WEST VILLAGE RISSNE

urbana hus nära storstad och natur

STADSRADHUS
OCH VILLOR
ETAPP 2
Sundbyberg

WEST VILLAGE RISSNE
familjevänligt boende

I populära Sundbybergs kommun växer bostadsområdet West Village Rissne
fram. Här bor du nära tunnelbana, skolor och idrottsplats samtidigt som du,
inom 15 minuters resväg, tar dig till storstadens puls med shopping, restauranger
och all annan tänkbar service.

ENKEL VARDAG
i bekvämt läge

I West Village Rissne bygger vi totalt 46 stadsradhus och 14 villor fördelat på
två etapper. I den andra etappen bygger vi 18 stadsradhus och 8 villor med
plats för den växande familjen. Här finns tre hustyper; radhus i två eller tre
plan och villor i tre plan, varav några med tomt i souterräng.
Husen får en stadsmässig gestaltning som hämtat inspiration från London och
New York. Den gemensamma innergården färdigställs med träd, planteringar,
belysning samt ytor för lek och trivsamt umgänge.
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Information: Småa förbehåller sig rätten till eventuella ändringar. Observera att samtliga fotografier och illustrationer är idébilder och kan avvika från verkligheten.
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STADSRADHUSET

två eller tre plan – vad behöver du?

Stadsradhusens tegelfasader i olika brända kulörer breder ut sig och skapar
en levande gatumiljö.
Radhusen finns i två eller tre plan och passar både den växande familjen
såväl som den stora. De tolv tvåplanshusen är cirka 129 kvm där delar av
huset har upp emot tre meter i takhöjd. De åtta gavelradhusen har ytterligare
ett plan om cirka 59 kvm och erbjuder upp till sju sovrum. Alla radhus har
wc/dusch på varje våningsplan och får en parkeringsplats med motorvärmare i anslutning till bostadsområdet.
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» Stadsradhusens varierande höjd tillsammans
med tegelfasader i skiftande kulörer skapar en
varm och levande gatumiljö. «
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STADSRADHUSET

lättskött tomt för lek och umgänge

Stadsradhusen får lättskötta tomter som du kan nyttja efter dina behov,
kanske längtar du efter en matgrupp eller en köksträdgård?
Här skapas en privat sfär med lagom stor gräsyta och praktiska stegstenar
i granit. Tomterna blir fullt färdigställda med gräs och utomhusbelysning.
Härifrån når du även förrådet på cirka fem kvm. Den samfällda häcken och
planteringen avgränsar mot den gemensamma innergården som förlänger
känslan av din egen tomt.
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STADSRADHUSET

generösa ytor för fest eller familjemys

På entréplan välkomnas du in i en rymlig hall och härifrån når du köket. Längre in i
huset hittar du vardagsrummet som ligger i vinkel och har generöst ljusinsläpp samt
utgång till tomten. För dig som behöver ett extra sovrum kan vardagsrummet delas
av. Här finns även wc/dusch och två förråd. En trappa upp finns den privata sfären
med tre sovrum och ett generöst badrum med anslutande tvättdel.
Du får en bekväm komfort med golvvärme på hela entréplanet. Vi har dessutom valt
en genomgående klassisk färgsättning och tidlösa materialval. Vita väggar och mattlackad eklamellparkett utgör en perfekt bas oavsett inredningsstil, vilket ger dig
möjlighet att sätta din personliga prägel.
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» De stora fönsterpartierna i vardagsrummet suddar ut gränsen mellan
ute och inne. «
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STADSRADHUSET

stilrent och modernt kök

Mot stadsradhusens entrésida ligger det generösa och moderna vinkelköket från
Vedum. Här finns det plats för ett rejält matbord och du får bekvämligheter så
som ugn och mikro i högskåp, induktionshäll, helintegrerad diskmaskin samt
mjukstängande lådor och väggskåp med pushfunktion.
Bänkskivan är i laminat med en stor underlimmad diskho och de miljöklassade
vitvarorna är i rostfritt stål. Köket har en stilren känsla med salviagröna väggskåp och betonggråa bänkskåp.
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VILLAN

härlig grönska och altan i söderläge

De åtta villorna har ett mer privat läge och ligger runt den inre lokalgatan. Husen
är cirka 183 kvm fördelat på tre plan och har trälagd altan i söderläge. Tomterna
blir fullt färdigställda med gräsmatta, häck och fruktträd. I anslutning till huset
har du möjlighet att parkera upp till två bilar, beroende på storlek. Villorna mot
den trädbeväxta slänten har tomt i souterräng med naturmark på baksidan.
Villan passar dig som vill ha ett hus att växa i med öppna och generösa ytor.
I grundutförandet finns tre sovrum. Vindsplanet inreds som ett allrum och här
har du möjlighet att istället välja två sovrum. Oavsett hur många sovrum du
väljer så finns wc/dusch på varje våningsplan.
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» Mot gatan har villan en privat
gestaltning och tomtsidan öppnar upp
med stora fönsterpartier i söderläge. «
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VILLAN

tre plan med ljusa och öppna ytor

På entréplan välkomnas du in i en rymlig hall, som leder dig vidare till vardagsrum och
kök med delvis öppen planlösning. Härifrån når du den generösa träaltanen i söderläge.
På entréplan finns även wc/dusch, separat tvättstuga och ett förråd. En trappa upp finns
tre sovrum och badrum. På vindsplanet finns wc/dusch och ett stort allrum som du kan
anpassa med alternativa planlösningar utifrån dina behov.
Hela entréplanet har bekväm komfort med golvvärme. Även här har vi tidlös stil med
vita väggar och eklamellparkett på golvet. Villans parallellkök har salviagröna väggskåp
och betonggråa bänkskåp samt ugn och mikro i högskåp, induktionshäll, integrerad
diskmaskin, mjukstängande lådor och väggskåp med pushfunktion. De miljöklassade
vitvarorna är i rostfritt stål.
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» Villan har ett öppet sammanhang
vilket skapar ett harmoniskt flöde
genom huset. «
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VÄLJ DITT HUS HÄR

RISS
Husfördelning
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I andra etappen av West Village Rissne skapar vi en innergård som kantas av
varierad växtlighet
träd, solitärbuskar, häckar och perennPLANmed
ERADgräsmatta,
E KONTOR/SMÅINDUSTR
I för barnen samt bord
plantering. Innergården har också lekhus
och lekskulptur
och sittplatser för mysiga sommarluncher.
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ULVSUNDALEDEN
MOT STOCKHOLM
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Etapp 2
Stadsradhus i två plan, cirka 129 kvm
Hus 36, 37, 40, 41, 44-51

outerrä
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LOKALGATA

2

slänt i s

Från West Village Rissne ligger:
• Närmsta skola och idrottsplats, cirka 150 m
• Rissne Centrum, cirka 500 m
• Sundbyberg Centrum, cirka 3 km
• Solna Centrum, cirka 5 km
• Kista Centrum, cirka 4 km
• Bromma Blocks, cirka 3,5 km
• T-centralen, cirka 15 min med tunnelbana
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TOMTSKISSER
Samfälld yta med perenner
och friväxande häck

Släntad
naturmark

Spaljé med
klätterväxter

Stenmjöl

Brevlåda

Granitkant

Gräsmatta

Plats för sopkärl
Trappa i granit

Förråd

Granitmur med metallstaket
Stenmjöl

Gräsmatta

Fris av gatsten

Spaljé med klätterväxter
Stegstenar
i granit

Betongmarksten

Altan
Granitkant

Häck

Fruktträd

Gräsmatta
Granitmur med
metallstaket
Trappa i granit

Betongmarksten
Brevlåda

Betongmarksten
(ramp)
Brevlåda

Altan
Plats för sopkärl

Gångbana
Trappa i granit

Friväxande häck

TYPTOMT STADSRADHUS

TYPTOMT VILLA, TOMT I SOUTERRÄNG

TYPTOMT VILLA

Observera att tomterna skiljer sig åt,
se situationsplan på föregående sida.

Observera att tomterna skiljer sig åt,
se situationsplan på föregående sida.

Observera att tomterna skiljer sig åt,
se situationsplan på föregående uppslag.

Stadsradhusens tomter blir fullt färdigställda med:
• Gräslagd uteplats med stegstenar i granit
• Stenlagd entré med låsbar brevlåda
• Belysning och eluttag vid entré och uteplats
• Vattenutkastare
• Avskiljande spaljé för hus 38, 42 och 43.
Till stadsradhusen hör även parkeringsplats i
området med motorvärmare.
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Fruktträd

Villornas tomter blir fullt färdigställda med:
• Altan med trätrall
• Gräs, häck och fruktträd
• Stenlagd entré med låsbar brevlåda och plats för sopkärl
• Upplyst grusbelagd uppfart med plats för parkering för upp till två bilar, beroende på storlek
• Spaljéplantering vid norrgavel för hus 53, 54 och 55
• Belysning och eluttag vid entré, uteplats och vägg mot parkering
• Vattenutkastare.
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PLANLÖSNINGAR

stadsradhus i två plan, cirka 129 kvm

Hus nummer:
36, 37, 40, 41

BH

BRÖSTNINGSHÖJD

GVF		 GOLVVÄRMEFÖRDELARE
IT		IT-CENTRAL
ELC

EL-CENTRAL

FVP

FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP

FM		 FASADMÄTARSKÅP
U.T.		 UNDERTAK
G		SKJUTDÖRRSGARDEROB
TM		 TVÄTTMASKIN
TT		 TORKTUMLARE
		HÄLL
K		KYL
F		FRYS
DM		 DISKMASKIN
U/M
		

20

ENTRÉPLAN

SOUTE

RRÄNG

ÖVRE PLAN

UGN OCH MIKROVÅGSUGN
I HÖGSKÅP

Observera att alla ytor är avrundade samt preliminära och kan komma att ändras.

Observera att alla ytor är avrundade samt preliminära och kan komma att ändras.
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PLANLÖSNINGAR

stadsradhus i två plan, cirka 129 kvm

Hus nummer:
44-51

BH

BRÖSTNINGSHÖJD

GVF		 GOLVVÄRMEFÖRDELARE
IT		IT-CENTRAL
ELC

EL-CENTRAL

FVP

FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP

FM		 FASADMÄTARSKÅP
U.T.		 UNDERTAK
G		SKJUTDÖRRSGARDEROB
TM		 TVÄTTMASKIN
TT		 TORKTUMLARE
		HÄLL
K		KYL
F		FRYS
DM		 DISKMASKIN
U/M
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ENTRÉPLAN

SOUTE

RRÄNG

ÖVRE PLAN

UGN OCH MIKROVÅGSUGN
I HÖGSKÅP

Observera att alla ytor är avrundade samt preliminära och kan komma att ändras.

Observera att alla ytor är avrundade samt preliminära och kan komma att ändras.
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PLANLÖSNINGAR

stadsradhus i tre plan, cirka 188 kvm

IT		IT-CENTRAL
ELC

EL-CENTRAL

FVP

FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP

FM		 FASADMÄTARSKÅP
U.T.		 UNDERTAK

FÖNSTER GÄLLER ENDAST HUS 38, 42.

GVF		 GOLVVÄRMEFÖRDELARE

FÖNSTER GÄLLER ENDAST HUS 35, 39.

BRÖSTNINGSHÖJD

FÖNSTER GÄLLER ENDAST HUS 38, 42.

BH

FRANSK BALKONG GÄLLER ENDAST HUS 35, 39.

FÖNSTER GÄLLER ENDAST HUS 35, 39.

Hus nummer:
35, 38, 39, 42

G		SKJUTDÖRRSGARDEROB
TM		 TVÄTTMASKIN
TT		 TORKTUMLARE
		HÄLL
K		KYL
F		FRYS
DM		 DISKMASKIN
U/M
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ENTRÉPLAN

SOUTE

RRÄNG

ÖVRE PLAN

VINDSPLAN

UGN OCH MIKROVÅGSUGN
I HÖGSKÅP

Observera att alla ytor är avrundade samt preliminära och kan komma att ändras.

Observera att alla ytor är avrundade samt preliminära och kan komma att ändras.
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PLANLÖSNINGAR

stadsradhus i tre plan, cirka 188 kvm

GVF		 GOLVVÄRMEFÖRDELARE
IT		IT-CENTRAL
ELC

EL-CENTRAL

FVP

FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP

FÖNSTER GÄLLER ENDAST HUS 52.

BRÖSTNINGSHÖJD

FÖNSTER GÄLLER ENDAST HUS 43.

FRANSK BALKONG GÄLLER ENDAST HUS 52.

BH

FÖNSTER GÄLLER ENDAST HUS 43.

FÖNSTER GÄLLER ENDAST HUS 52.

Hus nummer:
43, 52

FM		 FASADMÄTARSKÅP
U.T.		 UNDERTAK
G		SKJUTDÖRRSGARDEROB
TM		 TVÄTTMASKIN
TT		 TORKTUMLARE
		HÄLL
K		KYL
F		FRYS
DM		 DISKMASKIN
U/M
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ENTRÉPLAN

SOUTE

RRÄNG

ÖVRE PLAN

VINDSPLAN

UGN OCH MIKROVÅGSUGN
I HÖGSKÅP

Observera att alla ytor är avrundade samt preliminära och kan komma att ändras.

Observera att alla ytor är avrundade samt preliminära och kan komma att ändras.

27

PLANLÖSNINGAR

villa i tre plan, cirka 183 kvm

Hus nummer:
53-55

ÖVRE PLAN

ENTRÉPLAN

BH

BRÖSTNINGSHÖJD

TM		 TVÄTTMASKIN

GVF		 GOLVVÄRMEFÖRDELARE

TT		 TORKTUMLARE

IT		IT-CENTRAL

		HÄLL

ELC

EL-CENTRAL

K		KYL

FVP

FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP

F		FRYS

FM		 FASADMÄTARSKÅP

DM		 DISKMASKIN

U.T.		 UNDERTAK

U/M
		

G		SKJUTDÖRRSGARDEROB

UGN OCH MIKROVÅGSUGN
I HÖGSKÅP

		PELARE

SOUTE

RRÄNG

VINDSPLAN
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Observera att alla ytor är avrundade samt preliminära och kan komma att ändras.

Observera att alla ytor är avrundade samt preliminära och kan komma att ändras.
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PLANLÖSNINGAR

villa i tre plan, cirka 183 kvm

Hus nummer:
56-60

ÖVRE PLAN

ENTRÉPLAN

BH

BRÖSTNINGSHÖJD

TM		 TVÄTTMASKIN

GVF		 GOLVVÄRMEFÖRDELARE

TT		 TORKTUMLARE

IT		IT-CENTRAL

		HÄLL

ELC

EL-CENTRAL

K		KYL

FVP

FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP

F		FRYS

FM		 FASADMÄTARSKÅP

DM		 DISKMASKIN

U.T.		 UNDERTAK

U/M
		

G		SKJUTDÖRRSGARDEROB

UGN OCH MIKROVÅGSUGN
I HÖGSKÅP

SOUTE

RRÄNG

VINDSPLAN

		PELARE
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Observera att alla ytor är avrundade samt preliminära och kan komma att ändras.

Observera att alla ytor är avrundade samt preliminära och kan komma att ändras.
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ALTERNATIVA PLANLÖSNINGAR
stadsradhus

ALTERNATIVA PLANLÖSNINGAR
villa

Entréplan

Planlösningen redovisar alternativen:
• Braskammin i vardagsrum
• Sovrum 4, cirka 11 kvm (kyl,
frys och u/m flyttas, vägg bakom
tas bort och matsal flyttas)

Entréplan

Planlösningen redovisar alternativen:
• Sovrum, cirka 10 kvm
• Braskamin i vardagsrum
• Större skjutdörrsgarderob i hall
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Vindsplan, endast treplanshusen
Planlösningen redovisar alternativen:
• Sovrum 5, cirka 14 kvm
• Sovrum 6, cirka 11 kvm
• Sovrum 7, cirka 11 kvm
• Walk-in-closet, cirka 6 kvm

Observera att alla ytor är avrundade samt preliminära och kan komma att ändras.

Vindsplan, endast treplanshusen
Planlösningen redovisar alternativen:
• Sovrum 5, cirka 22 kvm
• Sovrum 8, cirka 23 kvm

Vindsplan

Planlösningen redovisar alternativen:
• Sovrum 5, cirka 11 kvm
• Sovrum 6, cirka 16 kvm
• Förråd, cirka 12 kvm

Observera att alla ytor är avrundade samt preliminära och kan komma att ändras.

33

RUMSBESKRIVNING
GENERELLT PÅ SAMTLIGA PLAN DÄR INGET ANNAT ANGES:
Väggar och tak målas vita. Mattlackad eklamellparkett från Kährs och vita fabriksmålade socklar. Fönsterbänkar av natursten.
Släta, vita innerdörrar med fabriksmålade vita dörrfoder och ektrösklar. Takhöjd ca 2560 mm förutom i wc/dusch och
badrum och hall som har sänkt takhöjd. Vindsplanen har avvikande takhöjder, se bofakta bladen.
RUM

ÖVRIGT

Hall

Mörkgrå golvklinker med grå fog. I radhus skjutdörrsgarderob i spegelglas med aluminiumram inredd med
hylla och klädstång ifrån Elfa samt hatthylla. I villa skjutdörrsgarderob.

Kök

Snickerier från Vedum med salviagröna väggskåp, betonggrå bänkskåp och högskåp med släta luckor av
modell Annika. Handtag av rostfritt stål. Fullutdragslådor. Bänkskiva i mörkt melerad laminat. Stor
underlimmad ho från Intra. Stänkskydd av vitt blankt kakel ca 300 x 500 mm monterat stående med ljusgrå
fog. Köksblandare från Tapwell. Belysningsramp med LED-belysning under väggskåpen. Vinkel kök i radhus
och parallell kök i villa. Induktionshäll. Utdragbar fläkt i rostfritt. Ugn och mikro placeras i högskåp. Integrerad
diskmaskin. Samtliga vitvaror är rostfria och kommer från Siemens.

Mark

Området utförs fullt färdigt genom Småas försorg enligt ritning och anpassas mot omgivande park- och
naturmark, gräs enligt markritning. Gång- och körytor plattläggs. I gränsen mellan privat tomt och gata
planterar Småa häck alternativt räcke/mur, se markritning.

Grund

Bostadshus: Pålad betongplatta med underliggande markisolering och ingjutna golvvärmeslingor.
Förrådsdel betongplatta.

Mellanbjälklag

Bjälklag av trä med stegljudsisolering. Släta innertak av gips.

Vindsbjälklag

Takstol med lösullsisolering alt takstolskassetter. Släta innertak av gips.

Ytterväggar

Bostadshus: Isolerad regelstomme av trä med fasad av tegel med kulörer enligt ritning.
Förråd: Oisolerad träregelstomme med fasad av tegel.

Innerväggar

Gips med bakomliggande träfiberskiva. Regelstomme av stål alt. trä.

Yttertak

Takstolar med lösullsisolering alt takstolskassetter. Plåt på träläkt med underlagspapp och råspontad panel.
Insidan gipsas.
Förråd: oisolerade takstolar. Plåttak på träläkt med underlagspapp och råspontad panel.

Wc/dusch
entréplan

Mörkgrå golvklinker med rak sättning och grå fog. Vitt blankt väggkakel ca 200 x 400 mm i liggande sättning
med ljusgrå fog. Snålspolande wc och tvättställ från Gustavsberg med blandare från Tapwell. Spegel från
Vedum med vit hylla, belysning och eluttag. Duschblandare och duschset från Tapwell. Takarmatur och
förberedelse för handukstork.

Fönster

Fasta och öppningsbara fönster av fabriksmålad trä med utv. aluminiumprofil.

Teknikrum
endast i radhusen

Mörkgrå golvklinker med rak sättning och grå fog samt en rad upp på vägg som sockel och vitmålade väggar.
Belysningsarmatur i taket, Frånluftsvärmepump från Nibe.

Dörrar

Tvättstuga
endast i villan

Mörkgrå golvklinker med grå fog på golv samt en rad upp på vägg som sockel och vitmålade väggar. Vit
laminatbänkskiva med nedfälld ho från Intra med blandare från Tapwell. Tvättmaskin och torktumlare från
Siemens. Takarmatur. Frånluftsvärmepump från Nibe.

Entrédörr: Fabriksmålad med fönsterglas. Villan har sidoljus.
Innerdörrar: Vita släta och fabriksmålade.
Fönsterdörrar: Fönsterdörrar av fabriksmålat trä och utvändig aluminiumprofil.

Trappor

Utvändiga entrésteg av granit. Invändiga trappor av ek.

Invändig trappa

Trappa med plansteg av lackad ek, handledare i vitt och förråd under trappan i entréplan som är vitmålat
med parkettgolv. Nedre trapphus har infällda spotlights.

Sanitära
installationer

En självdränerande väggvattenutkastare för trädgårdsbevattning per bostadshus.
Huvudvattenmätare i varje hus. Wc-stol samt vattenarmaturer i kök och bad/tvätt av snålspolande typ.

Sovrum

Vita skjutdörrsgarderober med vita profiler enl. ritning inredd med hylla och klädstång ifrån Elfa.

Uppvärmning

Bostadshus: Varje bostad är försedd med en frånluftsvärmepump från Nibe. Uppvärmningen sker med
vattenburen golvvärme i bottenplan samt i wc/bad på övriga plan. Övriga plan har radiatorer.

Badrum
övre plan

Mörkgrå golvklinker med rak sättning och grå fog. Vitt blankt väggkakel ca 200 x 400 mm i liggande sättning
med ljusgrå fog. Snålspolande wc från Gustavsberg. Vit kommod Free ca 615 mm med lådor från Vedum
med uttag i kommodlåda samt spegel med hylla och spegelbelysning. Duschblandare och dusch set samt
tvättställsblandare från Tapwell. Golvvärme, Infällda spottar i tak och förberedelse för handukstork.
I villan får duschhörnan vikbara duschväggar i klarglas. I radhuset ligger duschen i nisch med en glasdörr,
samtliga hus har badkar i emalj från Gustavsberg.
Radhuset har integrerad dusch/WC med tvättmaskin och torktumlare från Siemens med ovanpåliggande
bänkskiva. Tvättdel i radhusen har takarmatur.

Ventilation

Mekanisk frånluft via frånluftsvärmepump, separat spisfläkt. Separat tilluft via friskluftsventiler i fasad.

El, tele, IT, radio
och TV

Individuell mätning av el via elmätare i fasadmätarskåp, jordfelsbrytare. Förutom eluttag för normal belysning ingår
armaturer i tak i WC/dusch, tvätt, förråd och klädkammare. I köket monteras belysningsramp med ledbelysning
under överskåpen. Utvändigt ingår LED spottar i entrétak, belysningsarmatur och eluttag vid uteplats och
bilplats(villor). Kvarteret ansluts med öppen fiber för TV/radio, data/IT och IP-telefoni från t.ex. Telia.
IT-uttag i sovrum, vardagsrum och kök.

Avfallshantering

Separata kärl till respektive bostadsdel för villorna och sopsug för radhusen med nedkast på fyra ställen.

Samfällighet

I gemensamhetsanläggning för West Villlage Rissne ingår gemensamt förråd på gård, parkeringar för radhusen
med tillhörande motorvärmaruttag, belysning, plank, med gröna väggar gemensam mark och lekplats.

Wc/dusch på
vindsplan
treplans husen
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TEKNISK BESKRIVNING

Mörkgrå golvklinker med rak sättning och grå fog. Vitt blankt väggkakel ca 200 x 400 mm i liggande sättning
med ljusgrå fog. Snålspolande wc och tvättställ från Gustavsberg. Spegel från Vedum med vit hylla, belysning
och eluttag. Duschblandare och duschset från Tapwell. Golvvärme, takarmatur och förberedelse för
handukstork.
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PERSONLIGA HEM

GRÖNA SMÅA

och självbyggeri

Professionell vägledning för dina inredningsval

För oss är det viktigt att du som kund ska ha möjlighet att skapa ett personligt hem.
Vi erbjuder därför en mängd olika inredningsval och även planlösningsalternativ – kanske
ett extra sovrum.
Hos oss får du möjlighet att:
• Träffa en av våra inredningsarkitekter för en inspirerande inredningskurs.
• Välja från vår gedigna inredningskatalog, med bland annat fog, kakel och klinker,
köksluckor, golv och innerdörrar.
• Gå på en privat konsultation med inredningsarkitekten som kan vägleda dig utifrån
din stil.
• Träffa projektets inredningskoordinator för ett individuellt möte där ni tillsammans
går igenom era inredningsval.

Förverkliga dina drömmar med självbyggeri

Som självbyggare färdigställer du huset invändigt med stöd och instruktioner från oss.
Med självbyggerikonceptet minskar du din kontantinsats samtidigt som du får ännu
större möjlighet att sätta personlig prägel på ditt nya hem.
Som självbyggare får du:
• En självbyggeriersättning som motsvarar den arbetskostnad vi skulle haft. Ersättningen
blir en del av kontantinsatsen och därmed minskar du köpeskillingen på huset utan
att husets värde minskar.
• Möjlighet att köpa speciellt material med hjälp av kontantutbetalning.
• En självbyggeriinstruktör som du träffar innan ditt arbete påbörjas och som har
kontinuerliga avstämningar med dig under din självbyggeritid.
• Vara beredd på att lägga ner cirka 22 veckor av din tid på kvällar och helger.

energi och miljö

När vi planerar våra hus och lägenheter utgår vi inte bara från ditt behov av en attraktiv
och välplanerad bostad. Din bostad ska även fungera bra under många år framöver.
Vi vill uppnå minsta möjliga klimatpåverkan under byggnation och bostadens livscykel.

Miljöklassat boende - Miljöbyggnad
För att säkerställa projektets miljöegenskaper har vi valt att miljöklassificera ett hus av
vardera hustyp genom det svenska systemet Miljöbyggnad. Vi satsar på klassificeringen
Silver och övriga huskroppar byggs likvärdigt. Med Miljöbyggnad får du ett kvitto på
viktiga kvaliteter hos din byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material. Det är
15 olika indikatorer som bedöms, till exempel; energianvändning, ljudmiljö, fukt,
radonhalt och dagsljus. Dessutom ska allt byggnadsmaterial dokumenteras.

Energisnåla bostäder och sunda materialval
I West Village Rissne utrustas husen med bästa möjliga värmekälla sett utifrån energieffektivitet och driftskostnad. Här installerar vi en effektiv frånluftsvärmepump från
Nibe. Vitvarorna är miljöklassade. Kök och våtutrymmen förses med snålspolande kranar.
För att skapa en sund boendemiljö använder vi beprövade naturmaterial som trä, kakel
och klinker och väljer bort produkter som kan ha en negativ påverkan på boendemiljön.

Bra inomhusklimat
Fördelen med ett nyproducerat hus är att det är betydligt tystare än i de flesta äldre hus.
Tjocka väggar och bjälklag ger bra ljudisolering och de isolerade fönstren har en ljuddämpande effekt. Vid projekteringen görs radonmätningar så att eventuella åtgärder
mot markradon kan sättas in i tidigt skede.

Källsortering
Husen är självklart utrustade med kärl för källsortering under diskhon. Närmsta
återvinningsstation ligger vid Rissne Centrum.

36

37

FASADER OCH SEKTIONER

FASADER OCH SEKTIONER

stadsradhus

villa

Stadsradhus i två plan

Villa, hus 53-55
Kv Sadelmakeren
Hus B
Skala 1:100 (A3)
2016-10-19

Kv Sadelmakeren
Hus A
Kv Sadelmakeren
Hus C

Skala 1:100 (A3)
2016-10-19

FASAD MOT GATA

FASAD MOT INNERGÅRD

SEKTION

FASAD MOT LOKALGATA

Stadsradhus i tre plan

Skala 1:100 (A3)

2016-10-19
FASAD
MOT GRANNE

Villa, hus 56-60
Kv Sadelmakeren
Hus B
Skala 1:100 (A3)
2016-10-19

Kv Sadelmakeren
Kv Sadelmakeren
Hus BHus B
Kv Sadelmakeren
SkalaSkala
1:1001:100
(A3) (A3)
Hus A
2016-10-19
2016-10-19
Skala 1:100 (A3)
2016-10-19

FASAD MOT GATA

FASAD MOT INNERGÅRD

FASAD MOT INNERGÅRD

FASAD GAVEL

Kv Sadelmakeren
Hus A
Skala 1:100 (A3)
2016-10-19

FASAD MOT GRANNE

FASAD MOT GRANNE

FASAD MOT LOKALGATA

Kv Sadelmakeren
Hus C
Skala 1:100 (A3)
2016-10-19

SEKTION

FASAD MOT SÖDER

FASAD MOT SLUTTNING

SEKTION

Kv Sadelmakeren
Hus C
Skala 1:100 (A3)
2016-10-19
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Riksskatte -

Vill man sätta guldkant på vardagen så ligger Rissne Gård med
sin välrenommerade lunchrestaurang
bara ett stenkast bort. Med en kort
promenad på en belyst gång- och
cykelbana tar du dig enkelt till närliggande grundskola och idrottsplats, utan att behöva korsa några
större trafikerade vägar.

Runt om i Rissne finns skogsdungar
och grönskande ytor. Rissne ängar
erbjuder öppna ytor för socialt
umgänge och lek i det fria. En ny
tvärbanelinje med station i Rissne
centrum är planerad till år 2021.
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SÅ HÄR GÅR DET TILL
Visning
Först får vår Småakö chansen att boka en bostad. Efter kövisningen släpper vi kvarvarande bostäder till
allmän försäljning. Du kan enkelt göra en bokningsanmälan för en bostad på plats. Bokningsanmälan är
inte bindande utan det enda som händer är att mäklaren kommer att kontakta dig.
Bokningsavtal
När mäklaren har fått din bokningsanmälan kontaktar denne dig. Om du då är redo att ingå ett bokningsavtal så skickar mäklaren ett avtal till dig som du i lugn och ro kan gå igenom. När avtalet är påskrivet
får du vidare information samt kontaktuppgifter till ditt kundombud.
Avtalsskrivning
Avalsskrivningen sker cirka ett år innan tillträde. Cirka två veckor innan avtalsskrivningen får du en
kallelse till mötet samt avtalen och tillhörande ritningar över bostad och mark. Vid avtalskrivningen
träffar du projektets kundombud.

i

Informationsmöte
En bit in i köpeprocessen bjuder vi in dig som bokat en bostad till ett informationsmöte där du får träffa
oss som arbetar i projektet. Under mötet berättar vi lite mer om Småa och hur din resa med oss kommer
att se ut.
Inredningskurs
Du blir, tillsammans med dina blivande grannar, inbjuden till en inredningskurs som hålls av projektets
externa inredningsarkitekt. På kursen får du tips om bland annat färg, belysning, möblering, funktion och
trädgård. På kursen får du allt underlag för inredningsvalen till din bostad.
Inredningsval
Du får en kallelse till två möten. På inredningsmötet träffar du projektets inredningsarkitekt för en privat
konsultation. En tid därefter träffar du projektets inredningsvalskoordinator på ett inlämningsmöte. Tillsammans går ni igenom dina inredningsval och vid detta tillfälle ska alla dina val vara klara.
Arbetsplatsbesök
När husen börjar komma upp i området får du en inbjudan till ett besök på byggarbetsplatsen tillsammans
med dina blivande grannar. Det kan variera kring vilket skede bostaden som ni besöker befinner sig i, men
oftast visas en bostad som precis blivit rumsbildad.
Kundsyn och slutbesiktning
Innan slutbesiktningen får du två kallelser. Från oss får du kallelse till kundsyn, där du får möjlighet att
titta igenom din bostad innan slutbesiktningen. Därefter skickar den externa besiktningsmannen kallelse
till slutbesiktning. Där närvarar projektets produktionsledare och/eller platschef.
Tillträde
På tillträdesdagen träffar du projektets produktionsledare och/eller platschef som går igenom bostadens
drift- och skötselpärm samt andra viktiga punkter du behöver veta om ditt nya boende.
Efterkontroll och tvåårskontroll
Vi kommer att göra en syn av din bostad cirka en månad efter du flyttat in. Cirka två år efter tillträde får
du en kallelse till en tvåårskontroll. Vid dessa tillfällen går vi igenom bostadens funktioner.
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ATT KÖPA BOSTAD
För att på bästa sätt vägleda dig i ett av
livets stora beslut - att köpa bostad - vill vi
kortfattat förklara de olika moment som du
bör känna till;
Visningen
Vid de första visningarna av ett projekt visar
vi marken där den tänkta bebyggelsen ska
placeras. Du får situationsplan, ev tomtkarta, skisser och annat försäljningsmaterial
där även teknisk beskriving ingår. Med på
plats finns både mäklare och personal från
Småa som gör allt för att du ska få en så bra
bild som möjligt av ditt framtida boende.
Mäklare
Vi anlitar externa mäklare i alla våra projekt.
Detta för att du som köpare ska få en opartisk säljare. Han eller hon bistår dig med all
information om bostaden som du står i begrepp att köpa, värderar din gamla bostad,
om du så vill, räknar fram en boendekostnadskalkyl samt skriver bokningsavtal.
Fast pris
När du köper en bostad av oss gör du det
till ett fast pris som anges i prislistan och
slipper stressande budgivningar. Om du bestämmer dig i ett tidigt skede har du möjlighet att välja vårt organiserade självbyggeri och kan spara pengar till dig själv. Den
summa du sparar är belåningsbar.
Bokning
När du bestämt dig för att köpa en bostad
av oss tecknar du ett bokningsavtal. Du har
då tagit kontakt med en bank som räknat på
din ekonomi och givit dig ett s k lånelöfte.
Inom fem bankdagar ska en bokningsavgift
på 50.000 kr betalas som sedan avräknas
mot handpenningen.
Köpe- & entreprenadavtal
Av köpe- och entreprenavtalet framgår alla
överenskommelser om köpet. I samband
med tecknande av detta avtal ska du ha med
dig ett lånelöfte från din bank. Handpenningen på 500.000 kr betalas genom faktura
inom fem bankdagar från avtalsteckningen.
Köpebrev
Köpebrevets huvudsakliga funktion är att
vara ett kvitto på betalningen. Genom att
köpebrevet undertecknas av både köpare
och säljare blir köpet definitivt och du kan
som ny ägare söka lagfart på fastigheten. På
köpebrevet anges vilken fastighet förvärvet
gäller, vem som är köpare och säljare och
till vilket pris man köpt fastigheten.

Slutbesiktning
När huset är färdigt och ska slutbesiktigas,
ca 2-3 veckor innan tilllträdet, kallas du av
utsedd besiktningsman att närvara vid hans
kontroll av huset. Nu har du möjlighet att
påtala ev fel som du anser föreligger.
Inflyttning/tillträde
Innan du får nycklarna till din bostad och
kan flytta in ska slutbetalning enl köpe- och
entreprenadavtalet vara genomförd. Småas
personal överlämnar en s k drift- och skötselpärm till dig och informerar om det som
du behöver känna till om ditt nya hus.
Garantitid
Efter slutbesiktningen inleds garantiperioden. Garantitiden är 5 år, dock med vissa
begränsningar år 3-5.
Avgifter vid fastighetsköp
Lagfart
I samband med att lagfartsansökan beviljas
tar inskrivningsmyndigheten ut stämpelskatt s k lagfartsavgift. Skatten uppgår till
1.5 procent av fastighetens värde den dag
köpe- och entreprenadavtalet undertecknas. Detta värde förs in på köpebrevet som
ligger till grund för lagfartsansökan. Eftersom köpe- och entreprenadavtal i de flesta
fall tecknas innan huset är påbörjat innebär
detta att enbart markvärdet utgör underlag
för beräkning av lagfartsavgiften.
Vid avtalsteckning sent i vår produktion
påförs även kostnader för utförd del av
entreprenaden. I undantagsfall kan fastighetens taxeringsvärde användas som underlag
till lagfartsavgiften. Din bank hjälper till med
att söka lagfart hos inskrivningsmyndigheten (Lantmäteriet).

Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift
Det år som fastigheten slutbesiktigas, d v s i
regel tillträdesåret, är fastighetsägaren skyldig att erlägga statlig fastighetskatt (1% av
taxeringsvärdet per den 1 januari). Enligt
köpe- och entreprenadavtalet står Småa
för den del av skatten som avser tiden
före tillträdesdagen. Då Småa i regel påförs
skatten för hela året debiteras du för din
del av skatten i efterskott.
Nybyggda hus är befriade från kommunal
fastighetsavgift i 15 år. Därefter betalas halv
kommunal fastighetsavgift de följande fem
åren. Den kommunala fastighetsavgiften är
f n max 7 687 kr (2017).
Personuppgiftslagen
Vi på Småa värnar om din integritet och
vi behandlar dina uppgifter i enlighet med
personuppgiftslagen (PuL). Dina personuppgifter lagras i en kunddatabas och behandlas både manuellt och automatiskt.
Dina uppgifter behandlas i syfte att kunna
förse dig med den information du efterfrågat eller för att du ska kunna nyttja de
tjänster du begärt. Vi kommer även att
behandla uppgifterna i marknadsföringssyfte samt för uppföljning av försäljning och
produktutveckling. Om det är nödvändigt
kan vi komma att lämna ut dina uppgifter till
samarbetspartners (tredje part). I dessa fall
kommer våra samarbetspartners att förse
dig, å våra vägnar, med material, produkter
och information du visat intresse för. Vi säljer inte vidare någon insamlad information
till andra företag eller lämnar information
till sådan tredje part som inte ingår i ovan
beskrivning av samarbetspart.

Pantbrev
Endast den som har lagfart på fastigheten
kan belåna fastigheten. När fastigheten belånas (intecknas) utfärdas ett pantbrev på
samma belopp. Pantbrevet är en handling
som representerar en del av fastighetens
värde och fungerar därmed som säkerhet
för lånet. Pantbrev kostar 2 procent av
pantbrevets belopp (dvs. lånebeloppet)
i stämpelskatt. Småa har i ett tidigt skede
redan tagit ut och bekostat pantbrev till
en viss summa för alla fastigheter vi säljer.
Dessa pantbrev överlämnas till dig på tillträdesdagen och medför att dina kostnader
i samband med belåningen minskar.
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Småa har sedan starten 1927 byggt över 23 000 bostäder i Stor-Stockholm. Många
av dessa bostadsområden är idag eftertraktade. Det var under namnet Småstugebyrån som de första självbyggarna reste sina hus på 1920-talet. Sedan dess har vi
utvecklat vår affärsidé och produkt och arbetar efter tre värdeord:
• Personliga hem
• Attraktiva boendemiljöer
• Kvalitet över tiden
Småa är ett aktiebolag som ägs av ALM Equity och tillsammans är vi en av de största
aktörerna på bostadsmarknaden.

Personliga hem
Genom att boka en bostad tidigt kan kunden vara med och forma ett personligare
hem. Dels genom olika inredningsval och dels genom vårt historiska självbyggeri. Vi
erbjuder också en kurs och en individuell konsultation med en inredningsarkitekt.

Attraktiva boendemiljöer
Våra områden tar hänsyn till platsens unika förutsättningar. Med anpassad arkitektur,
bearbetad utomhusmiljö och konstnärliga utsmyckningar skapar vi bostadsområden
att längta hem till. Vi vill att du ska trivas långt innan du satt nyckeln i din dörr.

Kvalitet över tiden
Våra bostadsområden tar ansvar. Vi ser till helheten, ställer höga krav på kvalitet
och materialval samt arbetar med miljöfrämjande åtgärder i bostaden och bostadsområdet. Detta utgör grunden för långsiktig trygghet.

Miljöpolicy
Som bostadsbyggare värnar vi om en långsiktig hållbarhet. Vi vill uppnå minsta möjliga
klimatpåverkan under byggnationen och bostadens livscykel. För att uppnå detta
arbetar vi med ett övergripande hållbarhetskoncept som består av tre ben; social
hållbarhet, ekologisk hållbarhet och innovativt byggande.

Småakön
Det finns många fördelar med Småakön. Kömedlemmar har alltid förtur till våra
kommande bostäder samt möjlighet till boka-tidigt-rabatt på 50 000 kr. Två gånger
per år skickar vi ut en medlemstidning som bland annat innehåller hemma-hos
reportage, olika artiklar och våra kommande bostadsområden.

Småa AB
Box 47613, 117 94 Stockholm
kontakt@smaa.se
www.smaa.se

Region Stockholm HK
Årstaängsvägen 11, Marievik
08-586 303 00

Säljes genom Svensk Nyproduktion
Anna Linné, 070-146 49 32
anna.linne@svensknyproduktion.se

Region Uppsala
Kungsgatan 111, Uppsala
018-444 12 30

Arkitekt Andersson & Arfwedson
Arkitekter, Ola Andersson
3D-bilder Diakrit

Producerad av Småa AB maj 2017

Småa AB

