BRF GRÖNSKAN

grönt boende i centralt läge

LÄGENHETER
OCH RADHUS
Tyresö C

NORRA TYRESÖ CENTRUM
småskaligt cityliv

BO NÄRA
natur, hav
och storstad
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Information: Småa förbehåller sig rätten till eventuella ändringar och tryckfel. Observera att samtliga fotografier och illustrationer är idébilder och kan avvika från verkligheten.

Tyresö växer och i den nya stadsdelen Norra Tyresö Centrum planeras för
omkring tusen nya bostäder samt gröna parker och torg. I första etappen
byggs en blandning av bostadsrätter, hyresrätter och butiker. Här är det
stort fokus på en hållbar livsstil genom bland annat miljöklassificerade
bostäder samt gator med gående och cyklar i fokus.
Vårt bostadsområde Brf Grönskan ligger i ett perfekt läge vid centrum.
Här bygger vi lägenheter med butikslokaler i bottenvåningen som bidrar
till ett livfullt kvarter. Ovanför butikerna ligger fem våningsplan med totalt
47 bostäder. På våningsplanen högst upp ligger nio radhus. Storlekarna
varierar från 1-5 rok om cirka 35-122 kvm och de kommer att tilltala
människor med olika livsstil, ålder och familjesituation.
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TEGELHUSEN MED GRÖNA TAK
ett bostadsområde med miljö i fokus

I Brf Grönskan är husen stadsmässiga mot gatan och småskaliga mot gården.
Färgen på teglet varierar och blir en identifikation för de olika trapphusen.
Teglet ger en tydlig identitet och är gediget, hållbart och åldras vackert. Taken
blir gröna med sedumväxter, något som har flera positiva effekter. Det är
bland annat ljuddämpande, tar hand om dagvattnet och har en isolerande effekt.
Från varje trapphus kan du ta hissen direkt ner till garaget med 30-tal parkeringsplatser fördelat på två plan. Det kommer även finnas parkeringsplatser med laddstolpar för elbilar. I anslutning till garaget finns flera stora cykelrum, miljörum
och lägenhetsförråd.
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» Alla balkonger och terrasser mot
innergården får integrerade blomlådor
som förstärker gårdens grönska. «
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GRÖNSKANDE INNERGÅRD
en plats att mötas på

Från Regnbågsgatan hittar du huvudentrén till den gemensamma innergården.
En trappa i tegel leder upp mot gården som är en plats att umgås på för alla
åldrar. Längs med trappan finns perenna planteringar i olika nivåer och en
vägg av klättervildvin.
Ute på gården finns lekhus i trä för barnen, gräsyta för bollspel och sittplatser
för fika eller middag. Innergården fylls även av grönska i form av olika perenner,
träd, buskar och planteringar samt ett trevligt fågelbad. För de med gröna
fingrar finns odlingslådor att påta i.
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ETT PERSONLIGT HEM
i en storlek som passar dig

Oavsett om du vill ha en etta eller fyra så har planlösningarna ett öppet sammanhang mellan vardagsrum och kök samt kontakt med balkongen som ligger mot
gatan eller gården. Det ger ljusa ytor för umgänge med familj och vänner.
I alla lägenheter finns bra förvaring med klädkammare, skjutdörrsgarderober
eller garderober samt eget förråd på plan 0 eller 1.
Vitmålade väggar och mattlackad eklamellparkett utgör en klassisk bas i ditt
nya hem. För dig som vill, finns stora möjligheter att sätta din egen personliga
prägel genom vårt stora utbud av inredningsval.
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KÖK OCH BADRUM
välplanerat och praktiskt

Köken från Vedum är praktiska och noga planerade med miljöklassade vitvaror
från Siemens. Luckorna är varmgrå och bänkskivan vit med kantlist i aluminium.
Här finns även underlimmad ho och induktionshäll. Diskmaskin samt ugn och
mikro i högskåp finns i de flesta lägenheter. Vi har integrerat miljötänket i
lägenheterna, här har du sopsorteringskärl under diskbänken.
Badrummen är helkaklade med vitt kakel på väggarna, grå klinker på golven, en
stilren kommod från Vedum och ovanför sitter en spegel med hylla. Alla lägenheter
har dusch med vikbara dörrar i glas och radhusen har även badkar.
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» Alla lägenheter har
egen tvättmaskin
och torktumlare. «
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RADHUS PÅ TAKET

dubbla terrasser och vacker spiraltrappa

Här finns ett drömboende utöver det vanliga! Perfekt för dig som vill bo i lägenhet
högst upp men ändå ha villakvalitéer och tillgång till utomhusliv.
Radhusen har generösa ytor för umgänge och två terrasser på runt 15 kvm
vardera, en på varje våningsplan. Den iögonfallande spiraltrappan blir ett
konstverk som tar dig mellan våningsplanen. För att skapa en unik känsla finns
en tegelvägg i samma färg som fasaden på ditt trapphus.
Radhusen finns i olika storlekar – välj mellan 3, 4 och 5 rum och kök i grundutförandet. Några har möjlighet till flera rum genom alternativa planlösningar.
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Garageinfart

GARAGEINFART

Lägenhetsförråd på plan 0 eller 1 om cirka 3-5 kvm.
Cykelparkering.
Telia Triple Play som ingår i månadsavgiften.
Innehåller bredband, digital-TV kanaler, digitalbox och abonnemang för IP-telefoni (samtalskostnad
tillkommer).

Lägenheter (trapphus 1, 2, 3 och 4)

Radhus (trapphus 1, 2, 3 och 4)

Antal

Rok

Kvm

Antal

Rok

Kvm

Antal

Rok

Kvm

6 st

1 rok

35 kvm

1 st

3 rok

68 kvm

1 st

3 rok
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1 rok

42 kvm
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6 st
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2 rok
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2 st

4 rok

97 kvm

4 st

2,5 rok

66 kvm
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RUMSBESKRIVNING

GEMENSAMMA UTRYMMEN

lägenheter

i föreningen

GENERELLT PÅ SAMTLIGA PLAN DÄR INGENTING ANNAT ANGES:
Vitmålade väggar och tak. Mattlackad 3-stavig ekparkett från Kährs. Fönsterbänkar av sten. Släta vita innerdörrar med vita
dörrfoder (plastfoder i våtrum). Vita socklar och lister. Takhöjd: ca 2 600 mm. Övrig utrustning i lägenheter: löst levererad
dammsugarslanghållare och medicinskåp. Invändig synlig tegelvägg i radhus enligt planlösning, samma färg som fasad.

•

•
•
•
•
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Förråd för barnvagnar, rullstolar
och städ. Utslagsvask med blandare och el-uttag för laddning
av rullstol.
El-rum / undercentral. Fjärrvärme, el-central, IT-uttag och
1 st 16A el-uttag.
Fläktrum. FTX-aggregat, ITuttag och 1 st 16A el-uttag.
Lägenhetsförråd med förrådsväggar och grindar av troaxnät.
Miljörum/sopsug.

•

Cykelrum med utslagsvask,
cykelpump, takmonterade cykelkrokar och cykelmeckarbänkar.
• Tre butikslokaler
• Sluss
Samtliga utrymmen har golv av
dammbunden betong, vitmålade
väggar och tak. I alla allmänna
utrymmen, förutom miljörum, butikslokaler och cykelrum är belysningen
närvarostyrd, även i entréhall och
trapphus.

RUM

ÖVRIGT

Hall

Hatthylla eller skjutdörrsgarderob med spegelglas och aluminiumprofiler inredd med hylla och
klädstång. Skiljer sig beroende på lägenhet, se bofakta.

Kök

Snickerier från Vedum enligt ritning. Lucka modell Annika varmgrå F58. Fullutdragslådor. Bänkskiva
vit laminat med kantlist i aluminium och underlimmad enkel diskho. Diskbänksskåp med fullutdragslåda och sopsortering. Bänkbelysning LED. Vitvaror: Induktionshäll, fläkt, vit ugn, mikro och diskmaskin (ej diskmaskin i 1 rok) samt vit kyl och frys (1 rok, 1,5 rok, 2 rok och 2,5 rok har vit
kombinerad kyl/frys). Stänkskydd kakel blankt vitt ca 150x150 mm i halvstensförband.

Klädkammare

Hylla med klädstång enligt ritning.

Badrum

Klinker ca 100x100 mm på golv och vita blanka kakelplattor ca 150x150mm på vägg, rak sättning.
Wc-stol Gustavsberg Nautic, bågformade infällbara duschväggar ca 800x800mm . (Samtliga radhus har badkar Gustavsberg ca 1500x700mm med helfront i det ena badrummet och infällbara
duschväggar ca 800x800mm i det andra). Vit kommod Free från Vedum med lådor 615mm bred.
Spegel med vit hylla och belysning med eluttag 600mm bred. Tvättmaskin och torktumlare med
ovanliggande bänkskiva i vit laminat alternativt tvättpelare. Se planlösningar för respektive lägenhet.

WC

Klinker 100x100 mm på golv med 100mm hög (en platta) klinkersockel. Mellan tvättställ och spegel
vitt blankt kakel 150x150mm, rak sättning. Övriga väggar vitmålade. Wc-stol Gustavsberg Nautic.
Tvättställ Gustavsberg Logic med pelare. Spegel med vit hylla och belysning med eluttag 600mm bred.

Vardagsrum i
radhus

Skjutdörrspartier i glas alternativt balkongdörrar mot terrass på entréplan. Spiraltrappa i vitlackat stål
med steg i ek.

Sovrum

Vita garderober alternativt skjutdörrsgarderober enligt ritning med vita profiler och vit fyllning
inredda med hylla och klädstång enligt ritning. Vissa lägenheter har klädkammare i anslutning till
sovrum i stället för garderober, se planlösningar.

Balkong/terrass/
fransk balkong

Räcke i metall eller glas. Trätrall, eluttag och belysning på samtliga balkonger och terrasser.
Planteringslåda på utskjutande balkonger.

Entréhall och trapphus:
• Golv i Terrazzo.
• Hiss
• Tidningshållare vid lägenhetsdörr.
• Våningsregister och postboxar
• Avlastningshylla och anslagstavla
• Trappor i betong belagda med
Terrazzo. Målad undersida,
synliga kanter, räcken och
handledare.
• Målade väggar, tak och bjälklagskanter.
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TEKNISK BESKRIVNING
lägenheter och hus

Mark

Området utförs fullt färdigt enligt ritning och ansluts mot omgivande gaturum.

Grund

Betongplatta med underliggande markisolering. Pålning vid behov.

Bjälklag

Prefab betong med pågjutning och ingjutna installationer.

Ytterväggar

Isolerad betongstomme och träregelstomme med tegelfasad. Trapphus 1 har rödbrunt tegel.
Trapphus 2 & 4 har gråsvart tegel. Trapphus 3 har ljusbeige/grått tegel.

Innerväggar

Gipsskivor på regelstomme av stål alt. trä. Bärande väggar av betong/trä/stål. Lägenhetsskiljande
väggar av betong eller trä.

Yttertak

Isolerade takkassetter alternativt takstolar och lösull, underlagspapp, papptäckning, sedum. Trätrall
på terasser. Falsad bandplåttäckning på hisstoppar.

Fönster

Trä, fabriksmålade med aluminiumbeklädd utsida.

Dörrar
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Entréparti i stål eller ek med kod och kort/magnetläsare. Gemensamma utrymmen: Fabriksmålade
ståldörrar. Lägenhetsdörrar: Inbrottsskyddad lägenhetsdörr av trä/stål med stålkarm, tittöga och
ringklocka. Fönsterdörrar/skjutdörrspartier: Trä, fabriksmålade med aluminiumbeklädd utsida.

Sanitära
installationer

Wc-stol Gustavsberg Nautic och vattenarmaturer från Tapwell. Vattenutkastare för trädgårdsbevattning mot innergård. Utslagsvaskar med blandare enligt ritning.

Uppvärmning
och ventilation

Uppvärmning sker med vattenburna radiatorer via fjärrvärme. Mekanisk frånluft och tilluft med
gemensamt FTX-aggregat med värmeåtervinning placerad i fläktrum. Radhusen har separat
FTX-aggregat per lägenhet. Köksfläkt med kolfilter.

Energimätning

Mätare från Infometric för varmvatten, kallvatten, temperatur, hushållsel och FTX installeras för
varje enskild lägenhet samt för allmänna utrymmen.

El, tele, IT, radio
och TV

Individuell mätning via elmätare. Gruppcentral i resp. lägenhet med automatsäkringar och jordfelsbrytare. Förutom eluttag för normal belysning ingår takbelysning i kök, klädkammare, våtrum och
wc, bänkbelysning LED i kök, samt belysning på balkonger/terrasser. Eluttag i hall, vardagsrum, kök
och sovrum samt på balkong/terrass. Rakuttag på vägg i våtutrymmen och WC i anslutning till
kommod eller tvättställ. Brandvarnare i samtliga lägenheter. Bostadsrättsföreningen ansluts med
fiber till Telias IT-nät. I lägenheterna byggs stjärnnät med dubbla RJ45-uttag i alla bostadsrum vilka
kan användas till data/tele/tv Telia Triple Play. Aptussystem med kod och magnettag för dörröppning till
samtliga allmänutrymmen och entréport. 1st 16A-eluttag i respektive UC, fläktrum och elrum.
Eluttag och 16 A i cykelmekarrummen.

Hiss

Maskinrumslös hiss med målade schaktdörrar. Golv: Terrazzo

Butiker

Tre butiker förberedda för hyresgästanpassning med framdragna installationer

Avfallshantering

Miljörum/sopsug med entré från gatan och viss sortering.
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PERSONLIGA HEM
med Småa

» Träffa en av våra inredningsarkitekter
för en inspirerande inredningskurs. Ta
med dig all inspiration och tankar till
din privata konsultation där inredningsarkitekten vägleder dig utifrån din stil. «

» Välj från vår
gedigna inredningsvalskatalog, med
bland annat, kakel,
köksluckor, golv
och innerdörrar. «

För oss är det viktigt att du som kund ska ha möjlighet att skapa ett personligt
hem. Vi erbjuder därför en mängd olika inredningsval.

» Med hjälp av vår externa inredningsarkitekt har du möjlighet att skapa ditt
personliga hem. «
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Hos oss får du möjlighet att:
• Träffa en av våra inredningsarkitekter för en inspirerande inredningskurs
• Välja från vår gedigna inredningsvalskatalog, 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.
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GRÖNA SMÅA
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. Bra inomhusluft tillsammans med friska och sunda materialval ska ligga som grund för dig och din familjs goda hälsa. Dessutom vill vi
uppnå minsta möjliga klimatpåverkan under byggnationen och hela bostadens
livscykel. Optimerade väggtjocklekar, fönster med låga u-värden och värmeåtervinning av den luft som ventileras ut är bara några av våra grundkrav. Det
ger både lägre energikostnader, minskade koldioxidutsläpp och ett renare miljösamvete.

Energisnåla bostäder

I Brf Grönskan utrustas husen med bästa möjliga värmekälla sett utifrån
energieffektivitet och driftskostnad. Här sker uppvärmningen med fjärrvärme
via radiatorer. Vitvarorna är miljöklassade med A eller högre. Kök och våtutrymmen förses med snålspolande kranar.

Sunda materialval

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 en nyproducerad bostad är att det är betydligt tystare än i de
flesta äldre bostäder. Tjocka väggar och bjälklag ger bra ljudisolering och
fönstren är ljuddämpande. Vid projekteringen görs radonmätningar så att
eventuella åtgärder mot markradon kan sättas in i tidigt skede.

God utomhusmiljö

I Brf Grönskan blir det sedum på taken. Sedumtaken har flera positiva effekter,
bland annat är det ljuddämpande, tar hand om dagvattnet och har en isolerande
effekt. Dagvattnet omhändertas lokalt genom infiltration.

Det ska vara lätt att leva miljömedvetet

När vi mäter energianvändningen har det visat sig att det kan skilja upp till
100% mellan likadana lägenheter i samma huskropp. Störst möjlighet att
påverka energiåtgången har alltså du som användare.
För att du ska kunna mäta din energiförbrukning i lägenheterna installeras
individuella mätare för tappvarmvatten, kallvatten, hushållsel och inomhustemperatur.
Här bor du i Tyresö Centrum med några minuters promenad till bussen, vilket
gör att du enkelt kan resa miljövänligt med kollektivtrafiken. Vi kommer även att
installera fyra laddningsstolpar (16A) för underhållsladdning av elbilar. Till
föreningen tillhör även fyra lådcyklar.

Källsortering

Miljörum med sopsug samt viss sortering finns i föreningen. Lägenheterna är
även utrustade med kärl för källsortering. Återvinningsstation finns vid
Tyresö Centrum.

Fuktsäkring

Vi tillämpar den senaste tekniken och följer branschens regler och rekommendationer när det gäller att minimera risken för fukt i våra bostäder. I våtrum
används särskilda tätskikt.

Miljöklassat boende - Miljöbyggnad

För att säkerställa projektets miljöegenskaper har vi valt att miljöklassificera
huset genom det svenska systemet Miljöbyggnad. Vi satsar på klassificeringen
Silver. 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.

» Målsättningen är att bygga hus med
bästa teknik för att skapa energisnåla
och miljövänliga bostäder som ger ett
tryggt boende under lång tid. «
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VÄLKOMMEN
till Tyresö

» Det bästa med
att bo i Tyresö är
närheten till storstad, natur och
skärgård. «

Shopping, kultur och friluftsliv
I Tyresö C finns det mesta du behöver. Cirka 70 butiker, kaféer, restauranger,
biograf, simhall, golfbana, ishall och inomhushallar. Här finns också matvarubutiker, systembolag, vårdcentral och bibliotek. I kommunen finns även flera
populära utflyktsmål som bland annat Alby Friluftsgård, Tyresta Nationalpark
och Tyresö Slott.

24

Kommunikationer
Ett stort antal busslinjer trafikerar Tyresö. Bussturen från Tyresö C till Gullmarsplan tar drygt 15 minuter och direktbussen in till Stockholm C tar en halvtimme.
Skolor och förskolor
I Tyresö C finns sju grundskolor, varav några är friskolor samt ett gymnasium.
I kommunen finns Tyresö naturskola som erbjuder natur- och miljölektioner i
Alby naturreservat för grundskoleklasser.
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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 ett brev med vidare information samt kontaktuppgifter till ditt kundombud.
Förhands- och upplåtelseavtal
Bostadsrättsföreningen tecknar inledningsvis ett förhandsavtal med dig som köpare hos mäklaren. Cirka
6 månader före inflyttning tecknas ett upplåtelseavtal med vårt kundombud och du blir medlem i bostadsrättsföreningen.
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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 en representant från styrelsen, 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.
Snickartimme
I samband med att du flyttar in får du som köper en bostad ett erbjudande om att boka en snickare. Under
en timme har du möjlighet att få hjälp med att sätta upp till exempel gardinstänger, tavlor eller garderobsinredning.
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 FÖRVÄRVA BOSTADSRÄTT
Bostadsrättsföreningen
En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att
upplåta lägenheter med nyttjanderätt
utan begränsning i tiden till sina medlemmar. Medlemmar i föreningen är
du och dina grannar. Tillsammans äger
och förvaltar ni föreningens hus och de
gemensamma anläggningarna i området.
Småa bildar bostadsrättsföreningen
och sitter med i styrelsen som
från början består av tre personer.
Styrelsen upprättar en kostnadskalkyl för föreningen. Kostnadskalkylen
granskas och godkänns av särskilda
intygsgivare utsedda av Boverket
och sedan kan föreningen teckna
förhandsavtal med bostadsköparna.
Därefter upprättas den ekonomiska planen. Den innehåller fakta om
föreningens ekonomi och verksamhet.
Den ekonomiska planen ska också
granskas och godkännas av intygsgivarna. Innan upplåtelsen av bostadsrätterna kan påbörjas ska den
ekonomiska planen registreras hos
Bolagsverket som därefter utfärdar
upplåtelsetillstånd.
Föreningen har sitt första ordinarie
årsmöte för alla medlemmar, föreningsstämma, efter inflyttning. Vid detta
tillfälle väljer stämman en ny styrelse
bland föreningens medlemmar.
Köpeskilling och månadsavgift
Som första steg i köpprocessen
tecknas ett bokningsavtal och en
bokningsavgift på 50.000 kr ska betalas. Därefter tecknas ett förhandsavtal och ett förskott på 50.000 kr
betalas, i samband med det tar
bostadsrättsföreningen en kreditupplysning på dig. Du får en upplysningskopia till din folkbokföringsadress.
Nästa steg i processen är undertecknandet av upplåtelseavtalet. Det
görs cirka 6 månader innan tillträde.
Vid denna tidpunkt erläggs en handpenning som tillsammans med bokningsavgift och förskott utgör 300.000 kr.
Resterande del av köpeskillingen
erläggs i samband med tillträdet. Köpeskillingen, som består av en insats

och en upplåtelseavgift, framgår av
bostadsrättsföreningens
ekonomiska plan. Du erhåller en kopia av den
ekonomiska planen i samband med
tecknandet av upplåtelseavtalet.
Månadsavgiften består av din lägenhets
andel av föreningens kapital, drift- och
underhållskostnader. Månadsavgiften
betalas från och med tillträdesdagen
månadsvis i förskott.
Trygghet för dig som köpare
Från färdigställandet av föreningens
hus gäller en lagstadgad 10-årig byggfelsgaranti. Garantin gäller om fel
skulle upptäckas i byggnadens konstruktion, material eller utförande.
Småa har försäljningsansvar och förvärvar de bostadsrätter som eventuellt inte är sålda sex månader
efter färdigställandet. Småa betalar
årsavgifterna för dessa lägenheter tills
dess att de sålts. Därmed riskerar föreningen inte att drabbas av minskade
intäkter.
Garanti
Före inflyttning sker en slutbesiktning.
Då bedömer en oberoende besiktningsman om den uppförda byggnaden
är utförd i enlighet med vad som avtalats mellan föreningen och Småa. Som
bostadsrättshavare får du delta vid
slutbesiktningen och du kan då påtala
eventuella fel.
Efter slutbesiktningen inleds en femårig
garantitid. Garantiansvaret gäller med
vissa begränsningar under år 3-5.
Vi kommer tillbaka cirka 2 år efter tillträdet och genomför en tvåårskontroll.
Det är under denna tid som bland annat lägenhetens funktion och hållbarhet har hunnit prövas. Det är styrelsen
som företräder bostadsrättsföreningen.

Styrelsens medgivande krävs också
vid andrahandsuthyrning. I detta
sammanhang kan nämnas att det också är styrelsen som vid försäljning av
lägenheterna i föreningen beslutar
om köparen kan antas som medlem i
föreningen. Antas inte köparen som
medlem är överlåtelsen ogiltig.
Som innehavare av en bostadsrätt
är du vidare ansvarig för underhåll
av din lägenhets inre. Detta framgår närmare av föreningens stadgar,
som du får i samband med tecknandet
av bostadsrättsavtalet. I stadgarna finns
också mycket annan viktig information
om vad som gäller i just din förening,
varför stadgarna bör läsas igenom noga.
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.

Att bo i bostadsrätt
Att bo i bostadsrätt innebär bland
annat att du får måla, tapetsera samt
utföra mindre ombyggnader och
reparationer i din lägenhet. För större
förändringar av lägenheten krävs dock
styrelsens medgivande.
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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 JM, HSB och personalen.

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, inspirerande artiklar och våra kommande bostadsområden.
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