du inte behöver ägna restid åt att hämta och 
lämna barnen. Gården kommer att rymma både 
naturlek och anlagda lekmiljöer för att 
stimulera barnens lek. 

En attraktiv del av det nya Kista
I framtidsbilden för Kista Science City ingår en 
dynamisk och varierad stadsmiljö. Därför byggs bl.a. 
många nya bostäder, gång- och cykelbanor, torg och 
mötesplatser. Särskilt du som arbetar i Kista, eller i 
närheten, får gott om tid till familjeliv och fritids-
aktiviteter då du kan promenera eller cykla till jobbet.

Nära och smidiga kommunikationer
Från Kistahöjden är trafi kförbindelserna smidiga 
– inom 300 m når du den närmaste busshållplatsen 
och ca 1 km bort har du tunnelbanan. Med bil tar du 
dig lätt till både E4 och E18 varifrån du enkelt åker till 
Stockholms centrum, norrut eller västerut. 
Till Arlanda tar du dig på ca 20 minuter. 

Kistahöjden

Här kommer 
du att bo

Kista

Här kommer 
du att bo

Kista

Ett sätt att trivas.

Stockholm city

Arlanda

E4

E4
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N är du köper en nyproducerad bostadsrätt är 
fördelarna många gentemot att köpa en äldre. Bo-
städerna håller en hög standard och är byggd med 

dagens människors behov i tankarna. Bostadsköpet är 
lugnt och tryggt. Du slipper upptrissade budgivningar 
och snabba beslut. När du sedan har skrivit på avtalet 
för bostaden kan du enkelt göra de tillval du finner 
lämpliga samtidigt som du planerar din nya möblering.

Bostäderna
Inom Brf Skogsterrassen uppför vi sju stycken kedjehus 
och nitton stycken radhus om 5 RoK på ca 137 kvm. 
Husen är i  två våningar. Till bostaden hör en mindre 
tomt som utförs helt färdigställd med uteplatser ent-
regångar och plank enligt ritning. Radhusen har plats 
för uppställning av en bil på den egna tomten medan 
kedjehusen har plats för två varav en är under tak. 
Därutöver har varje hus ett utvändigt förråd.

TV/Telefoni/Bredband
Bredbandsbolagets must carry-utbud av TV-kanaler 
samt digitalbox ingår i årsavgiften. Den som önskar ett 
större utbud kan tilläggsbeställa det utav Bredbandsbo-
laget. Det finns ett IT-nät i fastigheten som installerats 
av föreningen. Den enskilde bostadsrättsinnehavaren 
tecknar och betalar själv det utbud som önskas för 
bredband och telefoni.

Inflyttning
Byggnationen av Brf Skogsterrassen beräknas starta vå-
ren 2014 med beräknad inflyttning till vintern 2014/15.

Parkering
Varje radhus har plats för en och kedjehusen två bilar 
på den egna förgårdsmarken. Utöver det kommer det 

Så bor du i Brf Skogsterrassen
att inom BRF Skogsterrassen tillskapas 9 parkerings-
platser för gäster eller egen uthyrning inom föreningen. 

El, vatten och värme
Bostädsrättsföreningens behov av el för gemensamma 
ytor ingår i årsavgiften. Förbrukning av hushållsel 
betalas via enskilda abonnemang av respektive medlem. 
Vatten ingår i avgiften men föreningen kommer att ha 
möjlighet att debitera respektive bostadsrättsinnehavare 
individuellt efter egen förbrukning.  
 Bostädernas uppvärmning och varmvatten sker 
med en energieffektiv frånluftsvärmepump som tar 
hand om värmen från frånluften för att producera 
värme och varmvatten. Vid tillfällen då värmeåtervin-
ningen inte räcker till finns en el-patron som komplet-
terar uppvärmningen. Uppvärmningen sker med golv-
värme i bottenvåningen och vattenburna radiatorer på 
övreplan.  
 Driftkostnader för elkomfortvärme i våtrum på 
övreplan ingår i respektive bostads separata hushållsel.

Drift och skötsel
Bostadsrättsföreningen ansvarar för drift och skötsel av 
gemensamma utrymmen och markytor. Kostnaden för 
denna är inkluderad i årsavgiften. Skötsel av den egna 
trädgården ombesörjs av respektive bostadsrättsinne-
havare. All skötsel ingår i BRF förutom den inom BRF 
tillhörande parkeringsytan.

Miljö
Åke Sundvall Byggnads AB arbetar med stor miljö-
medvetenhet i bostadsbyggandet. Byggmaterial väljs 
med hänsyn till miljöbelastning och till människor 
som är allergiker eller extra överkänsliga. PVC mattor 
förekommer inte. I bostäderna läggs parkett i rum och 

klinker i våtrum. I miljöarbetet ingår även att bygga 
energi-effektiva bostäder. 

Finansiering
Bostadsrättsföreningens lån för att bygga (byggkreditiv 
samt slutfinansiering) kommer att lämnas av bank som 
Åke Sundvall Byggnads AB väljer att samarbeta med i 
projektet. Samma bank kommer även att erbjuda dig 
som bostadsrättsköpare fördelaktiga lånevillkor till 
insatsen, givetvis efter sedvanlig kreditprövning.

Föreningens styrelse
Åke Sundvall Byggnads AB har bildat bostadsrätts-
föreningen och utsett deras första styrelse. I styrelsen 
ingår en representant från Åke Sundvall Byggnads AB 
samt två externa ledamöter med lång erfarenhet från 
styrelsearbete, med uppgift att företräda de kommande 
medlemmarnas intressen. Styrelsen utses av Åke Sund-
vall Byggnads AB till och med ett år efter godkänd 
slutbesiktning av föreningens fastighet. Därefter tar 
föreningens nya medlemmar över och driver verksam-
heten vidare.

Föreningens stämma
Varje år, normalt under senvåren, håller bostadsrättsför-
eningen en föreningsstämma där föreningens verksam-
het och ekonomiska ställning redovisas. Här väljer också 
medlemmarna vilka som ska sitta i styrelsen för fören-
ingen. Alla medlemmar kallas till föreningsstämman.

Övriga villkor
Övriga villkor framgår av förhandsavtalet och andra 
handlingar, exempelvis bostadsrättsföreningens stad-
gar, som överlämnas vid undertecknandet av förhands-
avtalet.

Bilden är en illustration och avvikelser mot slutligt utförande kan förekomma. Braskamin och fondvägg är til lval.
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Bilden är en illustration och avvikelser mot slutligt utförande kan förekomma.

B
ild

en
 ä

r 
en

 il
lu

st
ra

ti
o

n 
o

ch
 a

vv
ik

el
se

r 
m

o
t 

sl
u

tl
ig

t 
u

tf
ö

ra
n

d
e 

ka
n 

fö
re

ko
m

m
a.



12 13

Försäljning
Steg 1 – Bokningsavtal
Inledningsvis kommer bokningsavtal att upprättas. 
Vid detta tillfälle betalas bokningsavgift om 20 000 kr. 
Detta belopp kommer att räknas av i sin helhet 
från förskottet i enlighet med förhandsavtalet som 
tecknas inför byggstart, se nedan. Om man väljer att 
inte omvandla sitt bokningsavtal till förhandsavtal 
återbetalas del av bokningsavgiften, 7 000 kr i utgår 
administrativt arvode.

Steg 2 – Förhandsavtal
I samband med att byggstarten närmar sig upprättas 
ett så kallat förhandsavtal med bostadsrättsfören-
ingen där ett förskott om 10 % av insatsen erläggs. 
Betalning sker dock först vid byggstart som meddelas 
av Byggherren (Brf Skogsterassen).

Förutsättningarna för den bildade bostadsrättsför-
eningens ekonomi redovisas i en kostnadskalkyl, 
vilken är en av flera bilagor till avtalet. Förhandsav-
talet är med där i angivna förutsättningar bindande 
vilket innebär att du redan nu tagit beslutet att köpa 
bostadsrätt. Det är därför viktigt att du redan i detta 
läge försäkrat dig om att du har finansieringen klar så 
att du vid kontraktskrivningen kan påvisa lånelöfte, 
eller motsvarande, från bank eller annan finansiär. 
Banken som Åke Sundvall Byggnads AB kommer att 
samarbeta med kan efter sedvanlig kreditprövning 
lämna en offert på lånet till din nya bostad, finansiera 
ditt förskott samt hjälpa dig med boendekalkyl.

Åke Sundvall Byggnads AB kommer för bostadsrätts-
föreningens räkning även vid behov inhämta kredit-
upplysning på köparen i samband med tecknande av 
förhandsavtal. 

Steg 3 – Upplåtelseavtal
När den ekonomiska planen är klar och registrerad 
tecknar köpare upplåtelseavtal med bostadsrättsför-
eningen, vilket är det slutgiltiga avtalet avseende din 
bostadsrätt. Detta beräknas ske cirka 1 månad före 
tillträde. 

Ekonomi
Betalning
Vid bokning av radhus skall en bokningsavgift om 
20 000 kr betalas till mäklarens klientmedelskonto (se 
även under försäljning). I samband med tecknande av 
förhandsavtal erläggs en handpenning motsvarande 
10 % av insatsen. Betalning av denna sker dock först 
vid den tidpunkt som Byggherren meddelar byggstart. 
Kvitto på resterande del av köpeskillingen visas upp i 
samband med tillträde. 

Tillval
Du kommer att erbjudas att göra vissa tillval inom 
kommande inredningsprogram. Val samt beställning-
ar av tillval måste göras inom de tidsramar och efter 
de rutiner som anges i det kommande inredningspro-
grammet för att hinna färdigställas innan inflyttning. 
Betalning av tillval sker mot faktura. För tillval gäller 
att om tilläggskostnaden understiger 10 000 kr, fak-
tureras den i sin helhet mot faktura om 30 dagar efter 
påskriven beställning. Vid tilläggskostnader över 
10 000 kr, faktureras 25 % som en handpenning inom 
30 dagar från godkänd beställning. Resterande köpe-
skilling betalas i samband med tillträde, utkvittering 
av nycklar sker vid uppvisande av kvitto. Tillvalsavta-
let upprättas mellan Åke Sundvall Byggnads AB och 
dig som köpare. Avtalet är bindande.

Årsavgift
Årsavgiften betalas månadsvis från och med tillträ-
desdagen. 
 Avier för detta skickas ut. I årsavgiften ingår vat-
ten och el för bostadsrättsföreningens gemensamma 
ytor. Kostnad för hushållsel, värme samt data och 
telefoni tillkommer. Årsavgiften presenteras i separat 
prislista.

Garantier
Som köpare av Åke Sundvall Byggnads AB nybyggda 
bostäder omfattas du av trygghetspaket:

Insatsgaranti och förskottsgaranti
Insatsgaranti, i det fall den krävs av intygsgivare, 
och förskottsgaranti utfärdas av GAR-BO AB eller 
motsvarande. Garantin garanterar fullgörandet av 
bostadsrättsföreningens skyldighet att återbetala in-
satser, upplåtelseavgifter och förskott enligt bostads-
rättslagen.

Byggfelsförsäkring
Byggfelsförsäkring utfärdas av GAR-BO Försäkrings 
AB eller motsvarande. Byggfelsförsäkringen gäller tio 
år från den tidpunkt då slutbesiktning har skett. Den 
gäller för väsentliga fel som uppstår under försäk-
ringstiden.

Ansvarsförsäkring styrelsen
Om bostadsrättsföreningens styrelse genom vårdslös-
het eller försumlighet orsakat föreningen ekonomisk 
skada ersätts föreningen genom denna försäkring.

Fastighetsförsäkring (fullvärde) 
Försäkringsbolaget garanterar att vid totalskada samt 
delvis skada pga t.ex. brand, översvämning eller storm 
återuppbyggs huset till ursprungsskick åt bostads-
rättsföreningen. 

Garantitid (5år)
Entreprenören åtgärdar fel som framträder under 
garantitiden under förutsättning att entreprenören 
enligt besiktningsmannen är ansvarig för felet.

Åke Sundvall Byggnads AB förvärvar bostadsrätter 
som föreningen inte lyckats sälja.
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Entré/hall
Golv Klinker, svart ca 300x600 mm.

Sockel Slät, vitmålad träsockel.

Vägg Målas.

Tak Målas.

Övrigt Kapphylla.Utrymme för frånluftsvärme-

pump

WC/dusch/tvätt
Golv Klinker, svart 100x100 mm. 

 Komfortvärme el.

Vägg Kakel, vitt matt 200x400 mm.

Tak Målas klass VT.

Övrigt Snålspolade wc och pelartvättställ. Vitt 

spegeskål med skåpbelysning och el-uttag. 

Duschblandare och duschset. Böjda dusch-

dörrar i klarglas. Spotlights i taket, dimbara. 

Handdukstork. Vit bänksskiva av laminat 

och väggskåp ovan tvättmaskin och tork-

tummlare. Eluttag ovan bänksskiva. 

Vardagsrum
Golv Mattlackerad parkett.

Sockel Slät, vitmålad träsockel.

Vägg Målas.

Tak Målas.

Övrigt Fönsterbänkar i sten.

Kök
Golv Mattlackerad parkett.

Sockel Slät, vitmålad träsockel.

Vägg Målad. Stänkskydd: kakel.

Tak Målas, glans lika vardagsrum. 

Övrigt Slät vitmålad köksinredning. Kärl för 

sortering 3 fraktioner. Bänkskiva i vit 

laminat med vit kant. Underlimmade hoar 

i rostfritt. Belysning: spottar i skiva under 

överskåp. Fönsterbänkar i sten. Utdragbar 

fläkt för infällnad i överskåp. Vitvaror: 

glaskeramikhäll, inbyggnadsugn, kyl/frys, 

diskmaskin & mikrovågsugn. 

WC/dusch
Golv Klinker, svart 100x100 mm. 

 Komfortvärme el.

Vägg Kakel, vitt matt 200x400 mm.

Tak Målas klass VT.

Övrigt Duschblandare och duschset. Snålspolade, 

golvstående wc. Vit tvättställskommod med 

två lådor. Spegel med hylla och spegelbe-

lysning med el-uttag. Duschdraperiskena. 

Takarmatur

Sovrum
Golv Mattlackerad parkett. 

Sockel Slät, vitmålad träsockel.

Vägg Målas.

Tak Målas.

Övrigt Fönsterbänkar i sten. Garderober utseende 

lika kök. 

Klädkammare
Övrigt Klädkammarinredning med vita hyllplan 

och stång.

Lägenhetsbeskrivning – basutbud Byggnadsbeskrivning

Fönster & fönsterdörrar består av treglasfönster 
av trä/aluminium varav vissa är fasta.

Grundläggning Platta på mark.
Stomme Trä.
Fasad Liggande träpanel.
Innerväggar Regelverk med gipsskivor. 
Yttertak  Papptak.
Trappa Tät trappa med plansteg av ek  
 och vita vagnstycken. 
 Vita handledare.
    
Ytterdörr Målad säkerhetsdörr.
Värme Vattenburen värme distribu- 
 eras via golvvärme på entré- 
 plan samt via radiatorer på  
 övriga plan.
Ventilation Mekanisk frånluft via från- 
 luftsvärmepump, spisfläkt  
 kolfilter. Separat tilluft via  
 friskluftsventiler i fasad.
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Vi som bygger
Åke Sundvall Byggnads AB bär på stolta byggmästartraditioner 
sedan mer än ett halvsekel. Vi har varit med om att sätta prägel 
på Stockholms stadsbild och har vunnit respekt genom det 
kvalitetstänkande som är företagets ledstjärna. 
 Åke Sundvall Byggnads AB är ett modernt byggföretag som 
med sitt kvalitetstänkande tar ansvar i alla delar av byggprocessen.
www.åkesundvall.se

Försäljning
Fastighetsbyrån i Kista är ansvariga för försäljningen av föreningens 
bostäder och du är varmt välkommen att kontakta ansvarig fastighets-
mäklare Jacob Hanna, telefon 073-682 19 20.
e-post: jacob.hanna@fastighetsbyran.se


