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Hem utöver det vanliga
Innovation Properties uppför i samarbete med Borohus ett mycket tillta-
lande och påkostat nyproduktionsprojekt med två parhus i stram och 
tidsenlig arkitektur om totalt fyra bostäder med funktionell och spän-
nande planlösning med bland annat dubbel takhöjd och fantastiska 
glaspartier.

Vi erbjuder med en hög standard ett färdigt boendekoncept där ni 
inte behöver göra några tillval. Alla materialval har omsorgsfullt hand-
plockats av arkitekten för att genomsyra ett kvalitativt och genomtänkt 
boende såväl invändigt som utvändigt. 

Glömsta/Vistaberg är ett naturskönt och strategiskt rätt område med 
närhet till både Huddinge C och E4:an. Här finns gott om strövområden 
och den populära badsjön Gömmaren ligger endast 9 minuters prome-
nadavstånd från föreningen. I området finns även busskommunikationer, 
dagis och den populära Vistabergsskolan.

Välkomna till ett hem utöver det vanliga!
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Bostadsrättslägenhet 133 kvm

Pris:    3.695.000 kr
Månadsavgift:         5.669 kr*

Bostadsrättslägenhet 80 kvm

Pris:    2.795.000 kr 
Månadsavgift:         3.410 kr*

*För vidare information om vad som ingår i 
månadsavgiften, se sidan 11 under rubriken 
övrigt.

Ekonomi



4  -  Brf Vistaberg 4, Huddinge             Borohus reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Fotografier och illustrationer är ideébilder som kan avvika från verkligheten.

Lgh 3

Lgh 2 Lgh 1

..........................

.....................
SP

RVRV



Borohus reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Fotografier och illustrationer är ideébilder som kan avvika från verkligheten               Brf Vistaberg 4, Huddinge.  -  5

Situationsplan

Hagebyslingan 11 C.....................................................

Hagebyslingan 11 A....................

Hagebyslingan 11 B.............................

Hagebyslingan 11 D....................................................................

Lgh 4 .........

Lgh 4

Lgh 3

Lgh 2

Lgh 1

SP



6  -  Brf Vistaberg 4, Huddinge             Borohus reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Fotografier och illustrationer är ideébilder som kan avvika från verkligheten.

Huddinge kommun
Huddinge har ett rikt kultur- och fritidsliv och en 
fantastisk natur. Här finns mycket att uppleva och 
göra, både för dig som bor i kommunen och för dig 
som är på tillfälligt besök. Kommunen har moderna 
sportanläggningar, populära kulturevenemang, ett 
aktivt föreningsliv och gott om mötesplatser för ung 
och gammal.

Huddinge har flera stora naturområden där du kan 
följa upplagda rutter eller röra dig fritt. Vid sjöarna 
finns badplatser av olika slag - med stränder eller 
klippor, livfulla eller stilla. På vintern kan du åka skidor 
både på längden och utför. Då finns även flera plo-
gade skridskobanor på sjöarna.

I Huddinge centrum med sin småstadskaraktär ges 
människorna företräde framför bilarna. Arkitekternas 
förebild har varit gamla stadskärnor med snirkliga 
gator och öppna ytor. Här kan du botanisera i såväl 
mindre specialbutiker som de större klädkedjorna 
och matbutikerna. Huddinge centrum når du med 
bil via väg 226 från Stockholm. Pendeltågsstation, 
cirka 15 minuters resa från Stockholms central, ligger 
i direkt anslutning till centrum. Mindre, lokala affärs-
centra finns även i Flemingsberg, Stuvsta.

Shopping
I Huddinges olika affärscentra finns ett brett och 
varierat utbud av butiker och varuhus för dig som vill 
ägna sig åt shopping.

Kungens kurva är Skandinaviens största handelsom-
råde med 15 miljoner besökare per år. Här ligger 
världens största IKEA. Flera internationella företag 
som Toys 'R' Us, El-Giganten och CityGross förgyller 
tillvaron för den som vill handla. Kungens kurva ligger 
i direkt anslutning till E4/E20, cirka 10 minuter från 
Stockholms city med bil. Det går även bussar till och 
från Skärholmens Centrum där anslutning till T-bana 
finns.

Länna gårds handelsområde ligger vid Nynäsvägen, 
även det cirka 10 minuters bilväg från Stockholms 
city. Läget var avgörande för bland andra Bauhaus, 
som har sitt största Sverige-varuhus i handelscentret. I 
området hittar du även den välkända butiken Länna 
Sport och Länna Möbler. 

På andra sidan Nynäsvägen finner du Länna köp-
centrum. I Länna köpcentrum finner du Rusta, Jysk, 
MediaMarkt, El-Giganten, CityGross samt sportaffä-
rerna Stadium och Intersport.

Sport & fritid
Huddinge kommun vill ge alla invånare möj-
lighet till en aktiv fritid utifrån egna förutsätt-
ningar och intressen. Kommunen arbetar för 
att erbjuda ett bra, varierat utbud av idrotts-
anläggningar, motionsspår, naturområden, 
badplatser och skidspår.

I kommunen finns anläggningar för simning, 
bollsporter, friidrott, skidåkning, skridskoåkning, 
ridning, skateboard, BMX och mycket mer.
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Friluftsliv
Naturreservatets hjärta är sjön Gömmaren. Många 
stigar leder hit. Denna klarvattensjö omges av klip-
por, hällar, mossar och gungflyn. Här finns även en li-
ten anlagd sandstrand. Många besöker sjön för fiske, 
bad och promenad. Omgivningarna runt sjön har 
ett stort värde för besökare och som utflyktsmål för 
skolor och barnomsorg. Gömmarområdet är mycket 
lämpligt både för skidåkning och vandring. Skridsko-
åkning på sjön uppskattas, då Gömmaren är en av 
de första sjöarna i kommunen där isen lägger sig. En 
sprickdal som löper från Kolartorpet till Fullersta kvarn 
och vidare mot sydost är ett viktigt cykel- och pro-
menadstråk ned mot centrala Huddinge. Ett antal 
markerade ridleder mellan Långängen i Segeltorp 
och Vistaberg/Källbrink ger möjlighet till friluftsliv på 
hästrygg.

Sportfiske
Sportfiske erbjuds genom fiske efter inplanterad fisk, 
som exempelvis regnbåge. Sjöns vatten tilltalar även 
inhemska fiskar som mört, abborre, gädda och gärs. 
Vill du fiska i sjön Gömmaren behövs det ett särskilt 
fiskekort. Detta kort kan inhandlas hos Regal Fiske i 
Vårby, Länna Jakt&Fiske, OKQ8 på Huddingevägen 
367, kommunalhusets reception på Kommunalvägen 
28 och i Snättringekiosken på Häradsvägen 77. Fiske-
kortet går också att köpa på plats efter överenskom-
melse med Långsjö-Gömmarens fiskevårdsförening.

Gömmarens naturreservat
En promenad, en cykeltur, en busstur - Gömmarens naturreservat ligger alltid nära! Området är ett mycket 
välbesökt naturreservat mellan centrala Huddinge och Kungens kurva. Här finns möjlighet till ett rikt frilufts-
liv med aktiviteter som passar alla fyra årstiderna. Du kan njuta av leder och stigar som passar stavgång, 
skidåkning, löpning, ridning eller en helt vanlig promenad. Sol, bad och en stunds skön avkoppling vid sjön 
Gömmaren är ett välkänt sommarnöje för många Huddingebor. För den som vill vandra och söka en rofylld 
plats ger de 768 hektaren många olika spännande naturmiljöer att upptäcka. Känslan av storskog infinner 
sig på många härliga platser.

Gömmarområdet är ett större skogsområde av regional betydelse för friluftslivet, beläget mellan Vårby, 
Skärholmen, Segeltorp, Snättringe, Fullersta samt Glömsta. Skogen i reservatet utgörs mestadels av barrskog. 
På hällmarkernas höjder finns flera gamla tallskogar. I de mer låglänta delarna av skogen växer gran och 
lövskog. Variation i reservatets skog bjuder de ljusa lövskogspartierna på. Bland annat med sumpskogar som 
finns på flera platser. Naturreservatet ligger inklämt i de mest tättbefolkade delarna av Huddinge kommun. I 
nordväst ansluter dessutom Stockholms kommun med Skärholmen. Väldigt många skolor, förskolor och fritids-
hem i både Huddinge och Stockholm gränsar mot naturreservatet. Två tunnelbanestationer finns i närheten, 
Skärholmen och Masmo. Området tangeras av två idrottsplatser. Många stigar, löpspår, markerade leder 
och liknande går genom området och förhöjer tillgängligheten. Allt detta gör att området är mycket välbe-
sökt både under dag- och kvällstid.
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 Entréplan -- ->  Övreplan --->

Obs! Här visar vi den rättvända (RV) varianten till lgh 1 och 2. Lgh 3 och 4 har en spegelvänd (SPV) lösning.
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Hemma på din gata
Brf Vistaberg 4 består av två parhus om totalt fyra bostäder i storlekarna 133 
respektive 80 kvm. Husen har en genomtänkt utfomning som gör att du får ett 
flexibelt och trivsamt hus i många år framöver. Här lever du ett bekvämt liv med 
ett hem som är helt nytt, fräscht och modernt.

Nytt och funktionellt
Det är ett klokt val att köpa ett nyproducerat hus. 
Glöm dyra, tidsödande renoveringar och nervkitt-
lande budgivningar. När du köper ett nytt hus från 
Borohus är priset alltid fast och du kan enkelt räkna 
ut vad ditt boende kommer att kosta dig varje må-
nad. Ditt nya hem ger dig inte bara ett fräscht och 
funktionellt boende, det ger dig också tid över för 
familj och fritid. 

Istället för ägna helgen åt renovering kan du bjuda 
hem vänner, ge dig ut på en utflykt i omgivningarna 
eller hitta på något annat som berikar ditt och famil-
jens liv. 

Är du teknisk intresserad så är det bara du själv som 
sätter gränserna. Fiberanslutning finns indragen till 
varje lägenhet. 

Ett praktiskt förråd på 6,3 kvm samt två parkerings-
platser med motorvärmaruttag ingår. Även sop-
hämtning och yttre underhåll av fastigheterna ingår 
i månadsavgiften.

Här väntar ett nytt och bekvämt hem där allt är klart 
redan på inflyttningsdagen, vi har till och med rullat 
ut din gräsmatta. 

133 respektive 80 kvm innovativ design
Här får du ett hus med många möjligheter. På en-
tréplanet möts du av luftiga och ljusa ytor där den 
öppna planlösningen skapar ett socialt och trivsamt 
hem. Från vardagsrummet når du enkelt den egna 
trädgården, solen och naturen. När du lagar mat 
har du fin kontakt med hela bottenplanet och kan 
se vad som händer i vardagsrummet och vid mat-
platsen. 

På andra våningsplanet hittar du i den mindre 
lägenheten ett smart loft där bara fantasin sätter 
gränser till vad du kan hitta på. 

I den större lägenheten finns de mer privata delarna 
på andra våningsplanet. Det är här du kan koppla 
av efter dagens aktiviteter. Tre rejäla sovrum med 
tillhörande allrum samt ytterligare ett badrum. Över-
våningen är perfekt för vila och rekreation. 
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Smart och snyggt under samma tak
När du flyttar till Brf Vistaberg 4 får du ett bekvämt och väldesignat hem där det är lätt att trivas. Trevliga och 
öppna planlösningar tillsammans med modern byggteknik lägger grunden för detta vackra hus. Här sover 
du gott om natten tack vare effektiva energilösningar och sunda naturmaterial i inredningen.

Vitt är alltid rätt
Våra inredningsexperter har satt samman en nutida 
inredningsstil där färgen vit är den dominerande 
komponenten. När du kliver över tröskeln till Brf Vis-
taberg 4 är det en genomgående vit och modern 
inredning som möter dig. Väggarna i huset är vitmå-
lade och på golvet ligger en ekparkett som skänker 
en varm ton. Den ljusa och renodlade inredningen 
ger dig en stor frihet att sätta din egen personliga 
prägel på hemmet. På Brf Vistaberg 4 kan du krydda 
med starka accentfärger och friskt blanda olika trä-
slag, material och lekfulla inredningsdetaljer. 

Attraktiv vardagsdesign
Vi har valt att satsa på funktionella och väldesigna-
de kök och badrum. Det svensktillverkade köket från 
Marbodal har vita luckor med vit grepplist samt matt 
vitt väggkakel som skapar ett enhetligt intryck.  Du 
har också glädje av att vi utrustat köket med hög-
kvalitativa köksmaskiner. Matlagningen underlättas 
av glaskeramikhäll (induktion), rostfri micro, diskma-
skin, inbyggd varmluftsugn samt kyl och frys. Den 
genomarbetade designen följer med in i badrum-
men där kakel- och klinkervalen sätter stilen. Tack 
vare bra förvaringsmöjligheter har du goda förut-
sättningar att alltid ha ett snyggt och undanplockat 
badrum.

Referensbilder från bostad med 133 kvm.
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Byggnadsbeskrivning Brf Vistaberg 4
Grundläggning:
Hus:
Platta på mark med 300 mm underliggande cell-
plastisolering.

Inredning: 
Marbodal
Enligt rumsbeskrivning.

Ytterväggar:
Färdiga storblock med fönster och dörrar isatta. 
22x145 skyddsmålad Sveapanel, 28x70 spikläkt, 
vindskydd, 20 cellplast på 220 regelstomme och 
240 mm mineralullsisolering, fuktspärr, 45 regel. 45 
mm isolering och 13 mm gipsskiva levereras löst. 
(Totalt 285 mm isolering.) Våtzonsindelning i WC/bad 
tillämpas för dusch respektive badkar enligt ritning. 
Våtrumsskiva i zon 1.

Porslin:
Enligt rumsbeskrivning.

Målning och golv:
Enligt rumsbeskrivning.

Uppvärmning/ventilation:
Frånluftsvärmepump Nibe F750 i Lgh 133 m2.
Frånluftsvärmepump Nibe F370 P i Lgh 80 m2. 
Vattenburen golvvärme på entréplan och på övre plan. 

Innerväggar:
Bärande innerväggar levereras som prefabricerat 
regelverk med monterad 13 mm gipsskiva per sida. 
Till ej bärande innerväggar levereras grovkapade 
reglar 45x70 (c450) och 13 mm gipsskivor.

El/Media:
Enligt svensk elstandard. 
Separat mätare till respektive lägenhet.
Elstolpe för motorvärme i anslutning till p-platser. 
Spotlights, 5 i hall, 10 i kök, 3 i badrum i Lgh 133 m2 
Spotlights, 3 i badrum i Lgh 80 m2
Fasadbelysning (upp & downlight) enligt fasadritning. 
Fiber anslutning ingår.

Lägenhetsskiljande väggar:
45x95 dubbelt regelverk, isolering samt 3x13 gipsskiva 
per sida (alt 1 spånskiva + 2 gips)

Mellanbjälklag:
9 gips, cellplastkassetter för golvvärme,
22 mm golvspånskiva, golvbjälkar,
45 mm mineralullsisolering, armerad väv, 
28x70 glespanel, 13 mm slätgips.

Trappa + Lofttrappa:
Öppen vitmålad med ek steg & ek överliggare + glas

Garderober: 
Vita i K-höjd enligt planritning.

Vindsbjälklag/Innertak:
Vita, släta innertak, plastfolie, u-ram takstolar, 450 
mm lösull.

Förråd:
22x145 skyddsmålad Sveapanel, 28x70 spikläkt, 
vindskydd, 95 regelstomme (oisolerat).

Yttertak hus:
Råspont 22 mm, underlagspapp. Tätskikt av Icopal 
Mono PR SBS 5500 el. likvärdig.

Plåt:
Fönsterbleck färg: Silver
Hängrännor/stuprör färg: Silver
Takhuvar färg: Svart

Lister:
Golvlister: Vita släta, 12x56
Foder: Platsmålade släta foder 12x56
Taklister: Ingår ej.
Barriär: Rostfria stolpar & ek överliggare + glas

Fasadfärg: Vit

Övrigt: 
Gräsmatta rullas ut enl. sit.karta. Övriga ytor blir grusade. 
(Altan ingår ej men marken förbereds enl. sit.karta.)  
Staket ingår ej.

Sophämtning, 2 parkeringsplatser med motorvärmarut-
tag och yttre underhåll av fastigheterna ingår i månads-
kostnaden.

Vattenförbrukning, uppvärmningskostnader samt hus-
hållsel betalas av resp. bostadsrättsinnehavare (indivi-
duell mätning).

Beräknade värden enl. energikalkyl:

Lgh 133 kvm, uppvärmning 5736,4 kWh/år 
hushållsel 5700 kWh/år  Totalt: 11436,4 kWh/år 

Lgh 80 kvm, uppvärmning 4284,5 kWh/år 
hushållsel 4100 kWh/år  Totalt: 8384,5 kWh/år

Dörrar:
Entrédörr: Sirius vit.
Innerdörrar: Addera Bas, vita.
Handtag i aluminium/silver.

Fönster:
Elitfönster - Utvändigt aluminiumbeklädda. Fasta 
eller utåtgående vridfönster med 3-glas Isolerglas. 
U-värde 1,0.
Fönstersmygar i vit fabriksmålad rådande mdf. 
Fönsterbänkar i vit mdf.
Fönstersmygar i våtrum kaklas.

Hushållskapitalvaror:
Enligt rumsbeskrivning.
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Rumsbeskrivning Brf Vistaberg 4  

Rums-
benämning

Golvmaterial Listverk:
Foder (F)
Golv (G)

Väggar Övrigt

Vardagsrum/
kök

Utförande 
enligt planrit-
ning.

Ekträgolv
13 mm par-
kett

F=Vitmålade
G = Vitmålade

Vitmålade Köksinredning från Marbodal: 

Lucka: Öresund vit med infrästa 
grepplister
Bänkskiva: Vit laminat 30 mm
Stänkskydd: Glas
Dubbel diskho underlimad i bänk-
skiva

Rostfria vitvaror från Siemens: 

Inbyggnadshäll (induktion)
Inbyggnadsugn (varmluft)
Spisfläkt med kolfilter
Mikrovågsugn 
Integrerad diskmaskin
Kyl/sval*
Frys*
Belysningsarmatur (spotlights) under 
köksskåp

*(Lägenhet 80 m2. = kyl/frys kombi)

Sovrum Ekträgolv
13 mm par-
kett

F=Vitmålade
G = Vitmålade

Vitmålade

Entré Klinker från 
Herokakel
(prisklass
500:-/m²)

F=Vitmålade
G = Vitmålade

Vitmålade

Wc, dusch & 
klädvård

Klinker från 
Herokakel
(prisklass
500:-/m²)

F= Vitmålade Kakel från 
Herokakel
(prisklass 
500:-/m²)

WC-stol golvmodell
Tvättställskommod
Spegel
Tvättställsblandare Dr Jekyll,  Art. Nr. 
96963
Rak hörndusch Entre 90 x 90 cm i 
matt alu & klarglas Nr. 679907
Termostatblandare Quadra Art. Nr. 
96945T
Handdukstork Kio Tvättbänk inkl. 
engreppsblandare
Tvättmaskin
Torktumlare
Värmepump Nibe Fighter 370 P alt. 
750 P

Loft/allrum Ekträgolv
13 mm par-
kett

F=Vitmålade
G = Vitmålade

Vitmålade

Wc/Bad Klinker från 
Herokakel
(prisklass
500:-/m²)

Kakel från 
Herokakel
(prisklass 
500:-/m²)

WC-stol golvmodell
Kommod med porslinstvättställ
Badrumsskåp med spegel, belysning 
& uttag. Badkar 160 i akryl 160x75 
inkl. gavel. Badkarblandare Nice 
integrerad i badkar
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Vad ingår i Brf Vistaberg 4

Ytterdörrar:
Entrédörr: Bordörren

CYD 863 G (Sirius), vit. 
3-glas isolerruta (klarglas). 
Handtag i aluminium silver.
Låsning ASSA Evolution 2002
Cylinder 712. 
Dörrbroms.

Förrådsdörr: Bordörren
CYD 801 (Lejonet), vit.
Handtag i aluminium silver.
Låsning ASSA Evolution 2002
Cylinder 701
Dörrbroms.

Handtag:
Hoppe Stockholm i alumi-
nium silver. 
ASSA EVOLUTION 2002, 
hakregellås.

Sirius CYD 863 G
(Bilden visar ej standardhandtag.) 

Lejonet CYD 801
(Bilden visar ej standardhandtag.)

Innerdörrar
Innerdörrar: Dooria

Addera Bas, vitmålad innerdörr 
med massiv ram. Handtag i alumi-
nium silver.

Tröskelplattor och våtrumströsklar i 
ek i erforderlig omfattning. 
Vitmålade innerdörrskarmar med 
ljuddämpande tätningslist.

Addera Bas
Vitmålad innerdörr
med massiv ram.

(Bilden visar ej standardhandtag.)

Handtag: 
Hoppe Stockholm i alumi-
nium silver.

Fönsterbänkar/invändiga smygar:
Fönsterbänkar i vit MDF. 
Foderbildande invändiga smygar (fönster och 
dörromfattningar) i vit MDF.
(I rum förberedda för kakel förbereds även smygar 
för kakel och där levereras inga fönsterbänkar.)

Icopal Mono PR SBS 5500 el. likvärdig

Yttertak:

Silverfärgad takavvattning

Golv

13 mm trägolv i ek, 3-stav, är 
standard i samtliga rum 
exklusive våtutrymmen.

Ek 3-stav 
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Sanitetsutrustning
(i omfattning enligt ritning):

Classic 65

Top-Line 65

Entré Rak

Dr Jekyll

Kio HT

Quadra

Badkar WC-stolNice

Köksblandare

Wc/Bad och WC/Dusch 
Svedbergs WC-stol 9085, golvmodell med 2-knappspolning. Sitthöjd 43 cm. WC-lock och sits med dämpad nedfällning.

Svedbergs badkar Z160 vit akryl, 160x75. (I omfattning enl. ritning.) 
Svedbergs badkarsblandare Nice sargmonterad. (I omfattning enl. ritning.) 

Svedbergs underdel Classic 65 cm, vit med släta lådfronter. Porslinstvättställ. Handtag krom nr. 3.
Överdel Top-Line 65 cm, vit inklusive spegeldörrar med lysrörsbelysning 1x13 w och tvättställsbelysning 1x8 w, 
230V uttag.

Svedbergs tvättställsblandare Dr Jekyll, krom
Svedbergs handdukstork Kio, 500x1000, krom.

Svedbergs hörndusch, Entré 90x90 Rak. Matt alu, Klarglas 
Snålspolande duschblandare Gustavsberg Nautic krom. inklusive Svedbergs duschset Quadra, krom.

Kök/Klädvård:
Snålspolande ettgreppsblandare Gustavsberg Nautic krom med avstängning för diskmaskin, vattenlås. (I omfattning enl. ritning.)

En styck väggvattenutkastare ingår till varje lägenhet.
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Hushållsmaskiner

Rostfritt paket

MIKROVåGSUGN, Mod. HF25M5L2/R2
5 effektlägen: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W. Ugnsvolym: 21 l , rostfritt stål. Keramisk botten med en roterande antenn undertill som fördelar mikrovågorna jämnt. 
CookControl - 7 automatikprogram. Inverterteknologi - skonsam uppvärmning. Minnesfunktion (2 minnesplatser). Flerstegsprogrammering, upp till 3 steg.  Displayfärg vit med 
blå ljusdioder. Elektronisk klocka. Nedsänkbara vred. Produkten finns i både höger (R2) - och vänsterutförande (L2), ej omhängningsbar. 

SPISFLÄKT, Mod. LI23030SD
Max kapacitet friblåsande: 400 m3/h. Ljud effekt vid högsta normalläge 64 dB (re 1 pW). 3 hastigheter. 2x7 W lågenergiglampa.

INBYGGNADSHÄLL INDUKTION, ramDesign Mod. EH645FE17E  (inkl. hällskydd)
Touchslider Control-styrning. 4 induktionszoner med kokkärlsavkänning. PowerBoost-funktion. Timer med avstängningsfunktion per kokzon. Äggklocka. 17 effektlägen. Digital 
2-stegs restvärmeindikering. Barnsäkring. Säkerhetsavstängning. PowerManagement funktion, gör det möjligt att reglera hällens maximala effekt.

INBYGGDSUGN, Mod. HB23AB521S
Stor ugn, 67 l. Rengöringssystem ecoClean är standard på bakvägg. Ugn med titanGlansemalj. Ugnsfunktioner: över-/undervärme, varmluft, separat
undervärme, varmluftgrill, stor variogrill. Displayfärg vit, med blå ljusdioder. Temperaturintervall 50 - 270°C. Snabbstart, med automatisk återgång. Innerlucka i helglas. 
Löstagbara ugnsstegar tillåter att plåtar och ugnsutrustning kan dras ut ca 80 %, och ändå hanteras stabilt och säkert i ugnen. Digitalur. Barnsäker: funktionsspärr, mekanisk 
luckspärr, inbyggd. Kylfläkt. Ugnsbelysning ovanifrån.

DISKMASKIN (INTEGRERAD), E-KLASS A+, Mod. SN64E005EU
4 program: Intensiv 70°C, Normal 65°C, Eco 50°C, Party 45°C. 1 specialfunktion: Halfload. Vario korgsystem. DoseringsAssistent. Servolås® för bekväm och smidig lucköpp-
ning/stängning. Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp. Ljudsignal vid programslut. Startfördröjning: 3, 6, 9 timmar. iQdrive: energisnål och tyst motorteknologi. 
MängdSensor. Avhärdningselektronik. Elektronisk saltindikator. Elektronisk glansmedelsindikator. Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter. Toppbetjäning
Bestikkorg i underkorg

TVÄTTMASKIN, E-KLASS A++, Mod.WM 12E164DN
Kapacitet: 1 - 7 kg. Energieffektivitetsklass: A++. årlig energiförbrukning 197 kWh, baserad på 220 standardtvättcykler för bomull 60°C och 40°C vid full och halv maskin. Högsta 
centrifugeringshastighet: 1200 varv/min. VarioPerfect: tids- eller energioptimering av program med perfekt tvättresultat. Specialprogram: Supersnabb 15, Mix, Ylle-/handtvätt, 
Fintvätt/Siden. TouchControl-knappar: Lättstruket, Extra sköljning, ecoPerfect, speedPerfect. Programförloppet visas med lysdioder. Flerfaldigt vattenskydd. Mängdautomatik. 
Skumavkänning. Obalanskontroll. 30 cm stor lucköppning, vit luckram med 180°öppningsvinkel. Ljudnivå: Tvätt 59 dB(A) re 1 pW, Centrifugering 76 dB(A) re 1 pW

LUFTKONDENSTUMLARE, Mod. WT46E365DN
Kapacitet: 1 - 8 kg. årlig energiförbrukning 581 kWh, DUO-Tronic, elektronisk fuktavkänning. SoftDry-system: Extra stor rostfri trumma med valkar i soft-
design. Display för resttidsvisning. Specialprogram: Ylle finish, Mix, Outdoor, Varmt 20, Supersnabb 40. TouchControl-knappar: Skonsam, Signal, 
Skrynkelskydd. Skrynkelskydd, upp till 120 minuter vid programslut. Belysning i trumman. Lysdioder visar hur torr tvätten är samt när maskinen behöver 
rengöras. Luckhängning: höger. Monteringssats förpelarmontage ingår.

KYL/SVAL, 186 CM, E-KLASS A++, Mod. KS36VAI31
Energiklass: A++, 112 kWh/år. Elektronisk temperaturstyrning med touchControl. Nettovolym total: 346 l. Dynamisk kylning med kylfläkt. SuperKyla med 
automatisk återställning. AirFresh filter. FreshSense - jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi. 7 hyllor av säkerhetsglas, varav 5 flyttbara, 4 
utdragbara hyllor. HydroFresh-låda med fuktighetsreglering, håller frukt och grönt fräscha upp till 2 gånger längre. Grönsakslåda på teleskopskenor. 
FlexShelf, flexibel hylla som kan användas som flaskhylla. LED-belysning - effektiv belysning med lång hållbarhet. Akustiskt dörrlarm. 

SJÄLVAVFROSTANDE FRYS, 186 CM, E-KLASS A++, Mod. GS36NAI31
Energiklass: A++, 234 kWh/år. Elektronisk temperaturstyrning med touchControl.**** -frys: 237 l nettovolym. Superinfrysning med återgångsautomatik.
 Infrysningskapacitet: 20 kg per dygn. Lagringstid vid strömavbrott: 25 timmar. 2 infrysningsfack med transparent lucka. FreshSense. VarioZone, 
flyttbara glashyllor för extra utrymme. 5 frysbackar med transparent front, varav 2 bigBox. IceTwister - flyttbar - lätt att fylla på och alltid is tillgängligt.
LED-belysning. Akustiskt och optiskt varningssystem. Easy open ventil som underlättar öppnandet av dörren. Dörrhängning höger, omhängbar. 

KYLFRYS, 186 CM, E-KLASS A++, Mod. KG 36VVI30 (Ersätter punkt 8 och 9 i lägenhet 2 och 4).
Energiklass: A++, 227 kWh/år. Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll, avläsbar via LED-panel. Nettovolym total: 309 l. Kylskåp nettovolym: 215 l. 4 hyllor av säkerhetsglas, 
varav 3 flyttbara Kromat flaskställ. CrisperBox med fuktighetsreglering LED-belysning i kylen. **** -frys: 94 l nettovolym.Superinfrysning med återgångsautomatik. LowFrost. 
Infrysningskapacitet: 7 kg per dygn. Lagringstid vid strömavbrott: 23 timmar. 3 frysbackar med transparent front.
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Borohus  Premium
När du väljer ett hem med inredning från 
Borohus Premium får du en genomtänkt och 
väldesignad helhet.

1. Valfri kökslucka 
Arkitekten föreslår en vit slät lucka med  
greplister tillsammans med vit bänkskiva och 
stänkskydd i glas. 
 

2. Med känsla för detaljer 
Arkitekten har omsorgsfullt valt ut detaljer 
utöver det vanliga. 

3. Trappa upp 
Vitt och ek i en härlig symbios. En viktig,  
kanske den viktigast möbeln i huset är  
trappan. Här har vi valt att ha extra hög 
standard redan från början. 
 

4. Tidlös bas 
Vita släta väggar och innertak tillsammans 
med golv i ek utgör en bra grund när ni 
inreder ert nya hem. 

4

4

32

1
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Rendering från bostad med 80 kvm.
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Rendering från bostad med 80 kvm.

Rendering från bostad med 80 kvm.
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Referensprojekt (Gustav Adolfsvägen 6, Huddinge)
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Processen
så här går det till

FÖRHANDSAVTAL
Avtalet skrivs med bostadsrättsföreningen. När förhandsavtal tecknas betalas ett förskott på 100 000 kr. 
Bryts avtalet av köparen före upplåtelsen äger bostadsrättsföreningen rätt till skadestånd.

Om projektet av någon anledning försenas eller om de ekonomiska förutsättningarna (insatser och månads-
avgifter) skulle förändras, kan köparen bryta avtalet och återfå förskottet.

EKONOMISK PLAN
Den ekonomiska planen är en beskrivning av de ekonomiska villkoren för bostadsrättsföreningen. Den upp-
rättas enligt bostadsrättslagen, vilket innebär att den granskas av oberoende experter och ligger till grund 
för Bolagsverkets tillstånd att ta ut insatser och upplåtelseavgifter.

UPPLÅTELSEAVTAL
När bostadsrättsföreningens ekonomiska plan registrerats hos Bolagsverket och föreningen erhållit tillstånd 
att upplåta bostadsrätter kommer upplåtelseavtal att tecknas.

Vid undertecknandet av upplåtelseavtalet skall en handpenning på 10 % av insatsen erläggas, vilket utgör 
första delbetalning för bostadsrätten. Förskottet på 100 000 kr avräknas därvid.

Innan föreningen skriver under upplåtelseavtalet skall den pröva om Du kan godtagas som medlem i fören-
ingen. Prövningen är en kontroll av Din ekonomi och allmänna betalningsförmåga. Insatser, andelstal och 
månadsavgifter kommer att framgå av den ekonomiska planen.

STADGAR
Bostadsrättsföreningens stadgar erhåller Du i samband med undertecknandet av upplåtelseavtalet.

SLUTBETALNING
Slutbetalning av insatser skall ske i samband med tillträdesdagen. Kvitto eller motsvarande verifikat skall upp-
visas i samband med utkvittering av nycklar m.m till bostaden.

MÅNADSAVGIFT
årsavgiften ovan är preliminär. Den kommer betalas fr.o.m 
tillträdesdagen månadsvis i förskott till föreningen.
I månadsavgiften ingår ej uppvärmning, vatten och hushåll-
sel. 

LAGFART & PANTBREV
Vid köp av bostadsrätt tillkommer ingen kostnad för varken 
lagfart eller uttag av nya pantbrev.

INFLYTTNING
Inflyttning beräknas ske under sommaren 2014. 
Senast 3 månader innan inflyttningsdag skall respektive 
köpare bli skriftligt meddelad av föreningen.

SLUTSTÄDNING
Bostaden kommer vara flyttstädad genom städfirma senast 
på tillträdesdagen. 

FÖRVALTNING
Föreningen förvaltas externt de första två åren.
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Företagsbeskrivning

Innovation Properties förvärvar, projekterar och utvecklar fastig-
heter med fokus på storstadsregionerna i Sverige. I samarbete 
med stora och välrenommerade byggföretag med lång gedi-
gen historik och spännande arkitekter tas unika och nyskapande 
bostäder fram med arkitektur som skapar mervärden för kun-
derna.

För varje enskilt projekt uppförs anpassade hus för att optimalt 
tillgodose både områdets karaktär och markförhållanden. Fokus 
är bostäder med en modern och tidlös arkitektur.
Bolaget har en sund ekonomi med låg belåningsgrad och port-
följen består i dagsläget av attraktiva bostäder under projek-
tering/försäljning till ett sammanlagt värde om ca 150 miljoner 
kronor.

Innovation Properties Sverige AB
Luntmakargatan 54 B
113 28 Stockholm
E-post. info@innovationproperties.se 
www.innovationproperties.se

Borohus startades 1928 och är en av Sveriges äldsta hustillverka-
re. Borohus har varit husleverantörer och byggt hus åt tusentals 
nöjda kunder. Borohus har  genom tiderna varit ett av de mest 
framgångsrika i husbranschen.

Företaget har försäljningskontor på flera platser i Sverige och 
även verksamhet utomlands. All tillverkning sker i Mjöbäck, ett 
litet samhälle mellan Borås och Falkenberg, där trähustraditionen 
levt och erfarenheter samlats i århundraden.

Borohus affärsidé:
”Vi erbjuder flexibla boendelösningar med hög kvalité. Tillsam-
mans med ett bra pris gör det Borohus till det självklara valet av 
hustillverkare.”

Borohus ser fram emot att bygga ditt nya hus, lägenhet, villa eller 
fritidshus.
 
Borohus AB 
512 65 Mjöbäck 
Tel. 0325-18620 
E-post. info@borohus.se
www.borohus.se

Borohus AB är ett bolag som ingår i samma koncern som VästkustStugan AB med 
vilka det finns ett nära samarbete.
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Välkommen till Handelsbanken där det lokala kontoret är banken, där du som kund står i centrum 
och där vi tror på långsiktiga relationer.

Till dig som köper lägenhet i 
Brf Vistaberg 4

Handelsbanken Huddinge centrum

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 Vistaberg 4.

•	 Bolån	upp	till	85%	av	köpeskillingen.

•	 Avgiftsfri	rådgivning	kring	placeringar	samt	pensions-		
 och kapitalförsäkringar och en timmes kostnadsfri juridisk  
	 rådgivning	(ordinarie	pris	f	n	2	500	kr	exkl.	moms).

•	 Bankfack	kostnadsfritt	under	första	kalenderåret		 	
	 (från	320	kr/år).

Kontaktpersoner
Jeanette	Hedblom		 08	–	556	405	11
Lena	Westling	 	 08	–	556	405	04
Zerina	Cakic	 	 08	–	556	405	03
Emine	Kinali	 	 08	–	556	405	05

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	Trygghets-	 	
 kapital. 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.

•	 Bankkort	och	Allkort	med	koppling	till	MasterCard	eller		
 Visa utan avgift första kalenderåret (ordinarie   
	 årsavgift	250	kr).

i samarbete med:
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