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Startat av grundaren till IKEA

Trygghet
som känns

INNEHÅLL

Det trygga bostadsbolaget
– för dig som vill hitta hem
Vi vet att det är en stor sak att köpa ett nybyggt hem.
Men hos oss behöver du aldrig känna dig ensam
om beslutet. Vi är med dig hela vägen.

VALLA – BO GRANNE MED UNIK NATUR
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Våra 3D-bilder är framtagna för att visualisera bostäderna på bästa sätt utifrån hur de är planerade, ändringar kan behöva göras fram till inflyttning.
Ikano Bostad reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel.

VI BYGGER SVANENMÄRKT
Alla material och produkter
som används är noga kontrol
lerade för att leva upp till
höga miljö- och hälsokrav.

KOM PÅ VISNING
Du är välkommen på visning i vår
visningsbod vid vändplanen till
Väsjöbacken. Aktuella visningar
hittar du på ikanobostad.se/valla

VILL DU VETA MER?
Kontakta Anders Karlén,
på telefon 072-744 08 78 eller
anders.karlen@nytthem.se

INFO
Byggherre: Ikano Bostadsutveckling
Totalentreprenör: Ikano Bostadsproduktion
Arkitekt: Lindberg Stenberg

DIN LÄGENHET

Välkommen in, välkommen hem
Vi vill att du och så många som möjligt ska kunna bo bra. Därför bygger vi alltid
kvadratsmarta lägenheter som ger dig ett prisvärt, trivsamt och hållbart boende.
Något att kunna längta hem till.
I Valla bygger vi totalt 92 lägenheter runt en lummig innergård, med allt från välplanerade ettor till familjevänliga femmor. Med ett modernt och kvadratsmart tänk vill vi
skapa ett hem som är enkelt för dig att leva i. Precis som alltid när vi bygger bostäder.

LÄGENHETERNA

MER LIV PER KVADRATMETER
Oavsett vilken fas du är i livet vill vi bygga hem som passar just dig. Men då krävs
det att vi gör det mesta av varje kvadratmeter – och det är något av vår specialitet.
Genom ett yteffektivt tänk tillsammans funktionell och smart inredning från IKEA,
vill vi ge dig mesta möjliga trivsel för pengarna. Det är vad vi kallar kvadratsmart.

• Vitlaserad ekparkett

EN ENKLARE VARDAG
Om bostaden är genomtänkt från topp till tå blir det också lite enklare att leva och bo.
Tvättmaskin och torktumlare eller kombimaskin, hiss, helkaklade badrum, balkong eller
uteplats – för att bara nämna några fördelar som gör vardagen smidigare oavsett
om du bor själv, tillsammans med någon eller har familj. Våra bostäder har dessutom
alltid kök från IKEA, vilket ger dig fler valmöjligheter. Om några år kanske du vill
byta köksluckor?
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• 1–5 rum och kök
• Balkong eller uteplats
• Miljöklassade vitvaror
som t ex induktionshäll
och diskmaskin
• Egen tvättutrustning
• 5 års garanti på vitvaror
• Köksinredning från IKEA
• Helkaklat badrum

3D
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Trappor
Trapphus

Brf Valla

PLANLÖSNINGAR

Sollentuna
Storlek:
Area:
Lägenhet:

Förklaring av
Lägenhetsnr:
1-1201

1 RoK
ca 35 kvm
5-1102, 5-1202

Kvadratsmarta lägenheter

Löpnummer
Trappor
Trapphus

LÄGENHETSFÖRDELNING

Här hittar du några av de lägenhetstyper som finns i Brf Valla.
Fler lägenheter hittar du på ikanobostad.se/valla.

1 rok

6 st

30–35 kvm

2 rok

19 st

39–66 kvm

2,5 rok

1 st

64 kvm

3 rok

34 st

66–81 kvm

3,5 rok

2 st

85–88 kvm

4 rok

24 st

81–103 kvm

4,5 rok

2 st

99 kvm

5 rok

4 st

119 kvm

Sovrum 1
9 kvm

Balkong
6 kvm

Brf Valla
VÄLPLANERAD ETTA
Smart planerad etta
med sovalkov
och mysig
Storlek:
3 RoK
balkong mot innergården.
kök och
Area: Fullt utrustat
ca 81 kvm
badrum med kombimaskin.

Lägenhet:

SG

K/F

Förklaring av
Lägenhetsnr:
1-1201

Wc/
Dusch
4 kvm

Mikro

DM

Löpnummer
Trappor
Trapphus

Brf Valla

VS

Balkong
6 kvm

Sollentuna

2-1105, 2-1205

G

Kök/Vardagsrum
23 kvm

Inflyttning från vintern 2023/2024

SMART TVÅA
Ljus hörnlägenhet om ca 45 kvm.
Njut av ett välplanerat vinkelkök
och badrum med kombimaskin.

HT

Sollentuna

Storlek:
Area:
KM
Lägenhet:

Förklaring av
Lägenhetsnr:
1-1201

4 RoK
ca 91 kvm
1-1103, 1-1203

Löpnummer
Trappor
Trapphus
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4 kvm
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12 kvm
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Balkong Vägg vid TV-symbol är förstärkt, bredd ca 1,8 m
6 kvm Med reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser
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SKALA 1:100
VALLA, SOLLENTUNA. IKANO BOSTAD, JANUARI
2022.(A4)
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13 kvm
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Ö
TAKHÖJD:
2,5 m (där ej annat anges)
BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER: 0,7 m (där ej annat anges)
S
Vägg vid TV-symbol är förstärkt, bredd ca 1,8 m
Med reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser
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VALLA, SOLLENTUNA.
IKANO
BOSTAD, JANUARI 2022.
Vägg vid TV-symbol är förstärkt, bredd ca 1,8 m
Med reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser
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MODERN FYRA
En fyra med perfekt planlösning
DM Diskmaskin
KM Kombimaskin
för barnfamiljen. Här får du allt
från praktiskt förvaring till hela
Mikro Mikrovågsugn
HT Handdukstork (Tillval)
två balkonger.
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inbyggnadsugn
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BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER: 0,7 m (där ej annat anges)
GENOMGÅENDE
TREA
5m
Vägg vid TV-symbol är förstärkt, bredd ca 1,8 m
Genomgående lägenhet
med öppna ytor för lek och
Med reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser
bus för de minsta. Här finns även FlexRum med en
flyttbar vägg och ett praktiskt förråd med fönster.
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FLEXRUM

Ett extra rum med ett knapptryck
Våra livsstilar och behov ser annorlunda ut idag jämfört med för bara 20 år sedan.
När behoven förändras behöver vi mer flexibilitet och smarta funktioner som gör
vardagen enklare. Därför har vi skapat FlexRum.
Vi vill vara med och forma morgon
dagens hem som förenklar och förbättrar
ditt liv hemma. I Brf Vallas andra och
tredje trapphus kommer några av
treorna vara utrustade med FlexRum
– en flexibel lösning som trollar fram
ett extra rum med ett enkelt knapptryck.
Men hur fungerar det?
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EN FLEXIBEL VÄGG
Oavsett vilken boendesituation du har
kan det ibland vara svårt att skilja på
privata och sociala ytor. Med FlexRum
vill vi ändra på det – med hjälp av en
flexibel vägg kan du få fram allt från
ett hemmakontor till en sovalkov med
säng. På insidan hittar du bland annat
sängskåp och gott om förvaring.
Hur kvadratsmart som helst.

POPULÄR LÖSNING
När du inte längre behöver ytan kan
du bara skjuta tillbaka väggen, och vips
så har du en stor social yta i vardagsrummet igen. På samma vägg har du
dessutom möjlighet att montera och
ansluta din tv. Den här lösningen
har visat sig vara populär hos många,
allt från singelhushåll till föräldrar som
bor växelvis med och utan barn.

DET FÅR DU MED ETT FLEXRUM:
• En motorstyrd vägg som flyttas med en enkel knapptryckning
• Sängskåp med plats för resårbotten 90x200 cm
• Förvaringssystem från IKEA med dörrar ovanför sängskåpet
• Rörlig vägg med gott om förvaring
• En ”saxlösning” som håller ihop den fasta delen med den flexibla väggen
• Fyra stycken ledspotar tänds när man öppnar lösningen

VALLA, SOLLENTUNA. IKANO BOSTAD, JANUARI 2022.
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INREDNINGSVAL

Modernt och genomtänkt

Tillval
Köper du i ett tidigt skede finns två ytterligare inredningsstilar att inspireras
av. De kallas Skandinavisk sober och Sofistikerad modern och är framtagna
tillsammans med IKEA. Välj hela stilen eller gör en mix som är perfekt för just dig!
Läs mer i broschyren ”Inredning” på ikanobostad.se/valla

Våra bostäder har en modern och diskret inredning med utrymme för dig att kunna
sätta din personliga prägel. Köper du tidigt har du dessutom möjlighet att göra flera
egna inredningsval. Blanda fritt och gör det till ditt, eller få lite hjälp på traven.

SKANDINAVISK SOBER
För dig som inte vill ha vitt men ändå
en mjuk och sober känsla. Ljusgråa
luckor med handtag i läder och
träfärgad bänkskiva ger en härlig
värme och mysfaktor i köket.

3D

3D

Standard
För att ge dig en bra grund när du ska inreda har våra lägenheter alltid
vita väggar och golv i vitlaserad ekparkett. Till inredningen har vi tagit
fram en ljus stil som heter Standard. Och det är så ditt hem kommer se ut
om du inte gör några personliga val eller väljer en annan inredningsstil.

STANDARD

SOFISTIKERAD MODERN

Väljer du att inte göra några tillval inreds
lägenheten enligt Standard utan extra
kostnad. Med en neutral och ljus bas blir
det lätt att sätta din personliga prägel
med inredningsdetaljer.

Både elegant och ombonat. Här
skapas det kontraster mellan ljust
och mörkt, mellan matt och blankt.
Ett effektivt sätt att hitta den där
bekväma, inbjudande hotellkänslan.

3D
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KVARTERET

Ett kvarter växer fram
Brf Valla kommer bestå av två hus och kvarteret kommer fånga känslan av alpin natur.
Ett av husen är lite längre i en hästskoform och det andra ett lite mindre gårdshus.
Det längre huset får en naturfärgad fasad medan gårdshuset får en fasad i trä.
Gården mellan husen blir grön och ombonad med vackra planteringar, flera sittplatser
och plats för lek. Här kommer det också finnas en gemensam verkstad där du kan se
över både skidor och cykel. I området hittar du även parkeringsplatser för bil.
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3D EXTERIÖR
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OMRÅDESINFO
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Bo granne med unik natur
I ett unikt läge mellan två naturreservat och precis intill Väsjöbacken, hittar du
Väsjö torg. Det är nästan så att du kommer kunna ta på dig skidorna och åka
direkt ut i backen från ytterdörren.
Väsjö torg hittar du i Sollentuna kommun och området är lika
känt för sitt naturnära läge som sin slalomskidbacke. Här varvas
skidåkning med strövområden och är en perfekt plats för dig
som trivs utomhus. För att inte glömma att hela området byggs
runt en sjö, med ett härligt gångstråk längs strandkanten.
SKIDBACKEN RUNT HÖRNET
Om vintern kommer hela familjen kunna njuta av närheten till
backen, från den som redan kan till den minsta som ska lära
sig slalom för första gången. Och när snön har smält är det
en populär plats för cykelfantasten som vill ha lite fart neråt.
Dessutom finns här närhet till två naturreservat som erbjuder
vacker natur, badsjöar och motionsslingor.
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NÄRA TILL DET MESTA
Här omges du av natur utan att kommer för långt bort.
Vill du in till Stockholm City tar du dig dit smidigast via
Sollentuna centrum med pendeltåget, som bara tar 15 minuter.
Med en cykeltur på 10 minuter är du i Häggvik som också
erbjuder pendeltåg.
Söker du butiker och service hittar du det närmast i
Edsbergs centrum inte alls långt bort. Där hittar du även
Edsbergs Sportfält med allt från fyra fotbollsplaner och
tennishall till parkourpark i skogen.

7
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gsväg

Ribbin
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Området runt Väsjö torg
Från för- och grundskola och gymnasium till Edsbergs centrum och utomhusaktiviteter.
Här finns det mesta för en enkel vardag.
1

BRF VALLA

2

BUSSHÅLLPLATS

8

ROSLAGSLEDEN

14

RÖSJÖSKOLAN (F–6)

3

SLALOMBACKE

9

GYM (SATS)

15

EDSBEGSSKOLAN (7–9)

4

RÖSJÖSPÅRET (ELLJUSSPÅR)

10

RACKETHALL

16

RUDBECKSSKOLAN (GYMNASIUM)

5

EDSBERGS SPORTFÄLT

11

EDSBERGS CENTRUM
(BUTIKER, RESTAURANGER OCH SERVICE)

17

HÄGGVIKSSKOLAN (4–9)

6

TÖRNSKOGENS NATURRESERVAT

18

PLANERAD SKOLA

12

HÄGGVIKS PENDELTÅGSSTATION

13

VAXMORASKOLAN (F–6)

7

UTEGYM, RÖSJÖSKOGENS
NATURRESERVAT
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HÅLLBARHET/SVANEN

VI BYGGER SVANENMÄRKT
• Höga miljö- och hälsokrav på
produkter och material i bostaden
• Energisnåla vitvaror, kranar
och duschar
• Enkelt att återvinna
• 15 procent lägre energiförbrukning
än kraven för nybyggda hus
• Externt granskad av
Miljömärkning Sverige
• Möjlighet till grönt bolån

3D

För oss är hållbarhet en självklarhet

” HÅLLBARHET ÄR EN RESA. VI KAN INTE VÄNTA PÅ EN STOR LÖSNING,
UTAN VI MÅSTE TA MÅNGA SMÅ, BESLUTSAMMA STEG.”
Peter, Jonas och Mathias Kamprad – ägare av Ikano Group

Att bygga hållbara bostäder är en viktig del av våra värderingar. Vi vill skapa
bostäder och bostadsområden som inte bara är miljömässigt hållbara utan också
trygga och trivsamma. Det tycker vi är på schyssta villkor.
Vi bygger alltid med omtanke om människa och miljö. Alla produkter och material
som vi använder lever upp till höga miljö- och hälsokrav. Det innebär till exempel att
de färger och byggprodukter vi använder inte får innehålla farliga ämnen eller tung
metaller. Dessutom bygger vi alltid för att huset ska ha en bättre energiförbrukning
än kraven för nybyggda hus och inreder alltid med energisnåla vitvaror.
HÅLLBART I VARDAGEN
Vi vill att det ska vara enkelt att göra hållbara val i vardagen. Våra bostäder ligger
nära kollektivtrafik och närservice så att det ska vara enkelt att välja bort bilen.
Bostaden är utrustad med snålspolande kranar, individuell mätning av hushållsel
och gott om utrymme för källsortering.

HÅLLBART BOENDE
I BRF VALLA
• Kvadratsmarta planlösningar
• Gröna sedumtak
• Mobilitetshus i området
• Byggs enligt Svanen

TRYGGT OCH TRIVSAMT
Det ska vara tryggt och trivsamt att bo hos oss. Vi tror på att grannar som känner
och som hälsar på varandra också känner sig tryggare och trivs bättre. Med genomtänkta utemiljöer och gröna gårdar vill vi uppmuntra till umgänge och gemenskap.
I alla våra bostadsrättsföreningar har vi en digital plattform som gör det enkelt att
ta kontakt med sina grannar för att låna parkeringsplats eller byta sticklingar.
Kanske leder det till en fika?
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BOSTADSFAKTA

BYGGNADSBESKRIVNING

3D

Praktisk bostadsfakta
PARKERING
Finns i mobilitetshus inom området.

HISS
Hiss finns i varje trapphus.

FÖRRÅD
Förrådsutrymme finns i lägenheten
eller i källarutrymme.

HUSHÅLLSEL
Elförbrukning mäts för varje lägenhet.

SOPHANTERING
Sophantering finns i miljörum.
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KALL- OCH VARMVATTEN
Mäts för varje lägenhet.
VÄRME
Vattenburen värme. Värmekostnaden
ingår i månadsavgiften.

Byggnadsbeskrivning
MEDIA
I månadsavgiften ingår bredband
och basutbud för kabel-TV.
POSTFACK
Postfack för inkommande post finns
på entréplan i respektive hus. Tidnings
hållare finns vid lägenhetsdörren.

GRUNDLÄGGNING
Betongplatta på mark.

MELLANBJÄLKLAG
Betong.

ENTRÉPARTIER
Aluminium och trä.

STOMME
Prefabricerade betongelement.

YTTERTAK
Plåt och sedum.

BALKONGER
Betongplatta.

LÄGENHETSSKILJANDE VÄGGAR
Betong.

UPPVÄRMNING/VENTILATION
Vattenburen värme, radiatorer,
synlig rördragning.

BALKONGRÄCKEN
Pinnräcke i aluminium.

LÄTTVÄGGAR
Uppreglade gipsväggar.

YTTERVÄGGAR
Puts/trä/tegel.

FÖNSTER
Träfönster 2+1 glas eller 3-glas
med utvändig aluminiumbeklädnad.

FTX VENTILATION
Eventuella inklädnader i form av
undertak i våtutrymmen, hall och
inklädnader av ventilationskanaler
i vissa takvinklar kan förekomma.
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RUMSBESKRIVNING

Rumsbeskrivning
GENERELLT

BADRUM/TVÄTT

Lägenhetsdörr

Säkerhetsdörr med tittöga

Golv

Klinker

Grå 15x15 cm

Rumshöjd

2,50 m*

Väggar

Kakel, liggande

Vitt blank 20x40 cm

Golv

Parkett

Ek, vitlaserad

Tak

Målat

Vit

Socklar

Trä, fabriksmålad

Vit

Tvättställ

Keramik, 60 cm, med kommod

Vit

Väggar

Målat

Vit, NCS 0500-N

Spegel

Spegel med belysning samt uttag

Glas

Tak

Målat

Vit

Dusch

2 st raka vikbara duschväggar

Glas

Övrigt

Wc-stol, golvmonterad

Vit

Tvättställsblandare, duschblandare och termostat

Krom

Innerdörrar

Slät dörr, fabriksmålad karm och foder

Vit

Handtag

Rak modell

Krom

Fönsterbänkar

Natursten

Övrigt

Garderober enligt bofaktablad

Toalettpappershållare
Vit

Krokar för handdukar
Förberett för handdukstork

HALL

Vitvaror/Tvätt

Golv, sockel, väggar, tak

Se generell beskrivning

Övrigt

Garderober enligt bofaktablad

GÄST-WC

VARDAGSRUM
Golv, sockel, väggar, tak

Se generell beskrivning

SOVRUM
Golv, sockel, väggar, tak

Se generell beskrivning

Övrigt

Garderober enligt bofaktablad

Grå 15x15 cm

Målat

Vit

Tvättställ

Keramik med kommod

Vit

Spegel

Spegel med belysning

Övrigt

Wc-stol, golvmonterad

Vit

KLÄDKAMMARE

Golv, sockel, väggar, tak

Se generell beskrivning

Kakel

Kakel över bänkskiva, stående

Vit blank, 30x60 cm

Skåpsluckor

Veddinge IKEA

Vit

Lådfronter

Veddinge IKEA med dämpning

Vit

Handtag

Aluminium

Vit

Bänkskiva

Laminat med rak kant

Ljusgrå betongmönstrad

Diskho

Infälld i bänkskiva

Rostfri

Blandare

Hög modell med diskmaskinsavstängning

Krom

Vitvaror

Induktionshäll

Glas

Varmluftsugn, placeras under häll

Rostfri

Kyl/frys enligt bofaktablad

Rostfri

Diskmaskin

Integrerad

Mikrovågsugn

Rostfri, inbyggd
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Klinker

Vägg

Krokar för handdukar

Takanslutning
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Golv

Toalettpappershållare

KÖK

Belysning

Tvättmaskin och torktumlare alt. kombimaskin
enligt bofaktablad

Spiskåpa

Integrerad

Bänkbelysning över diskho

LED-list

Golv, sockel, väggar, tak

Se generell beskrivning

BALKONG/UTEPLATS
Golv

Betong

Mark

Betongplattor/trä

Övrigt

Eluttag/belysning

* Takhöjd ca 2,50 m. Takhöjd i hall, badrum och vissa takvinklar är nedsänkt på grund av installationer, dock minst ca 2,25 m.
Lägenheter på markplan har takhöjd 2,90 m. Nedsänkta till 2,60 m i hall, badrum och vissa takvinklar.
Takvåningarna har delvis sluttande tak, se respektive bofaktablad.
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TRYGGT KÖP

Tryggt köp

TRYGGHET SOM KÄNNS

Med oss kan du känna dig trygg med att din nya bostad har en förening skapad
av ett seriöst och långsiktigt företag. Mycket kan dock kännas nytt när du ska
köpa en nybyggd bostad, och för oss är det viktigt att det känns tryggt och enkelt.
Därför gäller det här:
TRYGG FÖRENING
När du köper en bostadsrätt av oss startar vi bostadsrättsföreningen och följer den under det första året. Banken som
finansierar bostadsrättsföreningens lån känner väl till för
eningens ekonomi. Bostadsrättsföreningens kostnadskalkyl
och ekonomiska plan granskas av två godkända intygsgivare
från Boverket. Bostadsrättsföreningen ansvarar för att teckna
avtal för den ekonomiska och tekniska förvaltningen.
OSÅLDA LÄGENHETER
Skulle det finnas någon osåld lägenhet kvar efter tillträde
köps den av oss på Ikano Bostad. På det sättet drabbas inte
din bostadsrättsförening av minskade intäkter från insatser
och årsavgifter.
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Vi är med dig hela vägen – från första visning till beslut,
från första spadtag till inflyttning. Så att du kan fokusera
på det du bryr dig om. Tryggt att veta, eller hur?

TILLTRÄDESSKYDD
Om du inte kan flytta in på utsatt tillträdesdag kan du efter
särskild prövning få skjuta upp din inflyttning med upp till
tre månader.
SLUTBESIKTNING OCH TVÅÅRSBESIKTNING
För att du ska känna dig trygg med att allt fungerar innan
du flyttar in slutbesiktigas bostaden av en opartisk besiktningsman. Efter två år görs en besiktning av din bostad. Då
kontrolleras om det har uppkommit några garantifel sedan
slutbesiktningen.
GARANTI
Garantitiden för byggnadsarbeten är fem år. Du får även fem
års garanti på vitvaror.
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KÖPA BOSTADSRÄTT

BO I BOSTADSRÄTT

Vägen till din nya bostad

Bo i bostadsrätt

Är det första gången du köper en nybyggd bostadsrätt? Det kan vara många nya
begrepp att förstå och processen skiljer sig en del från att köpa en begagnad bostad.
För att göra det enkelt för dig har vi listat det viktigaste.

Att bo i en bostadsrätt innebär stora friheter.
Du kan måla om när du vill och du kan vara
med och bestämma hur huset ska skötas.

BOKNINGSAVTAL
När du har valt en bostad tecknar du ett bokningsavtal. Du
betalar då en bokningsavgift på 20 000 kr. Nu är bostaden
reserverad för dig. Bokningsavgiften, med avdrag för en
administrationsavgift på 7 000 kr, betalas tillbaka om du
ångrar dig och inte vill gå vidare. Ikano Bostad kan då sälja
bostaden till en annan köpare.

VAD ÄR EN BOSTADSRÄTT?
Att äga en bostadsrätt betyder att du äger rätten att bo i
bostaden. Men det är bostadsrättsföreningen som äger huset.
Därför måste du vara medlem i bostadsrättsföreningen för att
få köpa bostadsrätten. Som bostadsrättsinnehavare har du
ansvar för lägenhetens skötsel och ett indirekt ansvar för att
föreningen sköter fastigheten.

FÖRENINGEN ANSVARAR FÖR:

• Fasader
• Yttertak
• Trapphus och hissar

FÖRHANDSAVTAL
Förhandsavtal tecknar du när bostadsrättsföreningen har
upprättat en kostnadskalkyl och fått tillstånd att ta emot
förskottsbetalningar. När du tecknar förhandsavtal betalar
du in ett förskott på 50 000 kr till bostadsrättsföreningen.
Nu görs en kreditprövning på dig. Vi vill också att du har
ett aktuellt lånelöfte.
UPPLÅTELSEAVTAL
Upplåtelseavtal tecknar du så snart bostadsrättsföreningens
ekonomiska plan har registrerats hos Bolagsverket och föreningen fått tillstånd att upplåta bostadsrätt. Det sker normalt
cirka 3 månader innan du ska flytta in. Nu betalar du också
en handpenning på 10 % av den totala insatsen. Med avdrag
för de 50 000 kr som du redan har betalat.

INSATSER OCH AVGIFTER
Insatser och avgifter framgår av prislista eller av den ekonomiska
planen. Årsavgift betalar du månadsvis i förskott, från och
med tillträdesdagen.
TILLTRÄDE OCH SLUTBETALNING
Senast på tillträdesdagen ska resterande del av insatsen vara
betald. Innan du får dina nycklar till din nya lägenhet måste du
visa ett kvitto på fullgjord betalning.
SLUTBESIKTNING
Innan du kan flytta in görs en slutbesiktning av din nya bostad.
Vid besiktningen närvarar en oberoende besiktningsman, en
representant från föreningens styrelse och en representant
från Ikano Bostad.
2-ÅRSBESIKTNING
Efter två år görs en 2-årsbesiktning av din lägenhet. Då kontrolleras om några garantifel har uppkommit sedan slutbesiktningen.
Eventuella fel åtgärdas så snart som möjligt av Ikano Bostad.
VILLKOR I ÖVRIGT
Övriga villkor framgår av upplåtelseavtalet och bostadsrättsföreningens stadgar som du får i samband med att du tecknar
upplåtelseavtal.

VAD ÄR EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING?
Bostadsrättsföreningen består av dig och dina grannar, så
det är hur tryggt som helst. Tillsammans ser ni över och äger
föreningens bostäder och mark. En bostadsrättsförening är
en ekonomisk förening som styrs av en styrelse. Styrelsen
både väljs och kan röstas bort på föreningens årsmöten.

• Vatten- och avloppsstammar
• Ventilation
• Källare och vind
• Elledningar

• Värmesystemet

BOSTADSRÄTTSINNEHAVAREN
ANSVARAR FÖR BOSTADENS
INRE UNDERHÅLL. TILL EXEMPEL:
• Tapeter

Det är föreningens stadgar som bestämmer vad som är ditt
ansvar och vad som är föreningens.

• Målning

MÅNADSAVGIFTEN
Du betalar en månadsavgift som ska täcka din bostads andel
av föreningens kostnader för räntor, amorteringar, drift och
underhållskostnader. Månadsavgiften eller årsavgiften
betalas i förskott månadsvis, från och med tillträdesdagen.

• Vitvaror i köket

• Golv
• Tvättmaskin och torktumlare i lägenheten

VÄGEN TILL DIN NYA BOSTAD

Bokningsavtal
– betala 20 000 kr

Väljer du att göra
inredningsval betalar du
hälften av kostnaden här

Upplåtelseavtal
– betala 10 %

Informationsmöte

SÄLJSTART

INFLYTTNING

Förhandsavtal
Förskott 50 000 kr betalas in
(minus eventuellt redan
inbetalad bokningsavgift)
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Platsbesök

Visning av bostad
med besiktningsman

Vid tillträdet betalas
resten av köpesumman
+ resten av kostnaden
för inredning
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Arvet från IKEA

Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel. Fotografier och illustrationer kan avvika från verkligheten. Januari 2022.

Våra rötter finns i Småland där vi startades av grundaren
till IKEA. Än idag ägs vi av familjen Kamprad och vår vision
är att skapa möjligheter för en bättre vardag.

