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PÅ EN VACKER  plats på centrala Lidingö uppförs parhus och 

studiohus med en arkitektur utöver det vanliga. Här samsas ett 

levande naturmaterial såsom behandlad träpanel i järnvitriol med 

stora fönsterpartier som ger ett flödande ljusinsläpp. Visionen har 

varit att rita smakfulla bostäder som sticker ut i mängden samtidigt 

som de smälter in i omgivningen på ett rofyllt sätt. 

Interiört har det lagts stor vikt vid att skapa ett socialt hus sam-

tidigt som den privata avdelningen inte får glömmas bort. Parhusen 

har därför en social entrévåning med vardagsrum och matplats 

med två utgångar till trädgården i sydväst. Köket, som ligger i vinkel 

mot matplatsen har också utgång till en uteplats med morgonsol. 

Parhus och 
studiohus utöver 

det vanliga

Entrén finner vi på respektive kortsida av huset för att skapa ytter-

ligare privat känsla. Husets samtliga sovrum inryms på övre plan 

tillsammans med ett allrum och badrum. Takterrassen är något vi 

är extra stolta över och den skapar inte bara ytterligare en social 

plats med sol under hela dagen utan den ger även bostäderna ett 

interiört fint uttryck med ljusinsläpp och rymd på övervåningen. 

Studiohusen är vi också väldigt nöjda över. De erbjuder en 

synnerligen yteffektiv planlösning med fina kvalitéer såsom 

 panoramafönster samt dubbel takhöjd i del av vardagsrummet 

vilket skapar en härlig rymd. 

Välkommen till ett hem utöver det vanliga. 

INLEDNING



BRF ANTILOPEN 9,  Antilopvägen 5–9, är vårt elfte projekt 

och vi kan med stolthet presentera våra i särklass finaste bostäder så 

här långt. Vi har tillsammans med arkitektduon Hultman–Vogt tagit 

fram bostäder som vi anser passar optimalt på den här vackra platsen. 

Husen får en synnerligen ljus och social entrévåning med 

vardagsrum, matplats och kök i öppen planlösning. Här finner vi 

även duschrum och separat tvättstuga. På övervåningen har vi den 

privata sovrumsavdelningen som disponeras med master bedroom, 

två barnrum, allrum med ett fantastiskt fönsterparti och smakfullt 

badrum med badkar. En trappa leder upp till den egna takterrassen 

om ca 27 kvm som bjuder in till många soltimmar och en fin utsikt 

över området. 

Vi har även tillsammans med arkitekterna tagit fram ett färdigt 

inredningskoncept med hög standard såsom vitoljade trägolv, 

smakfulla badrum och kök med vitvaror från Miele, integrerade 

högtalare och ljudanläggning från Sonos. 

Vi kan med gott samvete säga att ni får en bostad utöver det vanliga.

Byggherren 
har ordet

INNOVATION PROPERTIES

Projektet är beläget i attraktiva Hersby på Lidingö, ca 7 km från 

Stureplan. Här är det inte långt till varken förskola eller skola och 

inom några få minuter finner ni både buss, idrottsplats, golf och 

båtklubb. 

Som totalentreprenör till detta projekt har föreningen tecknat avtal 

med Borohus AB som är en mycket solid och trygg byggentreprenör.

För er som önskar en bankkontakt kan vi varmt rekommendera 

Handelsbanken i Lidingö Centrum. Ni får ett personligt bemötande 

och de är dessutom väl insatta i projektet vilket gör att de säkert kan 

ge er ett fint erbjudande.

Vi hoppas ni får en trevlig läsning. 

Hälsningar,

OM INNOVATION PROPERTIES

Innovation Properties grundades 2012 av Kristian Wahlberg 

och Johan Bondebjer med visionen att skapa ett personligt 

fastighetsbolag med moderna, kvalitativa och tidlösa bostäder 

som är så unika och attraktiva att människor aktivt söker sig till en 

bostad signerad Innovation Properties. Sedan starten 2012 har 

bolaget uppvisat en stark tillväxt. Innovation Properties affärsidé är 

att utifrån moderna människors behov utveckla bostäder med ett 

funktionellt och designmässigt djup till ett rimligt pris. 

Visionen är att utveckla stadsbilden med nya bostäder som 

engagerar och ger högre livskvalitet med en arkitektur och design 

som särskiljer sig. Innovation Properties samarbetar med ledande 

byggentreprenörer med gott renommé och stark ekonomi 

samt innovativa arkitekter och konsulter för utformningen och 

engagerar idag ungefär 100-150 personer.

Vi uppför alltid bostäder vi själva kan tänka oss bo i.

Kristian Wahlberg Johan Bondebjer
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OMRÅDET

På Lidingö 
är det alltid 

nära till vatten 
och natur.

Naturbild?!
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OMRÅDET

ANTILOPVÄGEN 5–9

OMRÅDET

ANTILOPVÄGEN 5–9

11.10.



13.12.

Bo i lugnt villaområde 
på Lidingö, endast 
7 kilometer till Stureplan.



15.14.

Berätta om idén bakom Brf Antilopen 9?

– Innan vi satte igång med ritandet sneglade vi mycket på 

villarkitektur från funktionalismens storhetstid. Just ute på Lidingö 

finns flera exempel på fina villor från tidigt 1900-tal med många 

modernistiska inslag. Vi har velat göra en samtida variant på 

dessa. Projektet ligger på stor och trevlig skogstomt – och genom 

att skapa hus med tydlig urban karaktär har vi hittat en fin kon-

trast mellan tallskog och funktionalism. 

Hur har ni resonerat när ni utformade planlösningarna? 

– Grunden är en öppen planlösning. Samtidigt har vi skapat 

känslan av olika rum, där exempelvis trappan används som en 

sorts möbel som gränsar av mellan kök och vardagsrum. På det 

sättet kan köket både bli en del i en trivsam helhet men även mer 

avskilt om man önskar det. 

Köket är för övrigt kopplat till en uteplats som har morgonsol – 

medan allrummet på nedervåningen ligger i direkt anslutning till 

en uteplats som har både fin utsikt samt kvällssol. Även på över-

våningen har allrummet bra kvällssol. Där uppe finns ett större 

sovrum samt två något mindre och man kan gå i en obruten cirkel 

mellan rummen vilket skapar ett trevligt flöde. 

Högst upp finns en 25 kvadratmeter stor terrass. Därifrån har 

man en vykortsliknande vy över grannskapet. Det är en jättetrevlig 

plats att äta middag eller bara umgås på under ljumma kvällar. 

Man når för övrigt terrassen via en inglasad lanternin som ger ett 

härligt ljusinsläpp till hela övervåningen. 

Berätta om materialvalen. 

– Exteriört har vi arbetat med kontraster mellan naturliga 

 material, såsom naturligt grånad lärkpanel, glas och lackade 

 metaller. Interiört har vi siktat in oss på hållbara och tidlösa natur-

material. Det är exempelvis ljusa ekgolv i hela huset och i hallen är 

det kalksten. Sedan har vi arbetat med fina små detaljer för att höja 

känslan – som exempelvis smidda trappräcken. 

Arkitekten har ordet

ARKITEKTERNA

Var det någon detalj ni lade lite extra tonvikt vid?

– Ja, just detaljeringen av fönstren. Det är många stora glas-

partier i husen, och genom att arbeta med franska dörrar istället 

för skjutpartier får man känslan av gamla tiders spröjsade fönster 

– fast med precis lika mycket utblick. 

Vad gillar ni mest med området?

– Det är en äkta naturtomt som ligger på en höjd med jättefin 

skogskänsla. Har man hund är det härligt att kliva ut genom ytter-

dörren och rätt ut i skogen. Det höga läget gör att man känner sig 

avskild fast man egentligen befinner sig i en villastad. Dessutom är ju 

Lidingö unikt så till vida att man bor med avkopplad naturkänsla trots 

att det inte är mer än tio minuter med bil in till Stockholms city. 

Hur är det att arbeta ihop med Innovation Properties?

– Inspirerande. Vi har gjort ett flertal projekt ihop med dem och 

det blir bara roligare och roligare. De är professionella och gillar och 

förstår modern och innovativ arkitektur, vilket passar oss perfekt. 

Vad är ni mest stolta över i just detta projekt?

– Arbetet med fönstren är vi mycket nöjda över. Och så gillar vi 

hela kompositionen, det finns en finstämd rytm i husen. 

Vika ser ni framför er ska bo här?

– Under arbetet har vi visualiserat en aktiv barnfamilj som  

älskar naturen och känslan av att få vara ostörda men samtidigt 

uppskattar att när som helst kunna kasta sig in en gemenskap.

Jonas Hultman från Studio Hultman-Vogt om fördelarna med den 
upphöjda skogstomten, kontrasten mellan det urbana och det lantliga 

samt varför de är extra nöjda med fönsterdetaljerna.

OM STUDIO HULTMAN-VOGT 

Studio Hultman-Vogt är ett Stockholmsbaserat arkitektkontor som 

skapar samtida arkitektur med en tydlig skandinavisk identitet. 

Grundarna Jonas Hultman och Henrik Vogt har erfarenhet från 

bostäder, butiker, stadsplanering och industridesign, både i Sverige 

och internationellt. De ligger bland annat bakom nya byggnader i 

Hammarby Sjöstad, på Norrmalm, i Nacka och i Huddinge. 



17.16.

Bosön på Lidingö, för ett 
aktivt och hälsosamt liv.



19.18.

BOSTÄDERNA

Unika bostäder 
med innovativ 

arkitektur

33 KVM

Här finner vi en pärla som visat sig vara en riktig storsäljare i tidigare 

projekt. Att få möjligheten att bo kvadratsmart i sitt egna lilla hus 

med tillhörande trädgård och parkeringsplats är något som knappt 

finns på marknaden och vi ser en stor målgrupp som kan tänka 

sig bo här. Denna bostad håller samma kvalitéer som parhusen. 

Den extremt yteffektiva planlösningen består av kök, matplats och 

vardagsrum i öppen planlösning där del av vardagsrummet får 

en takhöjd om ungefär 3,5 meter som tillsammans med det stora 

panoramafönstret ger en härlig rymd och ett fint ljusinsläpp.  

126 KVM

Här är bostaden för den moderna barnfamiljen som önskar 

ett enkelt och smidigt boende utan bekymmer en med hög 

arkitektonisk design. Bostäderna erbjuder både funktionell 

planlösning och fina arkitektoniska detaljer såsom stora 

fönsterpartier, specialritad trappa och uppgång inifrån huset till den 

egna takterrassen som erbjuder vacker utsikt över området och sol 

under hela dagen. 

Entréplan kännetecknas av trevliga sociala ytor såsom 

vardagsrum med matplats och kök i öppen planlösning. Från 

I anslutning till köket finner vi ett duschrum med toalett, tvättställ och 

handdukstork. Sobert kök från HTH med bänkskiva och stänkskydd 

i kvartskomposit samt integrerade vitvaror för en mer minimalistisk 

design. Vi har även valt att dölja en kombinerad tvättmaskin/ 

torktumlare bakom en av luckorna. Förvaring finns i form av två 

garderober invid entrén och ovan duschrummet finns ett utrymme 

om ca 3 kvm som nås från loftet. Man kan även med fördel inreda 

loftet med måttanpassade garderober för extra förvaring.

köket finns det direkt utgång till en uteplats med morgonsol och 

från vardagsrummet är det två utgångar till uteplats och trädgård i 

sydväst. I anslutning till entréhallen finner vi både duschrum och en 

separat tvättstuga. Under trappan finns förvaringsmöjlighet. 

På övre plan finner vi den privata sovrumsavledningen som 

dessutom erbjuder ett allrum och badrum med badkar. Trappan 

upp till takterrassen släpper in ett fint ljus och skapar en fin detalj 

på övervåningen. 

BOSTÄDERNA

”Visionen har varit att ta fram unika bostäder där innovativ 
arkitektur samspelar med funktionell planlösning. Vi har i nära dialog 
med arkitekten tagit fram hur vi själva skulle vilja bo och resultatet blev 

de bostäder som presenteras i denna projektbok.”
Kristian och Johan, Innovation Properties
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ANTILOPVÄGEN 5–9

Vissa avvikelser kan förekomma och tomtangivelserna är ungefärliga. 

Högt läge 
ger sol från 
morgon till 

kväll.
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FASADVYER

BOSTÄDER 1 – 6

FASADVYER

BOSTÄDER 1 – 6

GATA

ENTRÉ

GÅRD

ENTRÉ



25.24.

FASADVYER

BOSTÄDER 7 – 9

Stora  
fönster partier 

skapar ett 
fantastiskt 
ljusinsläpp.



27.26.

FAKTA FAKTA

KÖK

Snickerihöjd Snickerihöjd 2278 mm inkl. sockel.

Lucka Mono lackat i Koksgrå NCS S7500-N Glans  
25–16 mm målad MDF.

Lådor Fullutdrag inkl. dämpning.

Bänkskåp 3-låds-look.

Väggskåp Överhäng på luckor med mjukstängning.

Fläktskåp Vanligt väggskåp.

Belysning Belysning Infällda LED-spottar i lackad panel 
under väggskåp + dimbar drivdon.

Diskbänk/
Hoar

Intra Frame 520.

Socklar Målade koksgrå.

Bänkskiva Kvartkomposit – Calmshell Satäng (matt) 30 mm 
med 12 mm stänkskydd höjd ca. 514 mm.

Tillbehör Tillbehör Passbitar, takanslutning samt 
 beklädnadssidor lackade Koksgrå.

Diskbänkskåp Utdragslåda med källsortering. 
Bestickslåda.
Stödben i bak och framkant.
Barnspärr ingår i diskbänkskåp samt översta 
lådan.
Diskbänkskåpet är försett med aqua-stop-matta.
Mjukstängning på luckor.

ÖVRIGT

Brandvarnare I samtliga bostäder.

BADRUM

Golv och vägg Ljusgråa stora klinkerplattor 500x500 mm med 
matchande fog.

Innertak Gips med infällda spotlights. Målat i vit kulör.

Duschväggar I glas enligt ritning, klarglas med silverprofiler.

Duschblandare Tapwell, inbyggd i krom.handenhet och taksil i 
krom.

Badkars
blandare

Tapwell, inbyggd i krom, med handenhet.

Badkar Duravit Vero, 800x1800 mm.

Tvättställs
blandare

Tapwell Rin 71, krom.

Tvättställ Duravit vero 600x 470 med spegel ovan.

Komod 600x 470 från HTH lackad i Koksgrå.

WC Duravit Starck 3 WC Golvstående.

Handduks
tork

Från Margaroli i krom.

Golvvärme Vattenburen.

TVÄTTRUM

Golv och 
sockel

Ljusgråa stora klinkerplattor 500x500 mm med 
matchande fog.

Vägg Målade i vit kulör.

Vitvaror Tvätt och torktumlare från Miele.

Golvvärme Vattenburen.

Golv Genomgående vitoljad enstavig ekparkett, breda 
golvtiljor. Vitmålad golvsockel. I hall är golvet i 
slipad ljusgrå kalksten. I badrum stora ljusgrå 
klinkerplattor.

Fönster Målade träfönster med bänk och omfattning i 
ljusgrå kulör.

Vägg Ytterväggar i trä med värmeisolering, gips mot 
insidan. Mot utsidan är väggarna finsågad lärk-
panel. Innerväggar i gips på träreglar, samtliga 
inneväggar målas i vit kulör. 

Tak & 
 takterass

Takplanet är utformat som en takterrass. 
 Takbjälklaget är uppbyggt med värmeisolering 
samt ett tätskikt av papp. Ytskikt består av 
trätrall. Räcke är specialritat i svetsat stålnät i 
mörgrå kulör.

Entrédörr Slät antracitgrå.

Material-
beskrivning

Innerdörrar Innerdörrar släta fabriksmålade i vit kulör. 
 Dörrfoder i vit kulör. Dörrar förses med tröskel-
platta i ljuslackad ek liknade trägolv. 

Beslag Entrédörren har trycke i rostfritt stål, övriga 
beslag och tillbehör i kulöranpassad metal. 
Innerdörrar i matt krom med tillhörande rosett, 
nyckelskylt och WC beslag. 

Garderober & 
klädkammare

Skåp, garderober enligt ritning. Öppet häng i hall 
med hatthylla samt en till 2 st hallgarderober 
och 1 städskåp under trapp. Garderob har hylla 
och stång. Städskåp är försett med medicinskåp 
och dammsugarhållare. Vita släta dörrar med 
push öppning. 

Trappa Sättsteg i massiv ek i lika behandlig som golv. 
Räcke är specialritat i svetsat stålnät i vit kulör. 

INFORMATION
Innovation Properties förbehåller sig rätten att byta ut produkter i projektboken mot 

likvärdiga pga utgående modeller eller försening i leverans.



29.28.

FAKTA

Grund Platta på mark.

Väggar/ 
yttervägg

Ytterväggar i trästomme med värmeisolering. 
Mot utsidan är i finsågad lärkträpanel.

Fasader Finsågad lärkträpanel. Plåtdetaljer i antracitgrå 
lack kring fönster samt hängrännor och takplåtar. 
Vid entré fasadskivor i antracitgrå kulör.

Yttertak Takbjälklag i träkonstruktion och värmeisolering 
tätskikt av papp. Ytskikt består av trätrall. Räcke 
är specialritat i svetsat stålnät i antracitgrå kulör.

Uteplatser Förberett för uteplats.

Fönster och 
fönsterdörrar

Fönster är aluminiumbeklädda träfönster med 
isolerglas. Utvändigt är kulören antracitgrå och 
invändig ljusgrå.

Ytterdörr Slät antracitgrå.

Rumshöjd Rumshöjd på entréplan är 260 cm.
Rumshöjd på övre plan är 250 cm.

Innerdörrar Innerdörrar släta fabriksmålade i vit kulör. 
 Dörrfoder i vit kulör. Dörrar förses med vitlackad 
ek tröskelplatta.

Teknisk
beskrivning

Värme och 
ventilation

Parhusen: Vattenburen golvvärme och mekanisk 
frånluft via värmepump.
Studiohusen: Luftvärmepump och direkt-
verkande el. 

El/belysning Generellt el enligt svensk standard. Kök har 
spotlights under överskåp. Badrum har infällda 
spotlights i tak. Entré har infällda spotlights i tak. 
I övrigt takuttag.
Terrassen är försedd med utomhusuttag.

Tele, tv och 
data

Till var enhet finns fiber framdragen. Telefon, 
Tv och data levereras via dubbla RJ 45 uttag i 
samtliga boningsrum. 

Förråd Ouppvärmt förråd.

Parkering 2 st platser till parhus, 1 st plats till studiohus.

INFORMATION
Innovation Properties förbehåller sig rätten att byta ut produkter i projektboken mot 

likvärdiga pga utgående modeller eller försening i leverans.

Husets fasad 
i finsågad 

lärkträpanel 
med detaljer i 
antracitgrått.
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Avvikelser kan förekomma.
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126 KVM – FEM RUM OCH KÖK126 KVM – FEM RUM OCH KÖK
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126 KVM – FEM RUM OCH KÖK126 KVM – FEM RUM OCH KÖK
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37.36.

BOSTÄDERNABOSTÄDERNA

Egen takterrass på 
27 kvm med vacker 
utsikt över området.

Avvikelser kan förekomma.
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Avvikelser kan förekomma.
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126 KVM – FEM RUM OCH KÖK126 KVM – FEM RUM OCH KÖK
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Avvikelser kan förekomma.
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126 KVM – FEM RUM OCH KÖK126 KVM – FEM RUM OCH KÖK
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Avvikelser kan förekomma.
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126 KVM – FEM RUM OCH KÖK126 KVM – FEM RUM OCH KÖK
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126 KVM – FEM RUM OCH KÖK126 KVM – FEM RUM OCH KÖK
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33 KVM – ETT RUM OCH LOFT 33 KVM – ETT RUM OCH LOFT
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33 KVM – ETT RUM OCH LOFT

Här lever du 
kvadratsmart 

in i minsta 
 detalj.
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33 KVM – ETT RUM OCH LOFT33 KVM – ETT RUM OCH LOFT
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Effektiva 
planlösningar 
som speglar 
hur vi lever 

idag.
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BOSTAD 1, 3 OCH 5

126 M2 – FEM RUM OCH KÖK

BOSTAD 1, 3 OCH 5

126 M2 – FEM RUM OCH KÖK

126
FEM RUM

& KÖK

m2

Parhuset för familjen som önskar ett 
bekymmersfritt boende utöver det vanliga.
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BOSTAD 1, 3 OCH 5

126 M2 – FEM RUM OCH KÖK
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BOSTAD 2, 4 OCH 6

126 M2 – FEM RUM OCH KÖK
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BOSTAD 2, 4 OCH 6

126 M2 – FEM RUM OCH KÖK

BOSTAD 2, 4 OCH 6

126 M2 – FEM RUM OCH KÖK
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BOSTAD 7, 8 OCH 9

33 M2 – FEM RUM OCH KÖK

BOSTAD 7, 8 OCH 9

33 M2 – FEM RUM OCH KÖK
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Studiohuset på ett rum och loft. Här lever du 
kvadratsmart in i minsta detalj.
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En tryggare 
affär från 

start till mål.

PROCESSEN

EKONOMISK PLAN 

Den ekonomiska planen är en beskrivning av de ekonomiska 

villkoren för bostadsrättsföreningen. Den upprättas enligt 

bostadsrättslagen, vilket innebär att den granskas av oberoende 

experter och ligger till grund för Bolagsverkets tillstånd att ta ut 

insatser och upplåtelseavgifter.

UPPLÅTELSE- OCH ÖVERLÅTELSEAVTAL 

När bostadsrättsföreningens ekonomiska plan registrerats 

hos Bolagsverket och föreningen erhållit tillstånd att upplåta 

bostadsrätter kommer upplåtelseavtal att tecknas. Innovation 

Properties förvärvar samtliga bostäder i steg 1 och överlåter dessa 

till slutlig köpare. Det innebär en trygghet för köpare att samtliga 

bostäder därmed är sålda. 

HANDPENNING

Senast 1 vecka efter undertecknandet av överlåtelseavtalet skall 

en handpenning om 10 % av insatsen erläggas till mäklarens 

klientmedelskonto, vilket utgör första delbetalning för bostadsrätten.

STADGAR

Bostadsrättsföreningens stadgar erhåller Du i samband med 

undertecknandet av överlåtelseavtal.

MÅNADSAVGIFT

Månadsavgiften är preliminär och baseras på uppgifter i den 

ekonomiska planen. Den betalas från och med tillträdesdagen 

månadsvis i förskott till föreningen. I månadsavgiften ingår inte 

uppvärmning och hushållsel.

LAGFART OCH PANTBREV

Vid köp av bostadsrätt tillkommer ingen kostnad för varken lagfart 

eller uttag av pantbrev.

SLUTBESIKTNING

Slutbesiktningen beställs av bostadsrättsföreningen vars ombud 

är byggherre Innovation Properties. Ombud från denne kommer 

närvara och tillgodogöra föreningens intresse.

KÖPARGENOMGÅNG

När det närmar sig inflyttning blir ni som köpare kallad till att 

närvara vid en köpargenomgång av slutbesiktningsprotokollet 

tillsammans med en oberoende besiktningsman. Vi rekommenderar 

er (max 2 personer från hushållet och endast köpare) att närvara 

med anledning av att entreprenören kommer åtgärda de punkter 

som finns i besiktningsprotokollet. Har ni andra anmärkningar 

så skall dessa föras in i protokollet om besiktningsmannen anser 

detta. Entreprenören har 2 månader på sig att åtgärda punkterna 

efter utförd slutbesiktning.

GARANTIBESIKTNING

Efter 2 år utförs en garantibesiktning av bostäderna på bekostnad av 

Innovation Properties. Kallelse skickas ut skriftligen till medlemmarna 

i föreningen.

SLUTBETALNING 

Slutbetalning av insatser skall ske i samband med tillträdesdagen. 

Kvitto eller motsvarande verifikat skall uppvisas i samband med 

utkvittering av nycklar m.m. till bostaden.

INFLYTTNING

Preliminär inflyttning till vår/sommar 2017. Senast 3 månader 

innan inflyttningsdag blir respektive köpare skriftligen meddelad av 

Innovation Properties eller mäklaren. 

SLUTSTÄDNING

Bostaden kommer vara flyttstädad av städfirma senast på 

tillträdesdagen.

FINPLANERING

Marken finplaneras med grusade gångar och vägar. I möjligaste 

mån rullas gräsmatta ut om terrängen tillåter.

FÖRVALTNING

För att på bästa sätt garantera en trygg och säker förvaltning 

kommer Innovation Properties för föreningens räkning teckna avtal 

med SBC avseende föreningens ekonomiska förvaltning. Därefter 

får ny styrelse avgöra huruvida man väljer att förlänga avtalstiden 

för förvaltningen eller inte.

GARANTI 

Föreningen har tecknat ett avtal om totalentreprenad med 

Borohus AB som har ett femårigt garantiansvar och ett tioårigt 

ansvar för byggfel.
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Varför har ni valt att samarbeta med Innovation Properties?

För att det är ett seriöst och professionellt företag som sätter 

kvalitén i första rummet. De har tidigare framgångsrikt haft lokalt 

samarbete med andra Handelsbankskontor och därför känns det 

nu naturligt för oss att samarbeta med dem. 

Varför bör man välja er framför andra banker?

– Handelsbanken har över 460 kontor bara i Sverige, vilket 

innebär att vi på Handelsbankenkontoret i Lidingö Centrum 

är experter på den lokala marknaden. Närheten till kunderna, 

våra korta beslutsvägar och det lokala beslutsmandatet är 

väldigt uppskattat. Sen har vi förstås ett starkt erbjudande av 

bankprodukter och tjänster. 

Vad är det viktigaste att tänka på när man tecknar ett bolån?

– Att man ska ha råd med sitt nya boende, även på 

lång sikt. Därför är det bra att redan från början ha en 

räntestrategi och utifrån den bestämma vilken riskspridning 

och räntebindningsstruktur man vill ha. Sedan är det viktigt 

att ha pengar över så att man klarar av oförutsedda utgifter, 

föräldraledighet eller en kort tids sjukdom.

Hur mycket får jag låna?

– Banken gör alltid en individuell kreditprövning, och utifrån 

den bedömer man hur mycket kunden får låna. Sedan finns 

begränsningar för hur mycket man kan låna på sin bostad, i form 

av Bolånetaket. Vill du låna 85 procent, som är maxgräns, behöver 

du ha en inkomst som täcker både räntor och amorteringar.  

HANDELSBANKEN HANDELSBANKEN

Har man en belåningsgrad som överstiger 70 procent av bostadens 

marknadsvärde ska man med dagens regler kunna amortera ner 

till 70 procent på 15 år. Dessa regler kan troligtvis bli ännu hårdare 

med krav på amortering ner till 50 procent.

Dessutom räknar vi alltid på att du ska klara en högre ränta 

än dagens låga nivå. I dagsläget räknar vi på en ränta på hela 

lånebeloppet på 7,5 procent. Du behöver alltså en kontantinsats 

på 15 procent av köpeskillingen samt en inkomst som tillåter 

amorteringar och en kalkylerad boränta på 7,5 procent – oavsett 

hur mycket eller lite du lånar.

Vad erbjuder ni för boränta idag?

– Handelsbankens räntesättning är individuell och bestäms 

lokalt på kontoret. Den annonserade boräntan uppdateras hela 

tiden och finns att se på vår hemsida. Men vi eftersträvar alltid att 

erbjuda ett konkurrenskraftigt erbjudande. 

Hur fungerar låneförsäkringar och bör jag teckna det?

– Låneförsäkring kan vara bra som extra trygghet, särskilt om 

man har familj. Som kund i Handelsbanken har du möjlighet att 

ansöka om vårt kostnadsfria låneskydd med trygghetskapital som 

faller ut vid dödsfall. Det finns även andra typer av försäkringar som 

gäller vid långtidssjukskrivning och arbetslöshet.

Handelsbankens aktuella annonserade boräntor hittar du 

på: www.handelsbanken.se/borantor 

Välkommen till Handelsbanken där det lokala kontoret är 

banken, där du som kund står i centrum och där vi tror på 

långsiktiga relationer. 

Bostaden är förmodligen en av livets största och viktigaste 

investeringar, och du har säkert många frågor kring ditt 

bostadsköp. Vi kan ge dig svar och dessutom erbjuda 

förmånlig finansiering.

Vi erbjuder dig:

•  Konkurrenskraftig ränta för dig som köper lägenhet i Brf 

Antilopen 9.

•  Bolån upp till 85 % av köpeskillingen.

•  Avgiftsfri rådgivning kring placeringar samt  pensions- och 

kapitalförsäkringar. 

•  Bankfack kostnadsfritt under första kalenderåret  

(från 320 kr/år).

Anna Persson och Jesper Swanson 
har alla arbetat länge på kontoret 
och kan hjälpa till med de flesta 
bankärenden.

En tryggare 
låneaffär

Innovation Properties samarbetar med Handelsbanken Lidingö Centrum. 
Kontorschef Mia Hiljebäck berättar om samarbetet och vad man  

framför allt bör tänka på när man tecknar bolån.

Kontaktpersoner

Jesper Swanson 08 544 805 69

Fredrik Westin 08 544 805 63 

Linda Törner 08 544 805 66

Hos Handelsbanken får du dessutom ett urval banktjänster för 

dig och din familj:

•  Om du samlar dina lån hos Handelsbanken har du möjlighet att 

ansöka om Låneskydd med Trygghetskapital. Låneskyddet är 

avgiftsfritt och kan ge din familj ekonomisk trygghet om du skulle 

avlida innan du fyllt 65 år.

•  Internet- och mobiltjänst, självbetjäning och personlig service per 

telefon. Alltid öppet och avgiftsfritt.

•  Olika typer av kort, beroende på vad som passar dig, med 

koppling till Master Card.
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FÖRSÄLJNING

ANSVARIGA FASTIGHETSMÄKLARE

Vasavägen 1B, 181 42 Lidingö

www.gadelius.se

Försäljning sker enligt principen fasta priser och först till kvarn. 

Se bilagor för ekonomisk plan och stadgar.

Yuri Gadelius

0705 87 83 88 / 08 665 36 12

yuri@gadelius.se

Jonas Gadelius

0707 22 77 00 / 08 665 36 13

 jonas@gadelius.se






