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Välkommen till Stena Fastigheter
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Utvecklingen av Vega är en del av Stena Fastigheters 
arbete med att skapa långsiktigt attraktiva och hållbara 
boendemiljöer. Här vill vi ta tillvara på och utveckla 
områdets kvaliteter på ett sätt som kommer fler till 
godo. Vi bygger både hyresrätter och bostadsrätter, då 
vi ser att det ger våra kunder en möjlighet till valfrihet 
i boendet utifrån livets skiftande behov. En blandning 

av olika boendeformer bidrar också till att stärka 
områdets attraktivitet. Tillsammans med vårt fokus 
på social hållbarhet och en god förvaltning bidrar det 
till en positiv utveckling av staden. Vi miljömärker 
dessutom alla våra nya bostäder. Husen i brf 
Vintertriangeln kommer att projekteras med 
miljöcertifiering. Allt för att du ska få ett tryggt och 
miljövänligt boende.
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Vega är en helt ny stadsdel i Haninge, med närhet  
till allt. Du tar dig lika smidigt in till citypulsen som 
ut i skärgården - och den lugna naturen ligger precis 
runt husknuten. 

Stena Fastigheter bygger nu nästa kvarter med 24 
välplanerade stadsradhus, brf Vintertriangeln. 
Radhusen uppfyller drömmen om ett hem med 
genomtänkta kvadratmeter, en enklare vardag och 
där man kan njuta av ljumna sensommarkvällar och 
låta barnen leka fritt. 

I Vega finns helt enkelt allt du behöver för att skapa 
det liv du drömt om. Och lite till. Läs vidare och se om 
Vintertriangeln är det perfekta hemmet för dig. 

Välkommen hem. 

Vega 
– ett enklare
liv med närhet
till allt
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Oavsett om du vill åka kommunalt, ta bilen eller 
cykla, är det enkelt att ta sig till och från Vega. 
Den nya pendeltågsstationen, busstorget, gång- 
och cykelvägarna samt en ny trafikplats är en del 
av utvecklingen av Vega, och för stadsdelen ännu 
närmare Stockholm. 

Med pendeltåget tar det bara 25 minuter till Stock-
holms central. Det finns även busslinjer som tar dig 
till Farsta och Haninge Centrum. 

För dig som tar bilen har Vega fått en egen avfart från 
riksväg 73, vilket gör bilresan smidigare då du slipper 
trafiken vid Haningeavfarten. 

Men en hållbar stadsdel som Vega satsar givetvis 
också på miljövänliga alternativ. Cykel- och gångstråk 
knyts samman med övriga delar av Haninge så du 
enkelt och säkert ska kunna ta dig dit du vill. Här är 
det även lätt att välja bort bilen.

Snabb och smidig kommunikation
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Ett liv mitt 
i grönskan
Vill du bada, vandra, jogga, cykla mountainbike, fiska, 
åka skidor eller långfärdsskridskor?

I Vega bor du granne med naturen där du kan välja 
och vraka mellan vackra naturreservat, trygga  
strövområden, mäktiga skogar, vatten och ängar. 

Den nya stadsdelen ligger mitt mellan två sjöar: Drev-
viken i norr och Övre Rudasjön i söder, som är en del av 
Rudans friluftsområde. Här finns flera vandringsleder, 
motionsspår, elljusspår, mountainbikeslinga och skid-
spår med konstsnö. Du kan också spela frisbeegolf, 
beachvolley, boule, bada, ha picknick eller varför inte 
grilla på någon av grillplatserna?

Här finns något för alla.
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Tid för det  
viktiga i livet
Vad är viktigt för dig? Är det tid med familjen, tid 
för aktiviteter, att få andas frisk luft i naturen, eller 
umgås med goda vänner och grannar medan barnen 
springer och leker mellan gårdarna?

I Vega finns tid och utrymme för allt som betyder 
något på riktigt - här kan du leva fullt ut året om, med 
omtanke för både familjen och miljön. 

I augusti 2020 öppnar en helt ny F-6-skola, Nakter-
husskolan. Även en F-9-skola planeras i Aktivitets-
huset intill pendeltågsstationen. Aktivitetshuset 
erbjuder också en träffpunkt för äldre, idrottshall, 
bibliotek och café. I Haninge med omnejd finns 
gymnasium och folkhögskolor. I området finns ett 
flertal förskolor.
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I Vega är det aldrig långt till roliga aktiviteter. Området omges av 
storslagen natur, restauranger och flera köpcentrum med brett 
utbud. Vare sig man känner för att ta en joggingtur, äta en god 
middag eller shoppa, så finns det något för alla smaker. Välkommen 
till ditt nya och enkla drömliv. 

SHOPPING OCH MATBUTIKER
Port 73 – Köpcentrum med två stora mataffärer samt 40 olika butiker och 
restauranger. 
Haninge Centrum – Haninges största mötesplats med butiker, restauranger, 
sportaktiviteter och service.
Länna köpcentrum – En riktig shoppingdestination med brett utbud av 
butiker, lekland och över 1000 parkeringsplatser.
Mataffär – Under 2021 öppnar en ICA-butik ett stenkast ifrån 
pendeltågsstationen i Vega. Pressbyrån finns vid pendeltågstationen.

RESTAURANG OCH CAFÉ
Sushi Arigato – Slå dig ner eller ta med dig hem. Vid pendeltågsstationen 
ligger väletablerade och omtyckta Sushi Arigato. Öppet alla dagar i veckan. 
Wofflans stenugnsbageri – En promenad till Vegas egna stenugnsbageri 
är alltid uppskattat. Njut av en fantastisk frukost eller en härlig fika bakad 
med kärlek.

FRITID
Rudans friluftsområde – Vill du gå, springa, cykla eller åka skidor? Här kan 
du göra allt, året om. Du kan även spela frisbeegolf, boule, bada i sjöarna, 
ha picknick eller fiska – helt enkelt den perfekta platsen för härliga 
utomhusaktiviteter.
Kolartorps naturreservat – Ett vackert skogsområde med berghällar och 
gles tallskog, perfekt för spännande utflykter med familjen. Tack vare att 
reservatet ligger på hög höjd kan ni ha picknick och samtidigt njuta av en 
fantastisk utsikt.  
Gym – I Vega finns Puls & Träning och runt om i Haninge finns diverse  
andra gymkedjor.

KOMMUNIKATION
Pendeltåg – Vegas nya pendeltågsstation tar dig snabbt och smidigt in till City.
Bussar – Ett busstorg finns i direkt anslutning till pendeltågsstationen, med 
förbindelser mot Haninge Centrum, Skogås, Norrby och Jordbro. Här finns 
även en stor cykelparkering.
För dig som kommer med bil så har Vega fått en egen avfart från riksväg 73 
vilket gör bilresan smidigare då du slipper trafiken vid Haningeavfarten. 

SKOLOR
Förskolor – I närområdet finns tre förskolor, och för att kunna möta 
behoven som den stora inflyttningen innebär, planeras mellan 6-8 nya 
förskolor att byggas.
Skola – I augusti 2020 öppnade Nakterhusskolan en helt ny F-6-skola. Även 
en ny F-9-skola byggs i Vega, och i Haninge med omnejd finns gymnasium 
och folkhögskolor. 

Vega – hem nära stad och natur
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I Vega ligger naturen runt hörnet och Stockholm city 
ligger några pendeltågsstationer bort. Här kommer 
det finnas skolor, parker och i området planeras 
det för en idrottsanläggning och ett kommunalt 
allaktivitetshus. Du cyklar till Haninge Centrum och 
Länna Handelsplats medan Port 73 med 40 butiker 
och restauranger ligger på promenadavstånd. 

I Vega finns Puls & träning, ICA planerar öppna 
upp 2021. 

En stadsdel växer fram

Brf Vintertriangeln

Pendeltågsstation och busstorg

Buss, fyra avgångar per timme

Bussar mot Haninge Centrum & Stockholm

Naturreservat

Aktivitetshus

Förskola/skola
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3

4
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Där vardagspusslet 
blir enkelt att lägga
Att flytta in i ett nybyggt område, skapar en speciell 
gemenskap. De genomtänkta gårdarna, parkerna, torgen 
och promenadstråken skapar många naturliga mötesplatser 
- här är det enkelt att umgås med grannarna. Kanske tar ni
en joggingtur tillsammans, eller ordnar gatufest, eller har
en grillafton medan barnen leker med sina nya vänner och
skapar barndomsminnen för livet. Vega är gemenskap.
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Hitta hem i Vegas nya radhuskvarter
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I populära och barnvänliga Vega bygger vi nästa etapp 
med välplanerade och ljusa stadsradhus. 

Vega är ett hållbart och barnvänligt område för dig som 
föredrar ett lite lugnare läge, närmare skog och sjö än 
stadens puls. Brf Vintertriangeln kommer att bestå av 24 
ljusa radhus i tre olika storlekar om 100-129 kvm fördelade 
på 4-5 rum och kök. Alla radhus får en härlig uteplats att 
umgås på. Många har gräsmatta och de större radhusen 
får ett tredje våningsplan med en rymlig takterrass.

Husen genomsyras av kvalitet, hållbarhet med gedigna 
material, tidlösa detaljer och smarta lösningar .Här 
bygger vi för att det ska hålla över tid. För att du ska må 
bra här, både nu och i framtiden. Ett modernt boende där 
vardagspusslet är enkelt att lägga, där du känner dig 
hemma. Helt enkelt ett hem att längta hem till.

Vi bygger alltid i harmoni med miljön men aldrig på 
bekostnad av den.
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Radhusen ligger på en svagt sluttande tomt, med soliga 
uteplatser som är vända mot söder eller väster. Här finns 
det plats för vardagens alla stunder och det generösa 
ljusinsläppet tillsammans med de välplanerade kvadrat-
metrarna, skapar gott om trevliga ytor att umgås på. 

För att du ska kunna sätta din personliga prägel på ditt nya 
hem finns ett flertal inredningsval att välja mellan mot en 
tillvalskostnad. Du kan läsa mer om inredningsvalen i den 
digitala inredningsportalen på vår hemsida.

Entrén har praktiskt klinkergolv och härifrån kommer du 
direkt in till det välkomnande vinkelköket.

Köket från Vedum har en köksö som gärna blir husets 
sociala samlingspunkt för både familjemedlemmar och 
gäster. Här kan ni småprata och umgås samtidigt som du 
lägger din sista hand på maten. 

Vardagsrummet vetter mot baksidan och här flödar ljuset 
in från flera fönster och den luftiga ytan skapar gott om 
plats för att inreda med mer än bara en soffgrupp. 

Uteplatsen ligger i anslutning till vardagsrummet och ger 
hemmet ett extra rum under sommaren. Här finns också 
ett praktiskt kallförråd. Tomtytan med gräsmatta varierar 
i storlek. 

Sovrummen ligger en trappa upp i huset och består av ett 
stort sovrum och två mindre. I det större sovrummet finns 
bra utrymme för förvaring i form av en stor klädkammare. 

Badrum finns på varje våning och det minskar såklart 
stressen på morgonen när alla ska iväg samtidigt. 
Badrummen är helkaklade med vitt kakel på väggarna och 
kontrasterande mörkt klinkergolv, handdukstork samt 
spotlights i tak. På övre våningsplanet är badrummet 
utrustat med tvättmaskin och torktumlare med bänkskiva 
och överskåp. 

Den gemensamma gården kommer fyllas med grönytor 
som bjuder in till lek och bus.

Parkeringsplats ingår till varje hus. 

100 kvm stadsradhus 
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4 rok, 2-planshus

Generöst ljusinsläpp 
och välplanerade 
kvadratmetrar  
skapar gott om 
trevliga ytor att  
umgås på.
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Med himlen som tak och solen som lampa kan du njuta fullt 
ut på uteplatsen som är vänd mot väster. Planlösningen 
bjuder på stora ytor att umgås på och privata rum för både 
lek och återhämtning. Hela fyra sovrum gör detta till det 
perfekta boendet även för den lite större familjen, eller för 
den som vill ha möjlighet till gästrum eller kontor.  

För att du ska kunna sätta din personliga prägel på ditt nya 
hem finns ett flertal inredningsval att välja mellan mot en 
tillvalskostnad. Du kan läsa mer om inredningsvalen i den 
digitala inredningsportalen på vår hemsida.

Entré med klinkergolv gör det enkelt att hålla efter både 
grusiga och leriga skor. Entrén övergår i hall som i sin tur 
öppnar upp mot vinkelköket.

Tvättstugan är rymlig och praktiskt utformad med bänk 
ovanpå tvättmaskinen och torktumlaren samt överskåp. 
På golvet läggs mörkt klinker.     

Köket från Vedum är praktiskt och modernt utformat med 
en köksö som möjliggör för umgänge samtidigt som maten 
lagas. Här finns även plats för ett större matbord. 

Vardagsrummet är generöst i storlek och gör det möjligt 
att möblera på flera olika sätt. Även här kan du inreda med 
matbord. Flera fönster ger ett härligt ljusinsläpp och utgång 
till uteplatsen skapar en förlängning av umgängesytorna. 

Uteplatsen blir snabbt en favorit för alla familjemed-
lemmar, speciellt under sommaren. Möjligheten till utelek 
utan att behöva lämna hemmet är uppskattat av både 
stora som små. Här finns också ett praktiskt kallförråd. 
Tomtytan med gräsmatta varierar i storlek. 

Sovrummen ligger en trappa upp i huset och totalt finns 
fyra stycken. I det största sovrummet finns en praktisk 
skjutdörrsgarderob.

Badrum finns både vid entrén och centralt mellan alla 
sovrum på övre våningen. Båda badrummen är helkaklade 
med vitt kakel på väggarna och mörkt klinkergolv, hand-
dukstork samt spotlights i tak. 

Den gemensamma gården kommer fyllas med grönytor 
som bjuder in till lek och bus.

Parkeringsplats ingår till varje hus. 

114 kvm stadsradhus
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Här finns stora ytor 
att umgås på 
och privata rum 
för både lek och 
återhämtning. 
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Tre ljusa våningsplan, 129 hemtrevliga kvadratmetrar. I 
våra största stadsradhus finns det gott om plats för alla 
familjemedlemmar. Husen är placerade mot väster för att 
ge maximalt med sol på uteplatserna. Här skapas möjlig-
heten att kunna samla och umgås med både familj och 
vänner på en och samma gång. 

För att du ska kunna sätta din personliga prägel på ditt nya 
hem finns ett flertal inredningsval att välja mellan mot en 
tillvalskostnad. Du kan läsa mer om inredningsvalen i den 
digitala inredningsportalen på vår hemsida.

Entrén ger direkt ett välkomnande intryck och här ligger 
ett praktiskt klinkergolv.

Vinkelköket från Vedum ligger i direkt anslutning till den 
inre hallen. En köksö skapar en given plats att umgås kring 
och gör hemmet extra socialt. Här kan dina gäster sitta 
och underhålla dig medan du rör om i grytorna. Känslan i 
rummet är ljus och lätt tack vare fönster över köksbänken 
som ger ett fint ljusinsläpp. 

Vardagsrummet öppnar upp sig och flyter ihop med köket. 
Den stora ytan gör det möjligt att möblera med både 
tv-hörna och matgrupp. 

Två badrum som är både rymliga och praktiska finns i 
huset, en förutsättning för att familjelivet ska flyta på från 
morgon till kväll. I badrummet på entréplan finns tvätt- 
maskin och torktumlare med bänkskiva samt överskåp.

Sovrummen ligger på den mellersta våningen. Totalt 
finns det tre rymliga sovrum, varav det större sovrummet 
har skjutdörrsgarderob. 

Allrum och takterrass, husets absoluta kronjuvel, ligger  
på det tredje våningsplanet. Här kan du umgås på cirka  
20 kvadratmeter inomhus eller ta steget ut och njuta av den 
underbara privata takterrassen som också har ett förråd. 
Allrummet kan användas som ett extra sovrum för den lite 
större familjen.

Den gemensamma gården kommer fyllas med grönytor 
som bjuder in till lek och bus.

Parkeringsplats ingår till varje hus. 

129 kvm stadsradhus
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Här skapas möjligheten att kunna 
samla och umgås med både familj  
och vänner på en och samma gång.
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Grattis! Bara genom att välja just dessa hus, är du 
med och bidrar till en mer hållbar samhällsutveck-
ling med mindre miljöbelastning. Stadsradhusen i brf 
Vintertriangeln projekteras med miljömärkning. Det 
innebär hårda kvar på materialval och byggprocess. 
Vi har utrustat Vintertriangeln med en rad andra 
funktioner som exempelvis snålspolande kranar och 
miljövänliga vitvaror. 

NÅGRA FÖRDELAR MED ATT BO I ETT 
MILJÖCERTIFIERAT HUS
Ett miljöcertifierat hus är mer energieffektivt, vilket 
ofta märks på din elräkning. Detta beror bland annat 
på att huset har extra bra isolering och vitvaror i de 
högsta energiklasserna. Miljöcertifierade hus ger 
även en hälsosam inomhusmiljö, ett exempel är 
kravet på att det måste finnas tillräckligt med 
naturligt dagsljus som också hjälper oss att må bra 
hemma liksom höga miljö- och hälsokrav på 
byggnadsmaterialen som fastigheten består av. 

Alla materialval som görs för ditt miljöcertifierade 
stadsradhus, är noga utvalt för att innehålla så lite 
miljö- och hälsoskadliga ämnen som möjligt. Att bo 
här betyder också att det kommer vara lättare för dig 
att själva leva mer miljösmart, hållbart. I ett 
miljöcertifierat hem är det enkelt att källsortera. 

Vi på Stena Fastigheter vill att du ska kunna leva 
tryggt, bekvämt och hållbart hos oss!

Bo miljöcertiferat i Vintertriangeln
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Fakta om  
fastigheten
MILJÖKLASSIFICERING:
Projekteras enligt miljöcertifiering, vilken är inte klart än.

TEKNISKT:
Fasaden består av målad liggande träpanel med luftspalt på 
träregelstomme. Bottenplattan är av betong. Mellanbjälklaget 
är av trä. Takstolar av trä, yttertak av betongpannor.

EL:
Eldistribution sker med separata elmätare per bostad. 
Nätelen distribueras från Vattenfall.

VÄRME:
Uppvärmning sker med vattenburen elvärme, elpanna 
(frånluftsvärmepump) och varmvattenberedare. På entréplan 
är det genomgående vattenburen golvvärme och på övre 
plan är det vattenburna radiatorer. Komfortvärme på golv i 
badrummet på övre plan.

VATTEN:
Vatten debiteras separat.

VENTILATION:
Frånluftsventilation med värmeåtervinning sammanbyggd 
med elpanna. Separat köksfläkt och springventil i fönster.

NÄT FÖR DATA, TELE OCH TV:
Föreningen är ansluten till ett öppet bredbandsnät, med hög 
kapacitet och stor valfrihet av tjänster inom bredband, TV 
och telefoni. Data-/mediauttag är placerat i vardagsrummet 
och i respektive sovrum.

FÖRRÅD:
Alla bostäder har ett förråd i anslutning till uteplatsen. 
Treplanshusen har även förråd på takterrassen. Placering av 
förråden framgår på bofaktabladen. Förråden är oisolerade 
och oinredda. El och belysning finns i förråd.

PARKERING:
Föreningen har totalt 24 parkeringsplatser och alla bostäder 
är tilldelade en plats som ingår i månadsavgiften. Samtliga 
parkeringsplatser är förberedda med el som är kopplat till 
respektive hushåll.  

GÅRD:
På den gemensamma gården planeras förutom 
parkeringsplatserna även grönytor och plats för lek. På 
föreningens mark finns även ett gemensamt förråd.

UTEPLATS:
Alla stadsradhus har uteplats i trätrall och vissa även 
gräsyta enligt bofaktablad. 

TAKTERRASS (RADHUS 129 KVM):
Golv trätrall, glasräcke och gavelvägg med  
ovanpåliggande plåt.

Fakta om bostaden
i standardutförande
RUMSHÖJD: Cirka 2,5 m (lägre i teknikrum).

GOLV: 3-stavigt parkettgolv i mattlackad ek.

INVÄNDIGA SNICKERIER: Vita snickerier. 

VÄGGAR: Vita väggar.

TAK: Vitt gipstak och taklister.

ELUTTAG OCH STRÖMBRYTARE: Vita.

INNERDÖRRAR: Släta vita innerdörrar med handtag i aluminium. 
Vita karmar och foder.

FÖNSTER: Vridfönster i vitt samt fönsterbräda i grå kalksten.

LÅSSYSTEM: Elektroniskt lås till entrédörr, cylinderlåsning till 
fönsterdörr och förrådsdörr.

HALL:
Ytterdörr med handtag i aluminium, elektroniskt lås och mekanisk 
dörrklocka. I hallen läggs ett mörkt klinkergolv (300x300 mm) med 
mörkgrå fog. Teknikrummet i radhus om 100 kvm har klinkergolv 
som hall (150x150 mm). I övrigt är väggar och tak vita. I hallen finns 
även en garderob. Hatthylla går att välja till som kostnadsfrittsval.

TRAPPA:
Trappa mellan planen är en tät trappa med vitmålade vangstycken 
och sättsteg. Planstegen är i lackad ek. Mot vardagsrummet i 
radhusen går en stigande halvvägg upp mot övervåningen med en 
överliggare i lackad ek. 

En rund handledare i vit fabrikslackad furu följer trappan hela 
vägen upp.

Under trappan finns ett förråd.

FÖRVARING I RADHUS OM 100 KVM:
I de två mindre sovrummen kan garderober väljas som tillval 
enligt bofakta. 

Klädkammaren i det stora sovrummet inreds med Elfas bärlist, 
hängskenor, hylla och klädstång samt ett städskåp i samma 
utförande som garderoberna. 

FÖRVARING I RADHUS OM 114 KVM:
I de tre mindre sovrummen kan garderober väljas som fritt val 
enligt bofakta. Det större sovrummet har en skjutdörrsgarderob 
med vit folierad fyllning och matt silverprofil. Skjutdörrsgarderob 
inreds med Elfas bärlist, hängskenor, hylla och klädstång. 

FÖRVARING I RADHUS OM 129 KVM: 
På övre plan, i det största sovrummet, finns skjutdörrsgarderober 
som har vit, folierad fyllning med matt silverprofil runt om. Dessa 
är inredda med Elfas bärlist, hängskenor, hylla och klädstång. I 
övriga två sovrum finns möjlighet att utan extra kostnad välja till 
två garderober.

VARDAGSRUM:
Trestavigt parkettgolv i mattlackad ek, vita väggar och 
fönsterbänkar i grå kalksten.
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KÖK:
Kökssnickerier från Vedum med vita släta luckor som även har 
dämpande gångjärn och svarta handtag. Lådorna är 3-delade 
fullutdragslådor och i diskbänkskåpet finns fullutdragslåda  
med sorteringskärl.

Bänkskivan är svartmelerad laminatbänkskiva med rak framkant. 
Diskhon har två hoar och underlimmas i bänkskivan.

Ovan bänkskiva sitter ett vitt stänkskydd av kakel (100x300 mm), 
sätts med rak sättning och fogas med ljusgrå fog. 

Köken utrustas med inbyggnadsugn, mikrovågsugn, induktionshäll, 
diskmaskin, kyl och frys i rostfritt utförande. Alla vitvaror är från 
Electrolux. Köksfläkt från Franke.

I radhusen finns en köksö med lådor och eluttag under bänkskivan.

SOVRUM:
Trestavigt parkettgolv i mattlackad ek, vita väggar och 
fönsterbänkar i grå kalksten.

UTEPLATSER / FÖRRÅD:
Framsidans uteplats är stenlagd med avskiljare mellan husen. På 
baksidan finns en träaltan med avskärmande träplank i samma 
kulör som fasad, se bofaktablad. Bostadens förråd är placerat 
enligt bofaktabladen. Uteplatsernas höjd på baksidan ner till 
gården varierar, eventuell trätrapp och staket mot gångväg syns  
i bofaktabladet. 

WC/DUSCH:
ENTRÉPLAN:
I badrummet läggs ett mörkt klinkergolv (150x150 mm) som 
fogas med mörkgrå fog. Väggarna kaklas med ett matt vitt kakel 
(250x400 mm) som fogas med en ljusgrå fog. Kakelplattorna sätts 
i liggande rak sättning.

Tvättställspaket från Vedum med 2 lådor och handfat i vitt porslin. 
Grepplister i krom och mjukstängande lådor. Eluttag finns i låda. 

Vitt spegelskåp med speglar på både in- och utsida och med 
glashyllor invändigt. Belysning ovan spegelskåp, ej dimbar. 
Eluttag finns invändigt i spegelskåp.

Taket är vitmålat och har dimbara spotlights. 

Duschväggar med raka dörrar i klarglas med runda grepphandtag 
och duschset. Badrummet utrustas även med elektrisk 
handdukstork. Vattenburen golvvärme i badrum. 

ÖVRE PLAN:
I badrummet läggs ett mörkt klinkergolv (150x150 mm) som 
fogas med mörkgrå fog. Väggarna kaklas med ett matt vitt kakel 
(250x400 mm) som fogas med en ljusgrå fog. Kakelplattorna sätts 
i liggande rak sättning.

Tvättställspaket från Vedum med två lådor och handfat i vitt 
porslin. Grepplister i krom och mjukstängande lådor. Eluttag 
finns i låda. 

Vitt spegelskåp med speglar på både in- och utsida och med 
glashyllor invändigt. Belysning ovan spegelskåp, ej dimbar. Eluttag 
finns invändigt i spegelskåp.

Taket är vitmålat och har dimbara spotlights. 

Duschväggar med raka dörrar i klarglas med runda grepphandtag 
och duschset. Badrummet utrustas även med vattenburen 
handdukstork och elpatron. Komfortvärmegolv i badrum.

TVÄTT:
Radhus om 100 kvm har tvätt på övre plan och radhus om 
129 kvm har tvätt i badrum på entréplan. Tvättmaskin och 
torktumlare från Electrolux och ovan maskinerna sätts en vit 
laminatbänkskiva. På vägg ovan bänkskiva sätts skåp med vita 
luckor och kromade handtag.  
I radhus om 114 kvm, finns separat tvättstuga med tvättmaskin, 
torktumlare, bänkskiva och överskåp. I tvättstuga läggs mörkt 
klinkergolv (150x150) som fogas med mörkgrå fog. Väggar och tak 
är vita.

Med reservation för ändringar. Husen och lägenheterna på bilderna är illustrationer och vissa bilder är inspirationsbilder.  
Det betyder att det färdiga resultatet kan avvika.

Byggkeramikrådets branschregler för våtrum gäller samt branschregler för Säker Vatteninstallation. 



NÄR DU HAR BESTÄMT DIG 
- FÖRHANDSAVTAL
Ditt bokningsavtal skrivs sedan om till ett så kallat förhandsavtal. Förhandsavtalet är bindande och 
tecknas mellan dig och bostadsrättsföreningen.
I samband med tecknandet av förhandsavtalet betalas ett förskott om 75 000 kr till bostadsföreningen, 
med avdrag för de 20 000 kr om du har tecknat ett bokningsavtal innan. Förskottet betalas inom 
fem arbetsdagar efter att båda parterna har skrivit under och fungerar som en delbetalning av själva 
köpesumman. Avtalet grundas på Bostadsrättsföreningens kostnadskalkyl som är registrerad hos 
Bolagsverket. Här ska även ditt giltiga lånelöfte vara en bilaga.

DU FÅR GÖRA DINA INREDNINGSVAL 
- SÄTT EN PERSONLIG PRÄGEL PÅ DITT NYA HEM
Efter du tecknat förhandsavtal kommer du att bli inbjuden till en inredningskväll tillsammans med dina 
grannar där vi tillsammans går igenom alla inredningsval du kan göra. Du får även möjlighet att bolla idéer 
med oss och mingla med grannarna. Efter denna kväll kommer du kunna göra dina val digitalt i lugn och ro. 
Inredningsvalen betalas i samband med tecknande av upplåtelseavtal. 

UNDER BYGGTIDEN 
– LÖPANDE INFORMATION
Medan du väntar på att få flytta in kommer du att få löpande information per mail, samt bli inbjuden till 
informationsmöte där vi kommer att gå igenom allt praktiskt inför inflyttningen. Du får då även möjlighet 
att ställa frågor om ditt nya hem och området.
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Att köpa bostadsrätt är för de allra flesta 
den största privata affären man kan 
göra. För oss på Stena Fastigheter är det 
viktigt att du känner dig trygg genom 
hela ditt köp. Tillsammans med mäklarna 
finns vi tillgängliga hela köpprocessen. 
Här kan du läsa mer om hur processen 
går till, steg för steg: 

BOKA DIN BOSTAD 
- BOKNINGSAVTAL
När du har hittat ditt blivande hem skriver du under ett bokningsavtal.
Du betalar då en bokningsavgift om 20 000 kr som betalas inom fem arbetsdagar efter att båda parterna 
har skrivit under och fungerar som en delbetalning av själva köpesumman. Bostaden är då reserverad 
för dig. Om avgiften inte betalas inom angiven tid är avtalet inte längre giltigt och bostaden är då heller ej 
längre reserverad för dig. Här ska även ett giltigt lånelöfte vara en bilaga. Bokningsavtalet är inte bindande 
men om du väljer att frånträda avtalet tas en administrativ avgift om 7 000 kr och resterande betalas 
tillbaka till dig.

1.

2.

3.

4.

Från avtal  
till nycklarna 
i handen



ÄNTLIGEN FLYTTDAGS
– SLUTBETALNING & NYCKELÖVERLÄMNING
I god tid innan tillträdet kommer du att få betalningsanvisningar och en avräkning som visar vad du har 
kvar att betala. På tillträdesdagen ska slutbetalningen för din nya bostad och betalning av månadsavgiften 
vara gjorda. För att tillträdet ska gå så smidigt som möjligt kommer du att få en egen tillträdestid där vi 
personligen kommer möta dig vid huset där du får ta emot nycklarna till ditt nya hem.

EFTER INFLYTT 
- ER EGEN BRF-STYRELSE SÄTTS SAMMAN
Stena Fastigheter sammansätter den första styrelsen i bostadsrättsföreningen, en så kallad 
interimsstyrelse. Denna styrelse förvaltar föreningens intressen i upp till ett år efter godkänd 
slutbesiktning av fastigheten. Du kommer att kallas till en föreningsstämma där en ny styrelse, bestående 
av föreningens medlemmar, röstas fram av er boende. Efter det tar den nya styrelsen över.

TVÅ ÅR EFTER INFLYTT
- GARANTIBESIKTNING
Vid denna besiktning granskas eventuella fel som upptäckts under de första två åren. Stena Fastigheter 
åtgärdar de fel som besiktningsmannen noterar. Besiktningsmannen är givetvis oberoende och certifierad.
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ETT FÖRSTA BESÖK
Innan tillträdesdagen bjuds du in till en första titt på din nya bostad. Det är en möjlighet att få se och 
uppleva ditt hem och dess standard innan du flyttar in. Representanter från oss på Stena Fastigheter 
kommer vara på plats för att kunna ge svar på eventuella frågor. Du får även möjlighet att stanna kvar  
i lägenheten för att mäta och planera ditt nya hem.

SLUTBESIKTNING INNAN INFLYTT
Innan du flyttar in i ditt nya hem görs en slutbesiktning av en oberoende besiktningsman så att din bostad 
är godkänd när du får tillträde. Detta är inget du närvarar på, utan besiktningen genomförs mellan en 
oberoende besiktningsman och bostadsrättsföreningens styrelse.  

PLANERA DIN FLYTT
– DATUM FÖR TILLTRÄDESDAG
De tider vi kommunicerar i avtal och broschyrmaterial är preliminära - fram till tre månader innan tillträde 
då definitiv tillträdesdag meddelas.

MEDLEM I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN 
– UPPLÅTELSEAVTAL
När bostadsrättsföreningens slutliga ekonomiska plan har registrerats hos Bolagsverket, tecknas ett 
Upplåtelseavtal. I samband med tecknandet betalas 10% av bostadens pris, med avdrag för det tidigare 
inbetalda beloppet om 75 000 kr. När upplåtelseavtalet tecknas blir du också medlem i föreningen. Om du 
av någon anledning vill sälja din bostad, kan du göra det efter att upplåtelseavtalet tecknats. Notera att 
det är tecknaren av upplåtelseavtalet, det vill säga du, som är betalningsskyldig gentemot föreningen vid 
tillträdet av lägenheten.

7.

6.

5.

8.

9.

10.
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Stena Fastigheter ingår i Stenasfären och är ett av Sveriges största privatägda fastighetsbolag. 
Vi äger och förvaltar totalt cirka 2,4 miljoner kvadratmeter fördelat på 25 000 bostäder och 
3 500 lokaler i Göteborg, Malmö och Stockholm samt Lund, Lomma, Landskrona och Uppsala. 
Utomlands bedriver vi verksamhet via Stena Realty. Stena Fastigheter utvecklar långsiktigt 
attraktiva boendemiljöer och arbetsplatser där målsättningen är att alltid vara kundens första-
handsval. Vi har idag planerade bostadsprojekt som väntas bli cirka 8 000 lägenheter runt om i 
landet. Läs mer på www.stenafastigheter.se
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