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HEM UTÖVER DET VANLIGA
Innovation Properties uppför ett nyproduktionsprojekt om 

24 bostäder fördelat på åtta parhus och åtta mindre studiohus. 

Projektet genomsyras av innovativ arkitektur och väl utvalda 
materialval såsom kökssnickerier och badrumsinredning från 

danska HTH, infällda spotlights, modern trappa med glasräcke 
m.m. Samtliga bostäder kännetecknas av ljus och rymd, dubbel 

takhöjd upp till 5 meter och stora panoramafönster som tack 
vare husens placering ändå får ett gott insynsskydd.

 
Bostäderna är väl anpassade för området och arkitekturen är 
stram och helt rätt i tiden med fasad behandlad med järnvitriol 
och de stora fönsterpartierna gör att känslan mellan inne och 

ute suddas ut. Konceptet är framtaget specifikt för dessa bostäder 
i samråd med arkitekten men för den som ändå önskar sätta 

sin egen prägel finns det några väl utvalda tillval.
 

Till varje bostad tillhör en gräsmatta och en till två 
parkeringsplatser samt förråd.

 
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 10 minuters promenad från föreningen. 

I området finns även dagis och den populära Vistabergsskolan. 
Buss avgår ca 200 meter från bostaden.

 
Välkommen hem!
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OMRÅDET
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Glömsta är strategiskt beläget 
mellan Huddinge centrum och 
E4:an och kännetecknas av villor 
i en grönskande miljö.    

En promenad, en cykeltur, en busstur - Gömmarens 
naturreservat ligger alltid nära. Området är ett myck-
et välbesökt naturreservat mellan centrala Huddinge 
och E4:an. 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 pro-
menad. 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 spän-
nande 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 gam-
la 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. Naturre-
servatet 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 tunnelba-
nestationer 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 välbesökt både under dag- och 
kvällstid.
    Naturreservatets hjärta är sjön Gömmaren. 
Många stigar leder hit. Denna klarvattensjö omges av 
klippor, hällar, mossar och gungflyn. Här finns även 
en liten 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. 
Skridskoåkning 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 cy-
kel- och promenadstråk ned mot centrala Huddinge. 
Ett antal markerade ridleder mellan Långängen i 
Segeltorp och Vistaberg/Källbrink ger möjlighet till 
friluftsliv på hästrygg.
    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 
plogade 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 Hud-
dinges 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 handels-
område med 15 miljoner besökare per år. Här ligger 
världens största IKEA. Kungens kurva ligger i direkt 
anslutning till E4/E20, cirka 10 minuter från Stock-
holms city med bil. Det går även bussar till och från 
Skärholmens Centrum där anslutning till T-bana finns.

OMRÅDET        BOSTÄDERNA        FAKTA
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133 KVM 

Här har vi bostaden för den moderna barnfamil-
jen som önskar ett enkelt och smidigt boende med 
hög arkitektonisk design utan bekymmer. Bostaden 
erbjuder både funktionell planlösning och spännan-
de inslag såsom dubbel takhöjd om 5 meter och 
stora panoramafönster upp till tak. Den vattenbur-
na golvvärmen ger en behaglig och jämn värme 
utan element vilket också förenklar möbleringen. 
Uppvärmningssystemet är en frånluftsvärmepump från 
Nibe som tar tillvara på bostadens befintliga värme 
och återvinner den för optimal uppvärmningsekonomi. 
    Entréplan kännetecknas av stora sociala ytor 
såsom vardagsrum, matplats och kök i öppen plan-
lösning. Placering av köket är lagt mot entrésidan 
så man kan se när gästerna kommer och till skillnad 
från tidigare projekt så har köket blivit större och 
en takhängd spisfläkt har kommit till ovan den nya 
bardelen som vetter mot matplatsen. Vi har även valt 
att integrera kyl och frys för en mer minimalistisk 
design. 
    Matplatsen har en central del i bostaden. Den 
är placerad mellan kök och vardagsrumsdelen där 
både de stora panoramafönstren och den dubbla 
takhöjden är detaljer som förhöjer intrycket ytterligare.      

Längst bort i vardagsrummet finner vi den lättmöble-
rade tv-delen där det finns gott om möblerbara ytor 
vilket ger flera olika kombinationer av möbleringar och 
placeringar av tv:n. Här har vi även utgången till den 
plana trädgården. Vi har valt att inte bygga altan då 
erfarenhet säger att alla har olika önskemål 
kring utformningen av dessa. Marken kommer vara 
förberedd utifrån en standard enligt situationskartan 
men det är fritt att bygga sin altan efter hur man själv 
önskar. Vissa vill ha mer gräsmatta där av en mindre  
altan och vice versa. 
    I anslutning till den rymliga entréhallen finner vi 
både duschrum och en separat tvättstuga. Här kan 
man stänga inne all tvätt och ”stök” när gästerna 
kommer och för den som önskar kan man även välja 
till en tvättstugeinredning.  
    Vi har valt att placera bostadens samtliga sovrum 
på övervåningen då många vill ha familjen samlad. 
Här finns också ett badrum med badkar men även ett 
allrum där barnen kan leka och se på tv. 
    För den familjen som är i behov av ytterligare 
sovrum finns det två olika alternativ, antingen 
gör man om allrummet på övervåningen eller så 
delar man av vardagsrummet på entréplan.

BOSTÄDERNA

BRF TERMOMETERN 24 - BOSTÄDERNA
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Visionen har varit att ta fram unika 
bostäder där innovativ arkitektur 
samspelar med funktionell plan-
lösning. 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. Vi hoppas ni 
gillar dem lika mycket som vi.    
33 KVM 

Här finner vi en pärla som vi verkligen tror på. Att få 
möjligheten att bo kvadratsmart i sitt egna lilla hus 
med tillhörande gräsmatta är något som inte finns på 
marknaden och vi ser en stor målgrupp som kan tänka 
sig bo här. Denna bostad håller samma kvalitéer som 
de större bostäderna förutom uppvärmningssystemet 
som inte gick att få vattenburen på grund av att det 
inte finns så små system. 
    Den 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 ett 
härligt ljusinsläpp. I anslutning till köket finner vi ett 
duschrum och i köket har vi dels valt att integrera 
kyl och frys för en mer minimalistisk design men vi 
har även valt att dölja en tvättmaskin 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 där man dessutom 
kan inreda med måttanpassade garderober för 
optimal förvaring. 

80 KVM

Känslan när man ser denna bostad för första gång-
en är häpnadsväckande. Man blir förvånade över 
den enorma rymd som infinner sig direkt när man 
kliver in i huset. Här möts man direkt av den dubbla 
takhöjden som tillsammans med panoramafönster 
utgör en bostad utöver det vanliga. Det är förmodli-
gen därför dem är så populära. 
    Vi har även här valt att göra om köket så det fått 
en bardel och mer förvaring vilket samtidigt gör
köket väldigt socialt. Kyl och frys har integrerats för 
en minimalistisk känsla. 
    I anslutning till köket finner vi vardagsrum och 
matplats samt utgång till trädgården. Vi har valt att 
inte bygga altan då erfarenheter säger att alla har 
olika önskemål kring utformningen av dessa.   
    Marken kommer vara förberedd utifrån en 
standad enligt situationskartan men det är fritt att 
bygga sin altan efter hur man själv önskar. Vissa 
vill ha mer gräsmatta där av en mindre altan och 
vice versa.
Entréplan inrymer även två sovrum och mellan dem 
ett duschrum. En modern trappa i vitt med glasräcke 
leder upp till övervåningens loft. Här är det er 
fantasi det som sätter gränserna för vad ni vill göra 
och vi har sett allt från ett stort allrum till inredning 
av två sovrum med tillhörande garderober och en 
liten hall. För inspiration har vi lite olika alternativ 
att presentera. 
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BADRUM OCH TVÄTTSTUGA   

Tvättkomod: Prisma vit matt. Lucka: Next. 

Vitlackad med infräst grepplist. HTH.

Badrumsspegel: Loevschall med belysning. HTH.

Tvättställsblandare: Dr Jekyll. Svedbergs.

Dusch: Entré. Svedbergs.

Duschblandare: Quadra. Svedbergs.

Handdukstork: Thor. Svedbergs.

Badkar: Esther. Svenska Badrumsinredningar.

WC: Svedbergs.

Tvättmaskin och torktumlare: Siemens.

VITVAROR

Inbyggnadshäll (induktion). 

Inbyggnadsugn (varmluft). 

Spisfläkt med kolfilter. 

Mikrovågsugn.

Integrerad diskmaskin. 

Integrerad kyl/sval/frys. 

*Inredning från HTH, Svedbergs, Svenska 
Badrumsinredningar & Gustavsberg.

**Se planlösning för att se vad som ingår till 
respektive bostad.

***Innovation Properties och Borohus reserverar 

sig för eventuella ändringar och tryckfel

TEKNISK FAKTA

Uppvärmning 133 & 80 kvm: Vattenburen 

golvvärme.

Uppvärmning 33 kvm: Luftvärmepump och el. 

Ventilation: Mekanisk frånluft. Tilluft genom 

fönsterdon. 

El: Enligt svensk standard. Separat mätare till 

respektive bostad. Elstolpe till p-platser. 

Spotlights: Ingår. Placering enligt planlösning. 

Nätverksuttag: Ingår till varje rum. 

Internet: Fiber genom Telia. Bostadsinnehavare 

tecknar eget abonnemang.

Energiberäkning: 

133 kvm 

Uppvärmning 5.736 kWh/år.

Hushållsel 5.700 kWh/år.

Totalt 11.436 kWh/år.

80 kvm

Uppvärmning 4.284 kWh/år.

Hushållsel 4.100 kWh/år.

Totalt 8.384 kWh/år.

33 kvm

Uppvärmning 4.385 kWh/år.

Hushållsel 4.100 kWh/år.

Totalt 7.685 kWh/år.

Bostadsyta:

Ytorna är beräknade på bostädernas 

totala golvyta.

FAKTA
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FAKTA EXTERIÖRT

Grundläggning: Platta på mark.

Fasad: Träpanel behandlad med järnvitriol. 

Yttertak: Papp. 

Mellanbjälklag: Trä.

Fönsterbleck: Silverfärgad plåt.

Hängrännor: Silverfärgad plåt.

Förråd: 6,3 kvm invändigt mått. Oisolerat. 

Ingår till 80 resp. 133 kvm. 

Gräsmatta: Ingår och rullas ut.  

Övriga ytor: Grusade. 

Altan: Ingår ej.  

Staket: ingår ej. 

Entrédörr: Sirius vit. 

Fönster: Elitfönster. Utvändigt aluminium-

beklädda i silver kulör. U-värde 1,0. 

Postlådor: Ingår. Vit kulör.

Fasadnummer: Ingår. Silver kulör.

Sopkärl: Ingår. Omhändertas på egen tomt. 

FAKTA INTERIÖRT

Golv: Ekparkett 13 mm. Tarkett. 

Väggar: Vitmålade och bredspacklade.

Lister: Vita.

Innertak: Vitmålade och bredspacklade.

FAKTA KÖK 

Kök: HTH. Design: VH7. Lucka Mono vit. 

Stänkskydd: 6 mm Ljusgrått Optiwhite-glas 

utan skarv.

Bänkskiva: Laminat Betong - 30 mm – F32 

framkant rak.  

Spotlights: Under köksskåp

Blandare: Tapwell EVO 184 med 

diskmaskinsavstängning.

Lådor: Fullutdrag inkl. dämpning samt mattor.  

Diskbänk/Hoar: Intra Frame 520 Underlimmad.

Socklar: Målade vit.  

Snickerihöjd: 2118 mm inkl. sockel.

Diskbänkskåp: Diskbänkskåp med 2 st. 

sidohängda avfallskärl. Aquastopp-matta ingår.  

Övrigt: Mattor i samtliga lådor. Bestickslåda. 

Barnspärr: I diskbänkskåp samt översta lådan.
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33 KVM
1 RUM OCH LOFT

BRF TERMOMETERN 24 - 33 KVM

Här lever du kvadratsmart in i 
minsta detalj. Möjlighet till egen 
uteplats och trädgård.  

VARDAGSRUM

Lättmöblerat vardagsrum i öppen planlösning mot 
matplats och kök. Infällda spotlights. 

KÖK

Snickerierna kommer från danska HTH och deras nya 
linje VH-7 Concept som är ett grepplöst kök med unika 
grepprofiler i aluminium vilket gör att man slipper 
fräsa greppspår i själva luckan – en lösning som 
annars är typisk för andra grepplösa kök. Lösningen 
ger köket ett minimalistisk utseende med eleganta, 
raka linjer och ett bra grepp om luckan.
    Här har vi tagit fram ett kök som är väl anpassat 
efter det kompakta boendet vilket innebär att vi även 
dolt en tvättmaskin bakom en av luckorna. Rostfria 
och delvis integrerade vitvaror från Siemens. 

BADRUM

Badrummet är stilrent och tidlöst med smakfull 
inredning från HTH och Svedbergs. Golvvärme och 
infällda spotlights. 

LOFTET

En modern trappa i vitt med glasräcke leder upp till 
sovloftet där det finns möjlighet till ytterligare förvaring, 
både i form av måttanpassade garderober samt i 
förrådsutrymmet ovan duschrummet som är på ca 
3 kvm. Här är takhöjden 1,25 meter och fönster på 
sidorna om loftet gör det enkelt att vädra. 

UTEPLATS

Möjlighet att bygga sin egen altan finns i anslutning 
till entrén och från vardagsrummets utgång. Alla 
bostäder har olika förutsättningar vilket innebär att du 
som första ägare får anpassa storlek och utformning 
efter egen smak och tycke. 

TRÄDGÅRD

Trädgård ingår till bostaden med gränser enligt 
situationskartan. Man skall dock vara medveten om att 
det är bostadsrättsföreningen som äger marken men 
att man som medlem tar hand om sin egen trädgård. 

PARKERING 

Till bostaden hör en parkeringsplats med motorvärmaruttag. 
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80 KVM
3 RUM OCH LOFT

   - 80 KVM

Spektakulär bostad med flexibel 
planlösning som kännetecknas av 
ljus och rymd. Möjlighet till egen 
uteplats och trädgård. 

VARDAGSRUM 

Entréplan erbjuder en otrolig rymd direkt när du 
kliver in i bostaden. Här är det hela 5 meter i takhöjd 
och de stora panoramafönstren gör att ljuset flödar 
in. Vardagsrummet ligger i öppen planlösning mot 
matplats och kök vilket skapar en synnerligen social 
yta för samvaro. 

KÖK

Generöst och väl anpassat kök med snickerier från 
danska HTH och deras nya linje VH-7 Concept som 
är ett grepplöst kök med unika grepprofiler i alumini-
um vilket gör att man slipper fräsa greppspår i själva 
luckan – en lösning som annars är typisk för andra 
grepplösa kök. Lösningen ger köket ett minimalistisk 
utseende med eleganta, raka linjer och ett bra grepp 
om luckan. Rostfria och delvis integrerade vitvaror 
från Siemens. 
    Här har vi tagit fram tre olika alternativ som är väl 
anpassade efter bostadens formspråk.  

BADRUM

Badrummet är stilrent och tidlöst med smakfull inred-
ning från HTH och Svedbergs. Golvvärme och infäll-
da spotlights samt tvättmaskin och torktumlare. Här 
har vi tagit fram tre olika alternativ som är speciellt 
anpassade till bostadens formspråk.

SOVRUM

Sovrummen är belägna på entréplan under loftet.
De är på 9,5 respektive 7,2 kvm vilket gör dem till ett 

bra föräldrasovrum och ett barn alternativ arbetsrum. 
För de som önskar fler sovrum finns möjlighet att 
inreda loftet. 

LOFTET

En modern trappa i vitt med glasräcke leder upp till 
loftet där det finns möjlighet att inreda efter egen 
smak och tycke. Här kan man exempelvis inreda ett 
mysigt tv-rum alternativt ett till två sovrum beroende 
på behov. Eventuell inredning av väggar får göras 
efter inflyttning och för den som önskar så finns det 
ett redan färdigt förslag på planlösning med hall, 
garderober och två sovrum. 

UTEPLATS

Möjlighet att bygga sin egen altan finns i anslutning till 
entrén och från vardagsrummets utgång. Alla bostäder 
har olika förutsättningar vilket innebär att du som första 
ägare får anpassa storlek och utformning efter egen 
smak och tycke. 

TRÄDGÅRD

Trädgård ingår till bostaden med gränser enligt 
situationskartan. Man skall dock vara medveten om att 
det är bostadsrättsföreningen som äger marken men 
att man som medlem tar hand om sin egen trädgård. 

PARKERING 

Till bostaden hör två parkeringsplatser 
med motorvärmaruttag. 

FÖRRÅD

Till bostaden hör ett förråd om 6,3 kvm. 
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133 KVM
5-6 RUM

Funktionell och innovativ 
bostad utöver det vanliga för 
barnfamiljen. Möjlighet till 
egen uteplats och trädgård. 

ENTRÉPLAN

ENTRÉHALL 
Ljus och rymlig hall med infällda spotlights och en 
modern trappa i vitt med glasräcke välkomnar dig 
tillsammans med de stora fönsterpartierna från var-
dagsrummet i bakgrunden. 

TVÄTTSTUGA
Separat tvättstuga med vitmålade väggar och klinker-
golv. Här finner du frånluftsvärmepumpen, vattenmä-
taren, elskåpet och all annan teknik samt tvättmaskin, 
torktumlare och tvättho. 

DUSCHRUM 
I anslutning till entréhallen finner vi ett duschrum med 
infällda spotlights och fönster som släpper in ljus 
men ingen insyn tack vare den höga och avlånga 
placeringen. Smakfull inredning från HTH och Sved-
bergs. Här har vi tagit fram tre olika alternativ som är 
speciellt anpassade till bostadens formspråk.

VARDAGSRUM 
Vardagsrummet kännetecknas av stora sociala ytor 
som tillsammans med köket utgör hela 48 kvm. Den 
naturliga placeringen av matbordet blir i den del av 
vardagsrummet som har 5 meter i takhöjd och stora 
panoramafönster hela vägen upp vilket blir en fantas-
tisk känsla. Vardagsrumsdelen är placerad längst bort 
vilket ger en enkel möblering då det finns gott om 
väggar för både soffa och tv. Infällda spotlights. Här 
finns även utgång till trädgården. 
 
KÖK
Köket har anpassats för en social samvaro med en 
bardel mot matsal och vardagsrum vilket blir en natur-
lig avskiljning mot köket. Snickerierna kommer från 
danska HTH och deras nya linje VH-7 Concept som 
är ett grepplöst kök med unika grepprofiler i alumini-
um vilket gör att man slipper fräsa greppspår i själva 
luckan – en lösning som annars är typisk för andra 

grepplösa kök. Lösningen ger köket ett minimalistisk 
utseende med eleganta, raka linjer och ett bra grepp 
om luckan. Rostfria och delvis integrerade vitvaror 
från Siemens samt infällda spotlights. 
    Här har vi tagit fram tre olika alternativ som är väl 
anpassade efter bostadens formspråk.  

ÖVRE PLAN
ALLRUM

När du kliver upp på övervåningen möts du av ett 
allrum om 14 kvm med glasräcke ner mot matplatsen.
 
BADRUM
Badrummet är beläget i direkt anslutning till trappan 
på övre plan. Badkar med duschmunstycke. Infällda 
spotlights. Fönster som släpper in ljus men ingen 
insyn tack vare den höga och avlånga placeringen. 
Här har vi tagit fram tre olika alternativ som är speci-
ellt anpassade till bostadens formspråk.

SOVRUM
Sovrummen är belägna på övre plan så hela familjen 
kan vara samlad. Föräldrasovrummet är på 14 kvm 
med tillhörande garderobsvägg. Här finns ett läckert 
internfönster mot matplatsens dubbla rymd. På andra 
sidan allrummet finner vi två naturliga barnrum om 
9,6 kvm vardera med tillhörande garderober.
 
UTEPLATS
Möjlighet att bygga sin egen altan finns i anslutning 
till entrén och från vardagsrummets utgång. Alla 
bostäder har olika förutsättningar vilket innebär att du 
som första ägare får anpassa storlek och utformning 
efter egen smak och tycke. 

TRÄDGÅRD
Trädgård ingår till bostaden med gränser enligt situa-
tionskartan. Man skall dock vara medveten om att det 
är bostadsrättsföreningen som äger marken men att 
man som medlem tar hand om sin egen trädgård. 

PARKERING 
Till bostaden hör två parkeringsplatser med 
motorvärmaruttag. 

FÖRRÅD
Till bostaden hör ett förråd om 6,3 kvm. 

BRF TERMOMETERN 24 - 133 KVMBRF TERMOMETERN 24 - 133 KVM
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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.
 
UPPLÅTELSEAVTAL 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. 
Vid undertecknandet av överlåtelseavtalet skall en 
handpenning på 10 % av insatsen erläggas, vilket 
utgör första delbetalning för bostadsrätten. Insatser, 
andelstal och månadsavgifter kommer att framgå av 
den ekonomiska planen.
 
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, vatten och 
hushållsel.
 
LAGFART & PANTBREV

Vid köp av bostadsrätt tillkommer ingen kostnad för 
varken lagfart eller uttag av pantbrev.
 
BESIKTNING

När det närmar sig inflytt blir ni som köpare kallad 
till att närvara vid slutbesiktningen av er bostad. Vi 

rekommenderar er 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. 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 
upp- visas i samband med utkvittering av nycklar m.m 
till bostaden.
 
INFLYTTNING

Inflyttning beräknas ske till sommaren/hösten 2015. 
Senast 3 månader innan inflyttningsdag blir respektive 
köpare skriftligt meddelad av Innovation Properties 
eller mäklaren.
 
SLUTSTÄDNING

Bostaden kommer vara flyttstädad av städfirma senast 
på tillträdesdagen.
 
FÖRVALTNING

För att på bästa sätt garantera en trygg och säker för-
valtning 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 förvalt-
ningen eller inte.

GARANTI

Föreningen har tecknat ett avtal om totalentreprenad 
med Borohus AB som ställer en 10 årig byggfelsgaranti.

 PROCESSEN         FÖRETAGSBESKRIVNING         HANDELSBANKEN
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FÖRETAGSBESKRIVNING    

INNOVATION PROPERTIES

Innovation Properties förvärvar, projekterar och 
utvecklar fastigheter med fokus på storstadsregionerna 
i Sverige. I samarbete med stora och välrenommerade 
byggföretag med lång gedigen historik och spännan-
de arkitekter tas unika och nyskapande bostäder fram 
med arkitektur som skapar mervärden för kunderna.
    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 portföljen består i dagsläget av 
attraktiva bostäder under projektering/försäljning till 
ett sammanlagt värde om ca 400 miljoner kronor.

Innovation Properties Sverige AB 
Strandvägen 7 A, Box 56055 
102 17 Stockholm

info@innovationproperties.se 
www.innovationproperties.se

BOROHUS

Borohus startades 1928 och är en av Sveriges äldsta 
hustillverkare. 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. Tillsammans med ett bra pris gör det 
Borohus till det självklara valet av hustillverkare.”

Borohus AB 
512 65 Mjöbäck 

Tel 0325-18620 
info@borohus.se 
www.borohus.se

Borohus AB ingår i samma 
koncern som VästkustStugan AB.

 PROCESSEN         FÖRETAGSBESKRIVNING         HANDELSBANKEN
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HANDELSBANKEN    

 PROCESSEN         FÖRETAGSBESKRIVNING         HANDELSBANKEN

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 termometern 24.
•  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)

KONTAKTPERSONERLENA 
Lena Westling  08–556 405 04
Jeanette Hedblom  08–556 405 11
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 Trygghet
    skapital. 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:

MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

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 Termometern 24

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 termometern 24.

•	 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
Lena	Westling	 	 08	–	556	405	04
Jeanette	Hedblom		 08	–	556	405	11
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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REFERENSPROJEKT 

Vi har slutfört 4 likadana projekt i området Glömsta och 

Vistaberg. Nedan följer ett axplock av bilder för att ge 

ytterligare en känsla för bostäderna. Vi arbetar ständigt 

med att utveckla våra bostäder så det skiljer sig dock i 

materialval och delvis i planlösningen men utvändigt är 

referensprojekten identiska.

GLÖMSTA OCH VISTABERG
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LÄGENHETS-             YTA             ANDELSTAL          MÅNADSAVGIFT                INSATS
NUMMER           

1 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 

33 kvm 
80 kvm 
133 kvm 
33 kvm 
80 kvm 
133 kvm 
33 kvm 
80 kvm 
133 kvm 
33 kvm 
80 kvm 
133 kvm 
33 kvm 
80 kvm 
133 kvm 
33 kvm 
80 kvm 
133 kvm 
33 kvm 
80 kvm 
133 kvm 
33 kvm 
80 kvm 
133 kvm

2,40% 
4,09% 
5,99% 
2,40% 
4,09% 
5,99% 
2,40% 
4,09% 
5,99% 
2,40% 
4,09% 
5,99% 
2,40% 
4,09% 
5,99% 
2,40% 
4,09% 
5,99% 
2,40% 
4,09% 
5,99% 
2,40% 
4,09% 
5,99%

1 983 kr 
3 383 kr 
4 962 kr 
1 983 kr 
3 383 kr 
4 962 kr
1 983 kr 
3 383 kr 
4 962 kr
1 983 kr 
3 383 kr 
4 962 kr
1 983 kr 
3 383 kr 
4 962 kr 
1 983 kr 
3 383 kr 
4 962 kr 
1 983 kr 
3 383 kr 
4 962 kr 
1 983 kr 
3 383 kr 
4 962 kr

1 395 000 kr 
2 995 000 kr 
3 595 000 kr 
1 395 000 kr 
2 995 000 kr 
3 595 000 kr 
1 395 000 kr 
2 995 000 kr
3 595 000 kr 
1 395 000 kr 
2 995 000 kr 
3 595 000 kr 
1 395 000 kr 
2 995 000 kr 
3 595 000 kr 
1 395 000 kr 
2 995 000 kr 
3 595 000 kr 
1 395 000 kr 
2 995 000 kr 
3 595 000 kr 
1 395 000 kr 
2 995 000 kr 
3 595 000 kr

BRF TERMOMETERN 24 - FÖRSÄLJNING

FÖRSÄLJNING LÄGENHETSPRISER
ANSVARIG FASTIGHETSMÄKLARE

08-774 58 00 / 0733-66 00 81
lukas.hernblad@skandiamaklarna.se
www.skandiamaklarna.se/huddinge 

SkandiaMäklarna
Fagerängsvägen 1

141 37 Huddinge

LUKAS HERNBLAD

Försäljning sker enligt principen fasta priser och först till kvarn. 
Se bilagor för tillvalsmöjligheter, stadgar och ekonomisk plan. 

BRF TERMOMETERN 24 - LÄGENHETSPRISER






