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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.

NYA RÖNNINGE CENTRUM 
stadsmässiga hus i en attraktiv boendemiljö

     
       

LÄGENHETER
nära sjö och park

Naturnära och centralt 
Rönninge är ett genuint och småskaligt stationssamhälle med charmiga  
sekelskiftsvillor och fin natur. Tillsammans med Salem kommun är vi med 
och utvecklar Rönninge Centrum med fler bostäder, butiker och restauranger.

Här kommer Rönninge Sjöstad att växa fram, ett trivsamt och centralt 
bostadsområde med cirka 100 lägenheter i flera etapper. Först ut är Brf 
Trädgårdslunden med 37 lägenheter fördelade på fyra huskroppar, i storlekarna 
2-5 rok om 43-115 kvm. Här bor du omringad av sjöarna Flaten och Uttran 
samtidigt som du har service och kollektivtrafik runt knuten. När du lämnat 
lägenheten kan du vara inne i Stockholm C på drygt 30 minuter. 
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BRF TRÄDGÅRDSLUNDENS   
levande innergård

Brf Trädgårdslunden får en trivsam innergård med skön trädgårdskänsla. 
Här satsar vi lite extra på ätbar växtlighet så som rabarber, bärbuskar och 
fruktträd. Trädgårdskänslan förstärks av att vissa tak blir gröna med sedum. 
Sedumtaken har flera positiva effekter, bland annat är det ljuddämpande, tar 
hand om dagvattnet och har en isolerande effekt. 

Har du lämnat villan med trädgård har du ändå möjlighet att påta i fören-
ingens gemensamma odlingsplatser och avsluta dagen med att grilla på  
innergården.

     
       

» Vi skapar en god trädgårdskänsla  
på innergården med rabarber och bär! «
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LUTA DIG TILLBAKA
på din balkong, uteplats eller terrass

Lägenheterna får balkong, uteplats eller terrass som vätter mot den fina inner-
gården. Bor du högt upp i husen får du dessutom utsikt mot sjön. Några av de 
större lägenheterna får två balkonger varav ena blir delvis inglasad. Varför inte 
skapa ditt egna lilla växthus med kryddor och tomatplantor.

Arkitektens vision är att skapa en elegant och modern bebyggelse som ändå smälter 
in i Rönninges villakvarter. De större husen, med fyra våningar, får stadskaraktär 
med ljusa putsade fasader, medan de mindre husen, med tre våningar, har 
inspirerats av grosshandlarvillor, med detaljer som träfarstun. 

     
       

» Stadsmässiga hus  
med inspiration från 
Rönninges gamla 
villakvarter. «
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Vi har tagit fram flera olika lägenhetstyper just för att du ska kunna välja 
det som passar dig. Den praktiska trean om 63 kvm eller den stora rymliga 
om 88 kvm med en extra WC? För vissa lägenheter finns även möjlighet att 
välja någon av våra alternativa planlösningar.

Lägenheter är ljusa och har generösa fönsterpartier, vitmålade väggar, 
eklamellsparkett och en takhöjd på 2,6 meter. Badrummen blir helkaklade 
med hög standard som duschhörna i glas, tvättmaskin och torktumlare. 

MÅNGA MÖJLIGHETER 
lägenhet med sjöutsikt eller stor uteplats

Med reservation för ev ändringar  Med reservation för ev ändringar  

     
       

» Med hjälp av vår externa inrednings-
arkitekt har du möjlighet att skapa ditt 
personliga hem. «
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Köken är välplanerade och har bekvämligheter som induktionshäll, mjuk-
stängande lådor och integrerad diskmaskin. Snickerierna är från Vedum och 
har detaljer som olika färgsättning på bänkskåp och väggskåp. Detta till-
sammans med en marmorliknande bänkskiva i laminat och kakelplattor som 
sätts i halvstensförband för att ge köket en modern känsla. Samtliga vitvaror 
är från Siemens och spiskåpa från Swegon. 

De flesta lägenheter får kök med bardisk som skärmar av mot övriga 
sociala ytor.

LJUST OCH ELEGANT KÖK
med gott om plats för både gäster och finporslin

Med reservation för ev ändringar  Med reservation för ev ändringar  
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I Brf Trädgårdslunden finns fyra etagelägenheter i två plan. På entréplanet 
finns familjens sociala ytor så som kök, vardagsrum med plats för mat-
grupp och utgång till terrass. 

Trappan leder dig upp till etagevåningen som har upp till 3 meter i takhöjd. 
Här finns familjens privata sfär med tre sovrum samt badrum med separat 
tvättavdelning. Vill du vara med och påverka planlösningen finns möjlighet 
att till exempel välja till ett allrum - det perfekta rummet för tonårsbarn att 
hänga i!
 

Med reservation för ev ändringar  Med reservation för ev ändringar  

FAMILJÄRA ETAGELÄGENHETER
med radhuskänsla

     
       

» Radhuskänsla mitt i centrum och endast 
några minuters promenad ner till sjön! «
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SITUATIONSPLAN 

Brf Trädgårdslunden är den första 
etappen i Rönninge Sjöstad och be-
står av hus A, B, C och D. Vi bygger 
totalt 37 lägenheter från 2 till 5 rok. 

Duschväggar är tillval.

Lägenhetsfördelning (hus A, B, C och D)

2 st  2 rok  43 kvm (Hus A + B)
2 st  2 rok 49 kvm (Hus B)
1 st  2 rok  50 kvm (Hus A)
2 st  2 rok 53 kvm (Hus A + B)
2 st  2 rok 58 kvm (Hus C +D)
6 st  2-3 rok  63 kvm (Hus A + B)

C

       

Till samtliga lägenheter finns 
• 43 parkeringsplatser att hyra, mot en kostnad av 

ca 300 kr/mån 
• Möjlighet att anmäla intresse för någon av de åtta 

parkeringsplatserna med motorvärmare/laddnings-
stolpar, 16A för elbil, mot kostnad av ca 400 kr/
mån. Förbrukningsavgift tillkommer

• Ouppvärmda vindsförråd, ca 7-13 kvm, snedtak 
• Telia Triple Play som ingår i månadsavgiften. 

Innehåller bredband, digital-TVkanaler, digital-
box och abonnemang för IP-telefoni (samtalskostnad 
tillkommer)

 
 

Till Brf Trädgårdslunden hör
• Gästlägenhet/föreningslokal, hus B
• Gemensamma odlingsplatser
• Grillplats med sittbänkar
• Cykelparkering
• Barnvagnsförråd med utslagsvask, hus A och hus B
• Delvis nedgrävda sopkärl för hushållssopor och 

matavfall

 
2 st  3 rok  71 kvm (Hus C + D)
9 st  3 rok  88 kvm (Hus A + B)
1 st  3 rok  90 kvm (Hus B)
2 st  4 rok  98 kvm (Hus B)
4 st  4 rok 115 kvm (Hus C + D)
4 st  5 rok 107 kvm (Hus A + B)
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Den lyxiga gästlägenheten
Har du gäster på besök kan du boka en av Brf Trädgårdslundens finaste lägen-
heter med högt i tak, sovloft och stora glaspartier mot gatan. Lägenheten om 
34 kvm kan även fungera som en lokal för föreningsmöten eller privata kalas. 

Gemensamma kvalitéer för Rönninge Sjöstad
För att ta vara på det sjönära läget kommer det bli en smitväg ner till sjön, där 
vi kommer anlägga en brygga. Vid torget i Centrum kommer vi även vara med 
och ta fram en konstnärlig utsmyckning.

GEMENSAMMA KVALITÉER
gästlägenhet och brygga vid Flaten

RUMSBESKRIVNING

GENERELLT PÅ SAMTLIGA PLAN DÄR INGENTING ANNAT ANGES:
Vitmålade väggar. Vitmålade betongtak med synliga skarvar. Mattlackad eklamellparkett från Kährs med trösklar i ek. Släta, vita, 
innerdörrar. Vita, fabriksmålade socklar, lister och foder. Fönsterbänkar av natursten - Carrara bianco. Takhöjden i lägenheterna 
är 2,60 meter, etagevåningar i hus C och D får upp till 3,00 meter i takhöjd.

RUM ÖVRIGT

Hall Hatthylla i ek och fristående garderob. Alternativt skjutdörrsgarderob med spegelglas och vit ram 
inredd med hylla och stång från Elfa, enligt ritning.

Kök Kökssnickerier från Vedum med lucka Annika, bänkskåp i grått och vägg- och högskåp i vitt, enligt 
ritning Mjukstängande fullutdragslådor. Kromade handtag på bänkskåp och högskåp, push-funktion 
på överskåp. Grå/vit mönstrad bänkskiva i laminat. Stänkskydd i vitt, matt kakel cirka 100x200 mm 
satt i halvstensförband med grå fog. Bänkbelysning ljusrampslist med LED. Underlimmad rostfri 
diskho från Intra. Köksblandare med diskmaskinsavstängning från Tapwell. Induktionshäll. 
Integrerad diskmaskin. Fristående kyl och frys (3-5 rok), kyl/frys (2 och 2-3 rok). Ugn och mikro-
vågsugn i vitt utförande. Spiskåpa i vitt utförande från Swegon. Övrig vitvaror från Siemens.  
Spotlightskena inkl. dimmer enligt ritning.

WC/ Dusch
WC/Bad

WC

Tvättutrymme

Mörkgrå klinker på golv cirka 100x100 mm, grå fog. Vitt, matt kakel på vägg, cirka 200x200 mm, 
rak sättning, grå fog. WC från Gustavsberg. Tvättställ med vit kommod med lådor 615 mm och 
spegel med belysning, hylla och uttag 600 mm från Vedum. Blandare från Tapwell. Fast duschvägg i 
klarglas med stång. Badkar i etagelägenhet enligt ritning. Belysningsarmatur i tak. Förberedelseför 
handdukstork.

Mörkgrå klinker på golv cirka 100x100 mm, med klinkersockel, grå fog. Vitmålade väggar, 
Stänkskydd bakom tvättställ kaklas med vitt, matt kakel cirka 100x100 mm med grå fog. 
WC och tvättställ Tvättställsblandare från Tapwell. Spegel med hylla och belysning från Vedum. 
Belysningsarmatur i tak. 

Tvättmaskin och torktumlare, alternativt kombinerad tvätt/tork från Siemens, enligt ritning.  
Grå bänkskiva i laminat enligt ritning. Etagelägenhet får en separat tvättavdelning enligt ritning.

Sovrum Skjutdörrsgarderob med vit MDF-fyllning och vit ram inredd med hylla och stång. Alternativt fri-
stående garderob.

Klädkammare Inredd med hylla och stång från Elfa. Belysningsarmatur i tak.

Gästlägenhet Trinett med väggskåp med belysning i köksdel. Loftvåning med trappa, räcke i glas.  
WC/Dusch: Mörkgrå klinker på golv cirka 100x100 mm, med klinkersockel, grå fog. Vitmålade 
väggar, Stänkskydd bakom tvättställ kaklas med vitt, matt kakel cirka 100x100 mm med grå fog. 
WC från Gustavsberg. Tvättställ med vit kommod med lådor 615 mm och spegel med belysning, 
hylla och uttag 600 mm från Vedum. Blandare från Tapwell. Fast duschvägg i klarglas med stång.  
Belysningsarmatur i tak. 
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TEKNISK BESKRIVNING     

Mark Området utförs fullt färdigt enligt ritning. Häckar, träd, planteringsytor, gångytor med plattor och 
stenmjöl, gemensam sittgrupp, mindre naturlek, grill m.m.

Grund Bostadshus: Pålad betongplatta.

Mellanbjälklag Bjälklag utförs med pågjutning av betong på plattbärlag.

Ytterväggar Bostadshus: Prefabricerade betongväggar med målad puts.
Vindsplan: Gavelväggar Prefabricerade betongväggar med målad puts.
Burspråk är isolerad träregelstomme med målad puts, alternativt prefabricerade betongväggar 
med målad puts.

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

Yttertak Takstolar, råspontad panel, underlagspapp, plåttäckning, vissa tak utförs med Sedum beläggning se 
ritning.

Balkong/uteplats/
terrass

Balkong: Trallgolv på betong och räcken i metall, eluttag och belysning.
Balkonger ovan portik: enligt ovan, får även en sida glasad se ritning.
Uteplats: Stenplattor på mark eluttag och belysning.
Terrass: Betong med trall av trä, eluttag och belysning.

Fönster & 
Fönsterdörrar

Fönster och fönsterdörrar med aluminiumklädd utsida och isolerglas, fönsterdörrar i nedre bot-
tenplan försedda med lås.

Dörrar Hus A & B: Entréparti gata samt entréparti mot gård i aluminium förses med kod/magnetläsare. 
Säkerhetsdörr med tittöga och mekanisk ringklocka till lägenheter.
Dörrar till gemensamma utrymmen stål/trä.
Hus C & D: Ytterdörrar i trä.

Sanitära 
installationer

Hus A & B får självdränerande utkastare i anslutning till gårdsentrén för utvändig bevattning.
Wc-stol samt vattenarmaturer i kök, wc, wc/duch samt wc/bad av snålspolande typ.
Förberett för individuell kall & varmvatten mätning genom bostadsrättsföreningen.

Uppvärmning Bostadshus: Uppvärmning sker via fjärrvärme med vattenburna radiatorer.
Mätning sker av den totala åtgången på fjärrvärmen, samt att mätning av temperatur sker i res-
pektive lägenhet.

Ventilation Mekanisk från- och tilluft med värmeåtervinning (FTX).
Hus A & B har centralt FTX aggregat.
Hus C & D har lägenhets FTX aggregat.

El, tele, IT och 
TV

Individuell mätning av hushållsel via elmätare.  Gruppcentral i resp. lägenhet med automatsäkringar 
och jordfelsbrytare. Förutom eluttag för normal belysning ingår takbelysning i klädkammare, kök, 
wc, wc/dusch samt wc/bad enligt ritning.

Bänkbelysning monterad under överskåp ovan köksbänk, belysning samt eluttag vid uteplats/ 
balkong/terrass. Brandvarnare.

Bostadsrättsföreningen ansluts med fiber till Telias IT-nät. I lägenheterna byggs stjärnnät med dub-
belt multimediauttag (data/tele/tv). 
Allmänna utrymmen har närvarostyrd belysning.

Trappor/trapphus Hus A & B: Prefab. trappor med terrassobeläggning, räcken och handledare i stål.
Keramiska plattor på golv samt sockel ca 10 cm hög i samma material.  
Målade väggar och tak, akustik plattor i delar av tak.
Maskinrumslös hiss med målade schaktväggar. Postfack, tidningshållare med namnskylt, namntavla i 
entré.
Hus C & D: Trappa och räcke i trä fram till entrédörr, postlådor vid trappuppgång.
Etagelägenhet: Invändiga trappor med plansteg av ek, vitmålade vangstycken och handledare. 

Gemensamma 
utrymmen

Barnvagns- och rullstolsrum med utslagsvask för städ: Vitmålade väggar och tak, keramiska plattor 
på golv samt sockel ca 10 cm hög i samma material. Eluttag för laddning rullstol.

Gästlägenhet hus B: Vitmålade väggar, ekparkett, sovloft med räcke i glas, trinettkök samt wc/dusch
Vindsförråd finns i hus A & B, där finns även vindsförråd till hus C & D, ouppvärmt utrymme, för-
råd av gallerväggar.

Undercentral hus C: Vitmålade väggar och tak, dammbundet betonggolv samt fjärrvärmeväxlare 
och elcentral för hus C & D.

Hus A & B har elcentral på entréplan.

Cykelparkering Cykelparkering finns på gården och i anslutning till gården.

Avfallshantering Sopkärl typ Molok för hushållssopor och matavfall delvis nedgrävt placerat vid hus C vid gatan. 

Parkeringsplatser 43 parkeringsplatser på asfalterade ytor med betongmarksten. Varav 8 platser med elektronisk 
timer för motorvärmare, stolparna är säkrade med 16A och är även avsedda för att kunna under-
hållsladda elbilar.
Handikapplats kan anordnas av BRF på någon av dom befintliga platserna.
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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 gå igenom dina inredningsval.

Planlösning och stora inredningsval
För oss är det viktigt att du som kund ska ha möjlighet att skapa ett personligt hem 
utifrån dina behov. De framtagna planlösningarna är anpassade till bostaden och väl ge-
nomtänkta för att fylla olika funktioner i hemmet. I vissa av lägenheterna erbjuder vi 
dessutom några planlösningsalternativ. 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 läggs 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. 

Om du är nyfiken på vårt självbyggeri så kontakta Småa för mer information. I Brf 
Trädgårdslunden kan självbyggeri erbjudas i de mindre husen (hus C och hus D).

Personlig prägel på din bostad
Våra inredningsarkitekter har utifrån husets utformning och karaktär, tagit fram material-
val och genomtänkta funktioner för din bostad. Dessa presenteras i projektets inrednings-
valskatalog 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. Köks- och badrumssnickerier 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 ritningar och alla de  
inredningsval du har möjlighet att göra i bostaden. I alla våra projekt finns en ansvarig 
inredningsvalskoordinator, 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 1 500 kr

Golv
Byte av golv till askparkett, 3-stav .......................................................................från ca 35 000 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 20 000 kr

Våtrum
Byte av kommod ............................................................................................................ från ca 2 800 kr
Möjlighet att välja annan föreslagen kakel/klinker .........................................kostnadsfritt val

Målning och tapetsering
Målat i annan kulör ....................................................................................................... från ca 1 800 kr
Tapetserat istället för målat ..................................................................................... från ca 3 500 kr

Exempel på alternativa planlösningar
2-3 rok 63 kvm
Större vardagsrum, sovrum 9 kvm utgår ..........................................................kostnadsfritt val

3 rok 88 kvm, 4 rok 98 kvm, 5 rok 107 kvm
Slutet kök, vägg upp mot tak, inklusive köksinredning ........................... från ca 20 000 kr

4 rok 115 kvm, etagelägenhet
Allrum & mer förvaring till sov 18 kvm, sov 10 kvm utgår .................... från ca 8 000 kr

5 rok 107 kvm
Större vardagsrum, sovrum 8 kvm utgår ..........................................................kostnadsfritt val
Stängt dörrhål mot sovrum 14 kvm ....................................................................kostnadsfritt val 
Dressingroom inklusive inredning ersätter sovrum 9 kvm .......................pris mot offert

Fler alternativ och priser finns i vår inredningsvalskatalog.
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Småstadskänsla nära storstan
Rönninge är en lugn och charmig ort i Salem kommun med sjöar, badplatser, naturreservat och 
strandpromenad. Det är enkelt att leva ett aktivt friluftsliv i Rönninge med bland annat Garnuddens 
elljusspår, tennishall och friluftsområde. På vintrarna är Flaten populär för skridsko- och skid-
åkning. 

I befintliga Rönninge Centrum finns mysiga Kaffestugan, restauranger, gym, florist och uppskattad 
delikatess. Det planeras även för fler kommersiella lokaler i och med utvecklingen av Rönninge 
Centrum. Behöver du ett större utbud service eller aktiviteter så har du nära till Salem Centrum. 
Busstationen och pendeltågsstationen som ligger på någon minuts promenadavstånd från Brf 
Trädgårdslunden, tar dig till Stockholm C på drygt 30 min och till Södertälje C på 12 min. 

» Njut av god mat 
och vacker utsikt 
på restaurang Villa 
Talliden. «
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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 Trädgårdslunden utrustas husen med bästa möjliga värmekälla sett uti-
från energieffektivitet och driftskostnad. Här sker uppvärmningen med fjärr-
värme via radiatorer. Vitvarorna förutom fläkt är A-klassade (ugn, micro och 
häll. 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 Trädgårdslunden blir det  sedum på delar av 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. 

» 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 förbereder vi lägenheterna 
för installation av individuella mätare för tappvarmvatten, kallvatten och 
hushållsel. 

Här bor du i Rönninge Centrum med några minuters promenad till pendeltåget 
och busstationen, vilket gör att du enkelt kan resa miljövänligt med kollektiv-
trafiken. Vi kommer även att installera åtta laddningsstolpar (16A) med timer för  
motorvärmare och vid behov underhållsladdning av elbilar. 

Källsortering
Matavfall slängs i sopkärl i anslutning till området. Lägenheterna är utrustade 
med kärl för källsortering. Återvinningsstation finns vid Coop.

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 
en av huskropparna genom det svenska systemet Miljöbyggnad. Övriga hus-
kroppar 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.
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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 bostads-
rättsföreningen.

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  Trädgårdslunden, tecknas ett 
bokningsavtal och en boknings-
avgift på 50.000 kr ska betalas. 
Därefter tecknas ett förhandsavtal 
och ett förskott på 50.000 kr betalas, i 
samband med det tar bostadsrätts-
föreningen en kreditupplysning på 
dig. Du får en upplysningskopia till 
din folkbokföringsadress. 
Nästa steg i processen är un-
dertecknandet av upplåtelseav-
talet. Det görs ca 6 mån innan 
tillträde. Vid denna tidpunkt er-
läggs en handpenning som till-

sammans med bokningsavgift 
och förskott utgör 300.000 kr.  
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 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 boknings- 
avtal 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.

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 slut-
besiktning. 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.

Sexmånaders- och tvåårskontroll
Cirka sex månader efter du flyttat in kommer du få en kallelse till en kontroll av din bostad från oss. Du 
kommer även att få en kallelse till en tvåårskontroll cirka två år efter du flyttat in. På kontrollerna går vi 
igenom bostadens funktioner.

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. Till-
sammans går ni igenom dina inredningsval och vid detta tillfälle ska alla dina val vara klara.

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, beslag i badrummet 
eller garderobsinredning.
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Småa AB
Småa har sedan starten 1927 byggt över 23 000 bostäder i Stor-Stockholm. Många 
av dessa bostadsområden är idag eftertraktade. Det var under namnet Småstuge-
byrån 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 bostads-
området. 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.


