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drömläge vid vattnet

ETAPP 2
Vaxholm
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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.

SKUTVIKSHAGEN
med utsikt över Vaxholmsfjärden

     
       

SMÅSTADSKÄNSLA
nära storstan

Uppfyll skärgårdsdrömmen men behåll närheten till stan
Välkommen till Skutvikshagen med sitt attraktiva läge vid Vaxholmsfjärden.  
Dra ner på tempot i skön skärgårdsmiljö samtidigt som du har centrala 
Stockholm cirka 4,5 mil bort. 
Vaxholms stadskärna ligger nära. En promenad på cirka 10 minuter tar  
dig ned till den charmiga hamnen där det finns butiker, restauranger och 
möjlighet att åka vidare ut i skärgården med båtarna eller ta bussen in till stan. 

Med vidunderlig utsikt över fjärden ligger husen varsamt inplacerade i den 
sluttande terrängen. Här har du de bästa förutsättningarna att hitta din  
lägenhet i drömläge!
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LIVSKVALITÉ UTAN KOMPROMISSER 
balkong, bilplats och brygga

Färdigbyggt kommer Brf Skutvikshagen bestå av sju bostadshus med totalt 101 lägenheter. I den 
andra etappen kommer 46 lägenheter i storlekarna 1-4 rok få sina första ägare. Samtliga lägenheter 
har en eller flera balkonger. Våningarna högst upp i huset har terrass och balkong samt möjlighet att 
välja till braskamin. 

Det här är en förening som erbjuder faciliteter utöver det vanliga. Med bilplats, gästlägenhet, tvätt-
stuga, källarförråd och relaxavdelning ska det vara enkelt att bo i Brf Skutvikshagen. Här bor du så 
nära vattnet att du sommartid kan starta dagen med ett morgondopp.

     
       

» Brf Skutvikshagen 
erbjuder faciliteter 
utöver det vanliga. «
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VARDAGSRUM
platsen för dina viktigaste möten

Planlösningarna för vardagsrum och kök ger härliga och sociala utrymmen. 
Här kan du umgås med familj och vänner både till vardags och fest, de viktigaste 
mötena sker troligen just i ditt eget hem.

Golven är en viktig detalj för helheten. Här ligger ett klassiskt ekgolv från 
Kährs. Till det har vi valt en fin eklaserad list, det blir snyggast så. Väggarna är 
målade i vitt och det gör det enkelt för dig att välja en annan kulör om du 
skulle önska.

     
       

» I takvåningarna högst upp finns 
möjlighet att välja till braskamin. «
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Vi inreder ditt hem med en hög grundstandard. Köket är utrustat med  
bekvämligheter som induktionshäll, ugn och micro i högskåp och integrerad 
diskmaskin. Snickerierna kommer från Vedum. 

Köksluckan Annika i vitt har pushfunktion på överskåpen och en designad 
grepplist på underskåpen. Stänkskyddet i kakel är vitt  medan bänkskivan är 
i grå laminat. Här får du givetvis mjukstängande lådor med fullutdrag. 

ETT SOCIALT KÖK  
med plats för familj och vänner

Med reservation för ev ändringar  Med reservation för ev ändringar  

     
       

» En inbjudande köksö som kommer till 
användning både till vardags och fest. «
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När vi har planerat lägenheterna har vi tänkt på de små detaljerna som 
underlättar vardagen. I de flesta lägenheter finns därför en lämplig plats för 
ditt hemmakontor utan att det tar för mycket plats. Det är en flexibel och 
genomtänkt yta som kommer till användning oavsett om du studerar, 
arbetar hemifrån eller bara betalar de månatliga räkningarna. 

För den som istället vill ha mer förvaring finns möjlighet att göra tillval på 
en garderobslösning med skjutdörrar.

HEMMAKONTORET
yteffektivt och genomtänkt

Med reservation för ev ändringar  Med reservation för ev ändringar  

     
       

Detta  foto är taget från ett annat projekt där det fanns en liknande kontorshörna.



12 13

Här finns chansen till ett drömboende! I andra etappen finns sex takvåningar 
som är på 4 rok. De lägenheter som har utsikt mot vattnet får en stor terrass 
och två balkonger i olika väderstreck. Från vardagsrummet har du dessutom 
utsikt över fjärden. Det är en vy du aldrig kommer tröttna på!    

De takvåningar som ligger längs husets entré har både terrass och balkong. Det 
är söderläge med naturskön utsikt och glimtar mot vattnet. Här kan du njuta 
ute både morgon och kväll.

Med reservation för ev ändringar  Med reservation för ev ändringar  

TAKVÅNINGAR
med terrass och balkong

     
       

» Takvåningarna är och ska vara något 
extra – högst upp i huset, vidunderlig 
utsikt och drygt 30 kvm utomhus. «
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SITUATIONSPLAN 
       

Till samtliga lägenheter finns 
• Parkeringsplats att hyra
• Möjlighet att anmäla intresse för 

motorvärmare eller laddningsstolpe 
för elbil (mot extra kostnad)

• Lägenhetsförråd
• Telia Triple Play som ingår i månads-

avgiften innehåller bredband,  
digital-TVkanaler, digitalbox och 
abonnemang för IP-telefoni

Till Brf Skutvikshagen hör
• Två tvättstugor, hus A och hus G
• Gästlägenhet, hus G
• Bastu och relax, hus G
• Hobbyrum/bytesrum
• Cykelförråd, hus A-G
• Gästparkering

Den andra etappen av Brf Skutviks-
hagen består av hus E, F och G. Vi 
bygger totalt 46 lägenheter i denna 
etapp och här finns lägenheter från 1 
rok till 4 rok. 

Duschväggar är tillval.

Lägenhetsfördelning (hus E, F och G)
2 st  1 rok  41 kvm
13 st 2 rok  65 kvm
2 st  2 rok  83 kvm
15 st  3 rok  83 kvm
3 st  4 rok  99 kvm
11 st  4 rok  103 kvm

BR YGGA

A

B

C

D

N

E

F

G

Etapp 1

Etapp 2
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RUMSBESKRIVNING

Med reservation för ev ändringar  Med reservation för ev ändringar  

Relax är vardagslyx!
Brf Skutvikshagen är en förening som erbjuder faciliteter utöver det vanliga.  
I ett av husen byggs en relaxavdelning med bastu. I ett annat hus finns en gäst-
lägenhet som även kan fungera som en lokal för möten eller kalas. Vi ger plats 
åt förslagsvis ett hobbyrum, en plats där du kan renovera dina möbler eller  
använda som bytesrum för saker du inte längre behöver. Trots att varje lägenhet 
är utrustad med tvättmaskin finns det två tvättstugor i föreningen. 

FACILITETER
i Brf Skutvikshagen

Detta  foto är taget från ett annat projekt där det finns en liknande relaxavdelning. 

GENERELLT I SAMTLIGA LÄGENHETER INKLUSIVE GÄSTLÄGENHET/FÖRENINGSLOKAL:
Genomgående mattlackad ekparkett (3 stav) med eklaserade socklar. Vita fabriksmålade dörrfoder. 
Vitmålade väggar och tak. Fönsterbänkarna är i natursten. Släta vita innerdörrar. Samtliga väggar är i betong eller gips.
Takhöjden i lägenheterna är ca 2,50 m. Lgh i entréplan samt plan under entréplan (plan 09) har ca 2,70 m i takhöjd.

RUM ÖVRIGT

Hall/kontorsyta 
från hall där det
förekommer

Hatthylla. 
Garderob/garderober i vitt, inredd med hylla och stång, se bofaktablad.
Vit skjutdörrsgarderob med vit profil, hylla och klädstång samt plats för städutrustning, se bofakta-
blad. Multimediaskåp och elcentral, placering skiljer sig beroende på lägenhet, se bofaktablad. 
Inspektionslucka för vattenfördelning.

Kök
Köksö förekom-
mer i vissa lgh

Kökssnickerier från Vedum med lucka Annika vit. Grepplist på bänkskåp och pushfunktion på 
överskåp. Mjukstängande fullutdragslådor. Vitt kakel 20x50 cm som stänkskydd på väggar. Bänk-
skiva i ljusgrå laminat, nedfälld rostfri ho (2 hoar, 1 rok har 1 st ho) från Intra och blandare från 
Tapwell. Integrerad diskmaskin. Kyl samt frys eller kyl/frys i vitt utförande från Siemens. Vit ugn 
och micro från Siemens placerade i högskåp. Induktionshäll och spiskåpa. Typ av spiskåpa är ej fastställd.  
 
Vitvarumodeller kan komma att bytas ut och ersätts då med likvärdig modell.

Vardagsrum Terrasslägenheter har ektrappa till terrass.

Generellt wc/d, 
wc

Wc/d med tvätt

Wc/d och wc

Beige klinker 15x15 cm på golv med ljust grå fog. Väggar kaklade med vitt matt kakel 15x15 cm 
med ljust grå fog. Wc-stol. Samtliga blandare från Tapwell. 

Kommod i ek från Vedum med två lådor och tvättställ i vitt porslin, 915/615mm bred, se bofakta-
blad. Belysningsramp i ek och spegel. Eluttag på vägg intill kommod samt vid tvättbänk. Dusch-
draperistång. Förberett för handdukstork. Vit tvättmaskin och plats för torktumlare, vit bänkskiva 
över. Gästlägenhet utrustas ej med tvättmaskin. 

Tvättställ, spegelskåp med belysning. Duschdraperistång i wc/d.

Sovrum Fristående garderober med vita dörrar inredda med hylla och klädstång alternativt
vit skjutdörrsgarderob med vit profil, oinredd (se bofaktablad).
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TEKNISK BESKRIVNING     

Mark Området utförs fullt färdigt genom Småas försorg enligt ritning och anpassas mot omgivande 
park- och naturmark. Avskärmade parkeringar beläggs med betongmarksten, körytor asfalteras. 
Framför entrén utförs gångytan av granithällar, övriga gångytor se markritning. I gränsen mellan 
föreningens tomt och gata planteras växter enligt markritning. En gemensam yta med lekplats 
anläggs mellan husen samt en gemensam grusad yta i anslutning till föreningslokalen.

Grund Radonskyddad isolerad platta på mark, grundmur med ytbeklädnad av sten.

Mellanbjälklag Bjälklag utförs med pågjutning av platsgjuten betong på s.k. plattbärlag.

Vindsbjälklag Bjälklag utförs med pågjutning av platsgjuten betong på sk. plattbärlag. Uppstolpad takkonstruktion 
och lösullsisolering.

Ytterväggar Bostadshus: Prefab, insida betong och utsida betong/ tegel. Träpanel vid entré.
Terrassvåning: Fasad av träpanel på regelstomme med insida av plywood och gips.
Källarytterväggar av betong.

Innerväggar Skivmaterial av gips på regelstomme av stål alternativt trä. Bärande väggar av betong.

Yttertak Takstolar, råspontad panel, underlagspapp, bandad plåt. Nedsänkt tak på terrasser med takpapp.

Balkong/terrass Balkong: Betong med målad undersida, räcke i lackad aluminium med bakomliggande glas. Eluttag 
och belysning.
Terrass: Betong med trall av trä alternativt komposit. Räcke i lackad aluminium med bakomliggande 
glas. Eluttag och belysning.

Fönster Fönster och fönsterdörrar fabriksmålade med aluminiumklädd utsida och isolerglas. Fönsterdörrar 
i nedre bottenplan försedda med lås.

Dörrar Entréparti i oljad ek med kodlås och dörröppnare.
Säkerhetsdörr med tittöga och mekanisk ringklocka till lägenheter.
Dörrar till gemensamma utrymmen av stål.
Innerdörrar: Vita släta, fabriksmålade.

Trappor/trapphus Trappor: Prefabtrappor med beläggning av cementmosaik. Målade räcken och handledare.
Trapphus: Klinkergolv. Målade väggar och tak, hiss, postfack, namntavla samt tidningshållare med 
namnskylt vid lägenhetsdörr.

Sanitära 
installationer

En självdränerande väggvattenutkastare på entrésidan samt vid nedre källardörr per byggnad.
Wc-stol samt vattenarmaturer i kök och bad/tvätt av snålspolande typ. Förberett för individuell 
tappvattenmätning genom bostadsrättsföreningen.

Uppvärmning Bostadshus: Uppvärmning sker via fjärrvärme med vattenburna radiatorer.

Ventilation Mekanisk frånluft och tilluft via gemensamt FTX-aggregat med värmeåtervinning placerad i 
fläktrum.

El, tele, IT och 
TV

Individuell mätning via elmätare. Gruppcentral i varje lägenhet med automatsäkringar och jordfels-
brytare. Förutom eluttag för normal belysning ingår takbelysning i klk, kök, wc, wc/dusch, bänk-
belysning kök, belysning samt eluttag vid balkong/uteplats/terrass. Brandvarnare. Bostadsrätts-
föreningen ansluts med fiber till Telias IT-nät. I lägenheterna byggs stjärnnät med dubbelt multi-
mediauttag (data/tele/tv) i alla bostadsrum. Belysning i allmänna utrymmen med närvarosensor.

Avfallshantering Underjordiska sopbehållare för hushållssopor och matavfall mellan parkeringar.

Gemensamma 
utrymmen

Cykel/barnvagn/rullstolsförråd: Dammbundet betonggolv. Vitmålade väggar och tak. Eluttag för 
laddning av rullstol. 
Städrum: Klinkergolv. Vitmålade väggar och tak. Utslagsvask.
Tvättstuga: Klinkergolv. Vitmålade väggar och tak. Tvättmaskin, torktumlare, torkskåp, mangel och 
tvättbänk.  
Wc/dusch i tvättstuga: Klinkergolv. Kaklade väggar och målat tak. Wc-stol samt handfat. Spegel och 
eluttag vid tvättställ. Duschdraperistång.
Relax/bastu/wc: Klinkergolv. Kaklade väggar och målat tak. Bastupanel och bastuaggregat. 
Duschhörna i rundat klarglas. Wc-stol samt handfat. Spegel och eluttag vid tvättställ.
Gästlägenhet/föreningslokal: Utrustning och material enligt rumsbeskrivning. Endast förberedelse 
för tvättmaskin och torktumlare.

UC/el-central/
lägenhetsförråd

Dammbundet betonggolv. Vitmålade väggar och tak, enklare målningsbehandling. FTX-aggregat, 
fjärrvärmeväxlare, El- och IT-central, förrådsväggar av typ Troax, utslagsvask enligt ritningar.

Hiss Maskinrumslös hiss med målade schaktväggar.

Parkeringsplatser Öppna parkeringsplatser mellan husen utan motorvärmare (34st).
Öppna parkeringsplatser söder om lokalgata med motorvärmare (91st).
Öppna parkeringsplatser söder om lokalgata med elbilsladdning (6st).
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PERSONLIGA HEM
med Småa

Förutom vårt breda utbud av inredningsval, får du som köper en bostad av oss i tidigt 
skede gå på en inspirerande inredningskurs. Du får dessutom ett individuellt möte med 
en professionell inredningsarkitekt där du bland annat får vägledning om färgsättning 
och inredning utifrån dina egna förutsättningar. Kursen och mötet med inrednings- 
arkitekten gör dig trygg och säker när du ska träffa din personliga inredningsvals- 
koordinator för att göra dina val.

Planlösning och stora inredningsval
För oss är det viktigt att du som kund ska ha möjlighet att skapa ett personligt hem 
utifrån dina behov och vi erbjuder därför oftast olika planlösningsalternativ. De fram-
tagna planlösningarna är anpassade till bostaden och genomtänkta för att fylla olika funk-
tioner i hemmet. Vad passar dig bäst? 
Inredningsval som påverkar planlösning och installationer görs till stor del redan hos 
stomleverantören. Möjligheten att välja en alternativ planlösning kan därför begränsas 
i vår produktion.
Redan när arkitekten ritar husen lägges stor vikt vid att materialval och arkitektur ska 
passa in i den omgivande miljön. Det är på den slutliga produkten som vi har sökt 
bygglov. Detta innebär att det inte finns möjlighet att göra ändringar på fasad, såsom 
fönster och dörrar, då detta inte ryms inom bygglovet för projektet.

Personlig prägel på din bostad
Våra inredningsarkitekter har utifrån husets utformning och karaktär, tagit fram olika 
materialval och genomtänkta funktioner för din bostad. Dessa presenteras i projektets 
inredningsvalskatalog och är anpassade för varje bostadstyp. 
Självklart ska du ha möjlighet att sätta personlig prägel  på ditt nya hem utifrån din stil 
och dina preferenser. För att försäkra oss om att du ska hitta något som passar just  
dig finns ett brett utbud av inredningsval. Du kan välja bland kakel, klinker, golv,  
köksluckor, vitvaror och mycket annat. Kök och badrum väljer du ur Vedums breda  
sortiment. 
Det kan vara bra att veta att vissa av produkterna vi erbjuder har långa leveranstider så 
det kan det vara svårt att tillmötesgå vissa önskemål under pågående produktion.
När det är dags för dig att göra dina val, får du en mapp med alla de inredningsval du 
har möjlighet att göra i bostaden. I alla våra projekt finns en ansvarig inredningsvals-
koordinator, din kontaktperson när det gäller frågor om inredningsvalen. 

EXEMPEL PÅ INREDNINGSVAL

» Genom våra många inredningsval 
har du stora möjligheter att sätta din 
personliga prägel på ditt nya hem. «

Innerdörrar
Byte av innerdörr till massiv dörr, per styck ................................................... från ca 1 700 kr

Golv
Byte av golv till askparkett, 3-stav .......................................................................från ca 25 000 kr

Kök
Byte av kulör på köksluckor ..................................................................................... från ca 5 500 kr
Byte av kulör på bänkskivans laminat ............................................................................ca 1 100 kr
Byte av bänkskiva till massivt trä ....................................................................................ca 16 000 kr

Våtrum
Byte av kommod ............................................................................................................ från ca 2 800 kr
Val av kommod ............................................................................................................... från ca 5 500 kr
Byte från dusch till badkar ........................................................................................ från ca 8 000 kr

Målning och tapetsering
Målat i annan kulör ....................................................................................................... från ca 1 800 kr
Tapetserat istället för målat ..................................................................................... från ca 2 700 kr

Belysning
Spotlightsskena i kök .....................................................................................................från ca 3 500 kr

Takvåningar
Braskamin ........................................................................................................................från ca 85 000 kr

Fler alternativ och priser finner du i vår inredningsvalskatalog.
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VÄLKOMMEN
till Vaxholm
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Vardagen i Brf Skutvikshagen
• En planerad busshållsplats finns i anslutning till området.
• Det är cirka 10 minuters promenad ner till stadskärnan i Vaxholm.
• Storhandla eller shoppa vid Arninge handelsplats (cirka 14 km från Vaxholm mot Täby).
• På Vaxön finns bra kommunala grundskolor samt en friskola. 
• I kommunen finns sju kommunala förskolor. 

» Vaxholm är  
skärgårdens  
huvudstad, en  
naturskön små-
stadsidyll riktigt 
nära Stockholm. «

Vy över Vaxholm

Vy över Vaxholmsfjärden ovanför Skutvikshagen
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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 material-
val 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 värme-
återvinning av den luft som ventileras ut är bara några av våra grundkrav.  Det 
ger både lägre energikostnader, minskade koldioxidutsläpp och ett renare miljö-
samvete. 

Energisnåla bostäder
I Brf Skutvikshagen utrustas husen med bästa möjliga värmekälla sett utifrån  
energieffektivitet och driftskostnad. Här sker uppvärmningen med fjärrvärme 
via radiatorer. Vitvarorna är miljöklassade. 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 Skutvikshagen anpassas husen till omgivande natur. Miljön planeras 
också så att vi kan minimera transporter av massor under produktion och vår 
ambition är att försöka bevara den kringliggande naturen. Dagvattnet om-
händertas lokalt genom infiltration. Vi kommer att renovera en av de befintliga 
bryggorna vid vattnet, marken och bryggan tillhör kommunens mark.

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

     
     

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 enerigåtgången har alltså du som användare. 

För att du ska kunna mäta din energiförbrukning utrustar vi lägenheterna 
med individuella mätare för tappvarmvatten, kallvatten och hushållsel. 
På parkeringen kommer vi även att installera laddningsstolpar för elbilar.

Vi ger plats åt förslagsvis ett hobbyrum, en plats där du kan renovera dina 
möbler eller använda som bytesrum för saker du inte längre behöver.

Källsortering
Lägenheterna är självklart utrustade med kärl för källsortering. Matavfall 
sorteras separat och kastas i en annan behållare för att sedan samlas in och 
rötas. Återvinningsstation finns i närområdet.

Fuktsäkring
Vi tillämpar den senaste tekniken och följer branschens regler och rekommen-
dationer 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 
husen genom det svenska systemet Miljöbyggnad som sköts av Sweden Green 
Building Council. 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, radonhalt och dagsljus. Dessutom ska allt byggnadsmaterial  
dokumenteras.
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SÅ HÄR GÅR DET TILL
    

ATT FÖRVÄRVA BOSTADSRÄTT
Bostadsrättsföreningen
En bostadsrättsförening är en eko-
nomisk förening som har till ända-
mål att upplåta lägenheter med nytt-
janderätt utan begränsning i tiden 
till sina medlemmar. Medlemmar i 
föreningen är du och dina grannar. 
Tillsammans äger och förvaltar ni 
föreningens hus och de gemensam-
ma anläggningarna i området. 

Småa bildar bostadsrättsförening-
en och sitter med i styrelsen som 
från början består av tre personer.  
Styrelsen upprättar en kostnads-
kalkyl för föreningen. Kostnadskal-
kylen granskas och godkänns av 
särskilda intygsgivare utsedda av 
Boverket och sedan kan föreningen 
teckna förhandsavtal med bostads- 
köparna. 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 pla-
nen registreras hos Bolagsverket 
som därefter utfärdar upplåtelse-
tillstånd. 

Föreningen har sitt första ordina-
rie 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 i 
Brf  Skutvikshagen etapp 2, teck-
nas ett förhandsavtal och ett för-
skott på 50.000 kr ska betalas. 
Innan förhandsavtalet tecknas tar 
bostadsrättsföreningen en kredit-
upplysning på dig. Du får en upp-
lysningskopia till din folkbokförings-
adress. 
Nästa steg i processen är under-
tecknandet av upplåtelseavtalet. 
Det görs ca 6 mån innan tillträde. 
Vid denna tidpunkt erläggs en 
handpenning som tillsammans 
med bokningsavgift och förskott 

utgör ca 10% av köpeskillingen.  
Resterande del av köpeskillingen er-
läggs i samband med tillträdet. Köpe- 
skillingen, som består av en insats 
och en upplåtelseavgift, framgår av 
bostadsrättsföreningens ekonomis-
ka plan. Du erhåller en kopia av den 
ekonomiska planen i samband med 
tecknandet av upplåtelseavtalet. 

Månadsavgiften består av din lägen-
hets 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 bygg-
felsgaranti. Garantin gäller om fel 
skulle upptäckas i byggnadens kon-
struktion, 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 riske-
rar föreningen inte att drabbas av 
minskade intäkter.

Garanti
Före inflyttning sker en slutbesikt-
ning. 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 två-
årskontroll. Det är under denna 
tid som bland annat lägenhetens 
funktion och hållbarhet har hunnit 
prövas. Det är styrelsen som före-

träder bostadsrättsföreningen.
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. 

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 fram-
går närmare av föreningens stadgar, 
som du får i samband med teck-
nandet av bostadsrättsavtalet. I 
stadgarna finns också mycket annan  
viktig information om vad som gäller 
i just din förening, varför stadgarna 
bör läsas igenom noga.

Visning
Först får vår Småa-kö chansen att boka en bostad. Efter kövisningen släpper vi kvarvarande bostäder till 
allmän försäljning. Du kan enkelt göra en intresseanmälan för en bostad på plats. Intresseanmälan är inte 
bindande utan det enda som händer är att mäklaren kommer att kontakta dig.

Arbetsplatsbesök
När husen börjar komma upp i området får du en inbjudan till ett arbetsplatsbesök tillsammans med 
några av dina blivande grannar. Det kan variera lite kring vilket skede bostaden som ni besöker kan  
befinna sig i men oftast visas en bostad som precis blivit rumsbildad.

Kundsyn
I samband med slutbesiktningen får du en inbjudan att besöka din bostad innan besiktningsmannen gör 
sin syn. Du får gå igenom bostaden innan och exempelvis kontrollera att dina inredningsval är korrekta. 

Slutbesiktning
En tid innan slutbesiktningen får du hem en kallelse av projektets externa besiktningsman. På besiktningen 
kommer en representant från styrelsen samt projektets produktionsledare och/eller platschef att vara med.

Tillträde
På tillträdesdagen träffar du projektets produktionsledare och platschef som smidigt kommer att gå igenom 
din drift- och skötsel pärm samt andra viktiga punkter du behöver veta om ditt nya boende.

Sexmånaderssyn och tvåårskontroll
Cirka sex månader efter att du flyttat in kommer du få en kallelse till sexmånaderssyn av din bostad. Du 
kommer även få en kallelse till en tvåårskontroll cirka två år efter du flyttat in. På kontrollerna går vi 
bland annat igenom bostadens funktioner.

i Informationsmöte
En bit in i försäljningsprocessen 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
Efter informationsmötet blir du inbjuden till en inredningskurs. Där kommer du, tillsammans med dina 
blivande grannar, att få träffa projektets externa inredningsarkitekt och få lite tips kring hur man kan 
tänka kring bland annat funktion, färg, belysning, möblering och trädgård.

Förhands- och upplåtelseavtal
Bostadsrättsföreningen tecknar inledningsvis ett förhandsavtal med dig som köpare hos mäklaren. Cirka 
6 mån före inflyttning tecknas ett upplåtelseavtal med kundombudet och du blir medlem i bostadsrätts-
föreningen.

Inredningsval
Efter tecknat förhandsavtal träffar du projektets inredningsarkitekt för ett privat möte. Innan dess får du 
hem en mapp med de val du kan göra samt kallelse till två möten; ett med inredningsarkitekten och ett med  
projektets inredningsvalskoordinator, där framgår även de stopptider som gäller för din bostad.

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 t ex gardinstänger, takkrona, garderobsinredning 
eller beslag till badrummet.



Småa AB
Småa har sedan starten 1927 byggt över 20.000 bostäder i Stockholms regionen. 
Många av dessa småhusområden är idag klassiska trädgårds städer och eftertraktade 
bostadsmiljöer. Det var under namnet  Småstugebyrån som de första självbyggarna 
reste sina hus på 20-talet. Sedan dess har vi utvecklat vår affärsidé och produkt och 
arbetar efter tre värdeord:
 •  Personliga hem
 •  Attraktiva boendemiljöer
 •  Kvalitet över tiden

Numera är Småa ett aktiebolag som ägs av JM, HSB och personalen.

Personliga hem
Genom att boka ditt hus tidigt kan du vara med och forma ditt personliga hem. Dels 
genom olika tillvalsmöjligheter och dels genom vårt självbyggerikoncept. Vi erbjuder 
också ett möte med vår inredare i samband med inredningsvalen.

Attraktiva boendemiljöer
Ett Småa-område kännetecknas av bearbetade detaljer såsom anpassad arkitektur, 
harmonisk helhet och vackra utsmyckningar. Vi vill att du som bor där ska trivas långt 
innan du satt nyckeln i din dörr. Entrén till området speglar första mötet till ditt hem.

Kvalitet över tiden
Småas bostäder är utformade för att vara energieffektiva, miljövänliga och med  
en kvalitet som står sig över tiden. Tillsam mans med dig skapar vi bostäder som 
fungerar och skänker glädje under lång tid. 

Miljöpolicy
Som bostadsbyggare tar Småa ett stort  ansvar för den miljö som vi skapar för fram-
tiden. I vårt miljöanpassade byggande ingår att bygga hälsosamma hus genom goda 
tekniska lösningar och bra materialval.
Vi utrustar bostäder med energieffek tiva installationer och en teknik som ger god 
funktion och låga driftkostnader. Vi strävar efter att det ska vara möjligt att leva 
kretsloppsanpassat i våra bostäder. 

Småakön
Du får många fördelar genom att gå med i vår kö. Vi erbjuder boka- tidigt-rabatt på 
upp till 50.000 kr. Du har alltid förtur till våra planerade projekt och inbjuds till en 
särskild visning. Några gånger per år får du en informa tionstidning från oss som bl a 
pre senterar pågående och planerade  projekt.

Småa AB
Postadress Box 47613, 11794 Stockholm
Besöksadress Årstaängsvägen 11, Marievik
Tel 08-586 303 00
E-post post@smaa.se Web www.smaa.se
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