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PROJEKTET ÄR CENTRALT men ändå lugnt beläget 

endast 750 meter från Huddinge C. 

Bostäderna är fördelade på två parhus och två mindre studio hus. 

Dessa genomsyras av innovativ arkitektur och väl utvalda materialval 

såsom, vitoljade ekgolv, kökssnickerier och badrumsinredning från 

danska HTH, infällda spotlights och ljudsystem från Sonos.

Samtliga bostäder kännetecknas av ljus och rymd, delvis 

dubbel takhöjd upp till 5 meter och stora fönster som tack vare 

husens  placering ändå får ett gott insynsskydd. Bostäderna är 

Innovation 
 Properties uppför ett 

 nyproduktionsprojekt 
om 6 bostäder

väl  anpassade för området och arkitekturen är stram och helt rätt 

i tiden med fasad behandlad med järnvitriol. De stora fönster

partierna gör att känslan mellan inne och ute suddas ut. Husen är 

framtagna av arkitektduon Hultman & Vogt.  Alla bostäder får sin 

egen trädgård och parkeringsplats. 

Solgård ligger i direkt anslutning till Huddinge C och är 

ett uppvuxet villaområde med förskola och närhet till trevliga 

 strövområden. 

Välkommen hem!

INLEDNING



BRF RÖDINGEN 6  är vårt tionde projekt i Huddinge och 

vi kan stolt presentera vår senaste husmodell som är framtagen 

tillsammans med  arkitektduon Hultman & Vogt som bland annat 

står bakom ett av husen i kvarteret HG7 i Hammarby Sjöstad. Ni 

kan läsa mer om arkitekterna och deras syn på bostäderna längre 

fram i boken. 

Vi har utöver den uppdaterade exteriöra designen, som 

behandlas med järnvitriol, även tagit tillvara på våra köpares 

feedback i de föregående projekten och nu utvecklat ett koncept 

utan tillval. Tanken är att det skall bli enklare för er som köpare då 

alla de tidigare tillvalen nu blivit standard. Bland annat ingår 

ljudsystem från Sonos, vitoljade trägolv och uppgraderade kök 

från HTH med bänkskiva och stänkskydd i Corestone. Vi kan med 

gott samvete säga att ni får en bostad utöver det vanliga både 

arkitektoniskt och i materialval. 

Byggherren 
har ordet

INNOVATION PROPERTIES

Som totalentreprenör till detta projekt har föreningen tecknat 

en totalentreprenad med Borohus AB som är en mycket solid och 

trygg entreprenör som vi samarbetat med sedan starten.

För er som önskar en bankkontakt kan vi varmt rekommendera 

Handelsbanken i Huddinge. Ni får ett personligt bemötande och 

de är dessutom väl insatta i alla våra projekt vilket gör att de säkert 

kan ge er ett fint erbjudande.

Vi hoppas ni får en trevlig och inspirerande läsning!

OM INNOVATION PROPERTIES 

Innovation Properties grundades 2012 av Kristian Wahlberg och 

 Johan Bondebjer med visionen att skapa ett personligt fastighets

bolag 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 livs

kvalitet med en arkitektur och design som särskiljer sig. 

Innovation Properties samarbetar med ledande bygg

entreprenörer med gott renommé och stark ekonomi samt inno

vativa arkitekter och konsulter för utformningen. 

Som totalentreprenör till detta projekt har föreningen tecknat 

en totalentreprenad med Borohus AB som är en mycket solid och 

trygg entreprenör som vi samarbetat med sedan starten. 

För er som önskar en bankkontakt kan vi varmt rekommendera 

Handelsbanken i Huddinge. Ni får ett personligt bemötande och 

de är dessutom väl insatta i alla våra projekt vilket gör att de säkert 

kan ge er ett fint erbjudande. 

Vi hoppas ni får en trevlig och inspirerande läsning! 

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

Kristian Wahlberg 

Varma hälsningar,

Johan Bondebjer
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09.08. 09.

OMRÅDET

750 meter till Huddinge C

16 kilometer till 
Stockholm City

10 minuters cykel till 
sjön Trehörningen

Bo i lugnt 
villaområde 

i direkt 
anslutning till 

centrum.



10. 11.

OMRÅDET OMRÅDET



13.12.

Berätta om idén bakom projektet. 

– Vi har ritat två snygga och moderna parhus.  Arkitekturen är 

ganska stram och modernistisk, vilket blir en fin kontrast till det 

i övrigt uppvuxna villaområdet. Vi har använt oss av en naturlig 

träfasad och mixat med moderna lösningar som skarpa fönster

detaljer och räcken i glas. Stora fönsterpartier skapar rymd 

och ljus i husen och för att undvika känslan av att befinna sig 

i ett glashus, har vi lagt in ett raster som bryter av mot glaset 

och samtidigt skapar både insynsskydd och ett spännande 

skuggspel inomhus. 

Hur har ni resonerat när ni utformade planlösningarna? 

– Vi har velat skapa moderna och yteffektiva planlösningar för 

familjen. Dessutom ville vi göra så att man får obruten  cirkulation i 

entréplan. Man kan helt enkelt gå runt inuti huset. Rent organi

satoriskt kan man säga att vi har delat upp huset i två delar. Den 

”servande” funktionsdelen – med förråd, tvättstuga, wc och 

garderober – är förlagd till husets ena sida, så att den andra delen 

blir mer öppen och social. 

Ett annat exempel är att vi skapat dubbel takhöjd i mitten av 

vardagsrummet. Eftersom det stora glaspartiet också är placerat 

där, blir det ett rikligt ljusinsläpp. Det är helt enkelt mycket ljusa 

bostäder. På övervåningen har vi ritat in franska balkonger, vilket 

ger större fönsterytor men också storslagna proportioner. Det 

gedigna ljusinsläppet gör också att gränsen mellan ute och inne 

delvis suddas ut. 

Arkitekten 
har ordet

ARKITEKTERNA

Vad gillar ni mest med området? 

– Det centrala läget, det är väldigt unikt att kunna få möjlig

heten att bo i nyproduktion i parhusformat av den här digniteten 

endast 750 meter från ett stort centrum med all dess bekvämlig

heter i form av butiker och kommunikationer i en av Stockholms 

mer attraktiva kranskommuner. 

Hur är det att arbeta ihop med Innovation Properties? 

– Det är inspirerande, de är proffsiga och förstår och gillar 

modern och innovativ arkitektur, vilket passar oss perfekt. 

Vad är ni mest stolta över i just detta projekt? 

– Att man ständigt är i kontakt med olika ljusinsläpp, som 

ibland är kvadratiskt och ibland vertikalt. Bostäderna har ett utom

ordentligt samspel mellan ute och inne samt stora sociala ytor som 

passar den moderna familjen. Trots de generösa fönsterpartierna 

är husen ändå placerade på ett sätt som gör att de är ordentligt 

insynsskyddade.

Jonas Hultman från Studio Hultman-Vogt om det 
natursköna läget, de många ljusinsläppen samt konsten 

att skapa så många yteffektiva lösningar som möjligt. 

OM HULTMAN-VOGT 

Studio HultmanVogt 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 kvarteret HG7 i 

Hammarby Sjöstad samt ett antal bostadsprojekt i Huddinge. 



15.14.

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 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 de större bostäderna. 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 

125 KVM

Här har vi bostaden för den moderna barnfamiljen som önskar 

ett enkelt och smidigt boende med hög arkitektonisk design utan 

bekymmer. Bostaden erbjuder både funktionell planlösning och 

spännande inslag såsom dubbel takhöjd om 5 meter och stora 

panoramafönster upp till tak. 

Entréplan kännetecknas av stora sociala ytor såsom 

vardagsrum, matplats och kök i öppen planlösning. 

Köket ger gott om arbetsytor och förvaring och vetter mot 

matplatsen som utgör en stor del av huset då den binder ihop 

köket och vardagsrummet samtidigt som just denna plats bjuder på 

dubbel takhöjd om hela 5 meter. 

härligt ljusinsläpp. I anslutning till köket finner vi ett duschrum. 

Påkostat kök från HTH med bänkskiva och stänkskydd i 

Corestone 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.

Vardagsrummet är rymligt och möjliggör olika 

möbleringsalternativ. Här finns även utgång till trädgården. 

I anslutning till den rymliga entréhallen finner vi både duschrum 

och en separat tvättstuga. Här kan man stänga inne all tvätt och 

”stök”. Under trappan finns också förvaringsmöjlighet. 

Vi har valt att placera bostadens samtliga sovrum på 

övervåningen då vi vet att många vill ha familjen samlad. Här finns 

också ett badrum med badkar och även ett allrum där barnen kan 

leka och se på tv. 

Den vattenburna golvvärmen ger en behaglig och jämn värme 

utan element vilket också förenklar möbleringen.

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



17.16.
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19.18.

FAKTA FAKTA

Grundläggning: Platta på mark.

Fasad: Träpanel behandlad med järnvitriol.

Yttertak: Svart takpapp.

Mellanbjälklag: Trä.

Fönsterbleck: Lackad plåt. Mörkgrå. RAL 7011.

Hängrännor: Silverfärgad plåt.

Förråd: 3,9 kvm invändigt mått. Isolerat. Ingår till 125 

kvm, ca 3 kvm för 33 kvm.

Gräsmatta: Ingår och rullas ut.

Tvättkomod: Prisma Matt Vit – Gjutmarmor. 2 lådor.

Lucka: HTH. Mono Dammgrå (NCS S2500N) med 

grepplist.

Badrumsspegel: HTH. Loevschall med belysning.

Tvättställsblandare: Dr Jekyll. Svedbergs.

Dusch: Forsa. Svedbergs.

Duschblandare: Quadra. Svedbergs.

Handdukstork: Thor. Svedbergs.

Badkar: Esther. Svenska Badrumsinredningar.

WC: Svedbergs.

Tvättmaskin och 

 torktumlare:

Siemens.

ÖVRIGT

Golv: Ekparkett 13 mm. Kährs Ek Nouveau Snow.

Väggar: Vitmålade och bredspacklade.

Lister: Vita.

Innertak: Vitmålade och bredspacklade.

Fönster: Vit beklädnad (ej som i renderingar).

Trappa: Vit trappa med steg i vitoljad ek.

Ljudsystem: Sonos ljudsystem med integrerade högtalare.  

Se bilaga med placering av högtalare.

UPPVÄRMNING

125 kvm: Vattenburen golvvärme.

33 kvm: Luftvärmepump och el.

Ventilation: Mekanisk frånluft. Tilluft genom

fönsterdon/väggventil.

El: Enligt svensk standard. Separat mätare till

respektive bostad. Elstolpe till pplatser.

Spotlights: Ingår. Placering enligt planlösning.

Nätverksuttag: Ingår till varje rum.

Internet: Fiber genom Telia. Bostadsinnehavare

tecknar eget abonnemang.

ENERGIBERÄKNING

125 kvm

Uppvärmning: 5.700 kWh/år.

Hushållsel: 5.700 kWh/år.

Totalt: 11.400 kWh/år.

33 kvm

Uppvärmning: 4.385 kWh/år.

Hushållsel: 2.400 kWh/år.

Totalt: 6.785 kWh/år.

EXTERIÖRT BADRUM/TVÄTTSTUGA

INTERIÖRT TEKNISK FAKTA

Övriga ytor: Grusade.

Altan: Ingår ej. Underlag förbereds med grus enligt 

situationskarta (ca 3 x 10 meter).

Staket: Ingår ej.

Entrédörr: Lejonet CYD 801. Mörkgrå RAL 7011.

Fönster: Elitfönster. Utvändigt aluminiumbeklädda, 

 mörkgrå kulör, RAL 7011. Uvärde 1,0.

Postlådor: Ingår. Mörkgrå kulör.

Fasadnummer: Ingår. Silver eller svart.

Sopkärl: Ingår. Omhändertas på egen tomt.

FAKTA KÖK

Kök: HTH. Lucka: Mono Lera (NCSS4005Y20R).

Stänkskydd: 50 cm stänkskydd i 10 mm Corestone.

Bänkskiva: Corestone 30 mm.

Spotlights: Infällda LEDspottar.

Blandare: Tapwell EVO 184 med diskmaskinsavstängning.

Lådor: Fullutdrag inkl. dämpning samt mattor.

Diskbänk/Hoar: Intra Frame 520 Underlimmad.

Socklar: Lackade lik lucka.

Snickerihöjd: 2278 mm inkl. sockel.

Diskbänksskåp: Diskbänksskåp utdragbar med 4 st. fraktioner.

Aquastoppmatta ingår.

Väggskåp: Handtagslös med överhäng på lucka.

Övrigt: Mattor i samtliga lådor. Bestickslåda.

Passbitar och beklädnadssidor lackade lik lucka.

Barnspärr: I diskbänkskåp samt översta lådan.

VITVAROR

Inbyggnadshäll (induktion).

Inbyggnadsugn (varmluft).

Spisfläkt med kolfilter.

Mikrovågsugn.

Integrerad diskmaskin.

Integrerad kyl/sval/frys.

*  Inredning från HTH, Svedbergs, Svenska Badrumsinredningar.

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

***  Innovation Properties och Borohus reserverar sig för eventuella ändringar och 

tryckfel.

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

likvärdiga eller bättre pga försening i leverans om det skulle påverka inflyttningsdatum.



21.20.

33 KVM – ETT RUM OCH LOFT

33 kvm – 
ett rum och loft

VARDAGSRUM

Lättmöblerat vardagsrum i öppen planlösning mot matplats och 

kök. Infällda spotlights.

KÖK

Snickerierna kommer från danska HTH och deras lucka Mono som 

är ett grepplöst 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.

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.

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

BADRUM 

Badrummet är stilrent och tidlöst med smakfull inredning från HTH 

och Svedbergs. Golvvärme och infällda spotlights.

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 eget tycke och smak.

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.



23.22.

33 KVM – ETT RUM OCH LOFT33 KVM – ETT RUM OCH LOFT



25.24.

33 KVM – ETT RUM OCH LOFT33 KVM – ETT RUM OCH LOFT



27.26.

33 KVM – ETT RUM OCH LOFT

FASADVY

Det stora 
panorama-
fönstret ger 
ett härligt 

ljusinsläpp.



29.28.

33 KVM – ETT RUM OCH LOFT

BOSTAD 6

33 KVM – ETT RUM OCH LOFT

BOSTAD 3

SITUATIONSPLAN 1:2000

ÖVRE PLAN

ENTRÉPLAN

0
1

2

S
K

A
L

A
 1

:1
0

0

3
4

5

FÖRRÅD

LOFT

BADRUM

VARDAGSRUM/
SOVRUM

K/FGG

TMKÖK

UTEPLATS

F
Ö

R
V

A
R

IN
G

Ö
P

P
E
T

 N
E
D

VVB

3

G GARDEROB

SPIS

K /F KYL /FRYS VVB VARMVATTEN-
BEREDARE

SPOTTM TVÄTTMASKIN

TT TORKTUMLARE

SITUATIONSPLAN 1:2000

ÖVRE PLAN

ENTRÉPLAN

FÖRRÅD

LOFT

BADRUM

VARDAGSRUM/
SOVRUM

K/FGG

TM
KÖK

UTEPLATS

F
Ö

R
V

A
R

IN
GÖ

P
P

E
T

 N
E
D

VVB

0
1

2

S
K

A
L

A
 1

:1
0

0

3
4

5

6G GARDEROB

SPIS

K /F KYL /FRYS VVB VARMVATTEN-
BEREDARE

SPOTTM TVÄTTMASKIN

TT TORKTUMLARE

Vissa avvikelser kan förekomma. Vissa avvikelser kan förekomma.



31.30.

125 KVM – FEM RUM OCH KÖK

ENTRÉPLAN 

ENTRÉHALL

Ljus hall med klinkergolv och infällda spotlights.  

TVÄTTSTUGA

Separat tvättstuga med vitmålade väggar och klinkergolv. Här 

inryms frånluftsvärmepump, vattenmätare, el/nätverksskåp samt 

tvättmaskin, torktumlare och tvättho.

DUSCHRUM 

I anslutning till entréhallen finner vi duschrum med infällda spotlights 

och fönster som släpper in ljus utan direkt insyn tack vare den höga 

placeringen av fönstret. Smakfull inredning från bland annat HTH. 

VARDAGSRUM

Vardagsrummet och matplats växer ihop på ett naturligt sätt där 

soffgruppen placeras i ena änden och matplatsen i den andra där 

takhöjden också är den dubbla. Stora fönsterpartier skapar ett 

härligt ljusinsläpp där känslan mellan inne och ute lätt suddas ut. 

Ett raster på del av fönsterpartiet skapar ett insynsskydd samtidigt 

som ljuset fortfarande släpps in. 

KÖK

Köket har anpassats för en social samvaro med en liten bardel 

mot matplatsen vilket också blir en naturlig avskiljning mot köket. 

Snickerierna kommer från danska HTH och deras kökslucka Mono 

som är ett grepplöst 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.

 

ÖVRE PLAN

ALLRUM

När du kliver upp på övervåningen möts du av ett allrum med 

glasräcke ner mot del av vardagsrummet. 

BADRUM

Badrum med läckert badkar och tvättkomod från HTH.  

Infällda spotlights. 

SOVRUM

Bostadens samtliga tre sovrum, varav två har fransk balkong med 

glasräcke, är belägna på övre plan så hela familjen kan vara samlad.

125 kvm – 
fem rum och kök

Funktionell och innovativ bostad utöver  
det vanliga för barnfamiljen.



33.32.

125 KVM – FEM RUM OCH KÖK 125 KVM – FEM RUM OCH KÖK



35.34.

125 KVM – FEM RUM OCH KÖK

På över-
våningen möts 

du av ett all-
rum med glas-
räcke ner mot 

matplatsen.



37.36.

125 kvm

125 KVM – FEM RUM OCH KÖK 125 KVM – FEM RUM OCH KÖK



39.38.

125 KVM – FEM RUM OCH KÖK 125 KVM – FEM RUM OCH KÖK



41.40.

Stora 
fönsterpartier 

skapar ett 
härligt 

ljusinsläpp.

125 KVM – FEM RUM OCH KÖK



43.42.

125 KVM – FEM RUM OCH KÖK 125 KVM – FEM RUM OCH KÖK



45.44.

125 KVM – FEM RUM OCH KÖK

 Vardags rum 
och matplats 
 växer ihop på 
ett naturligt 

sätt.



47.46.

125 KVM – FEM RUM OCH KÖK 125 KVM – FEM RUM OCH KÖK



49.48.

125 KVM – FEM RUM OCH KÖK 125 KVM – FEM RUM OCH KÖK



51.50.

125 KVM – FEM RUM OCH KÖK

FASADVY

125 KVM – FEM RUM OCH KÖK

FASADVY

ÖST SÖDER

NORR VÄST



53.52.

125 KVM – FEM RUM OCH KÖK

BOSTAD 2 OCH 5

125 KVM – FEM RUM OCH KÖK

BOSTAD 1 OCH 4
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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 15 % 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 kallade till att 

närvara vid en köpargenomgång av slutbesiktningsprotokollet 

tillsammans med besiktningsman. 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 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 avtal om totalentreprenad med Borohus AB 

som ställer en 10årig byggfelsgaranti.
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Varför har ni valt att samarbeta med Innovation Properties?

– För att det är ett seriöst och proffsigt företag som sätter 

kvalitén i första rummet. De ligger bakom flera bra projekt 

här i Huddinge. En anledning till att våra bankkunder är så 

nöjda beror på vår starka lokala närvaro och djupa kunskap 

om marknaden i Huddinge. Eftersom Innovation Properties 

också har sin huvudsakliga verksamhet i kommunen kändes 

ett samarbete naturligt. Vi för en löpande dialog med dem om 

nya projekt och hittills har vi bistått med slutfinansiering till sju 

bostadsrättsföreningar – och ett flertal av de som köpt bostäder 

genom Innovation Properties har även blivit kunder hos oss privat. 

Varför bör man välja er framför andra banker?

– Handelsbanken har över 460 kontor bara i Sverige, vilket 

innebär att vi på Handelsbankenkontoret i Huddinge 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 

HANDELSBANKEN

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. Har 

man en belåningsgrad som överstiger 70 procent av bostadens 

marknadsvärde ska man kunna amortera ner till 70 procent på 

15 år. 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 

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 Rödingen 6.

•  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

Zerina Ljungqvist 08 556 405 03

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.

•  Bankkort och Allkort med koppling till 

MasterCard eller Visa utan avgift första 

kalenderåret (ordinarie årsavgift 250 kr).

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

erbjuda ett konkurrenskraftigt erbjudande om man lägger alla sina 

banktjänster hos oss. 

Hur mycket går det att förhandla med räntan? 

– Den boränta som kunden erbjuds bestäms utifrån olika 

kriterier: Hur stor del av dina övriga bankaffärer du har hos oss 

– ju fler bankaffärer du lägger hos Handelsbanken, desto mer 

förmånlig kan din ränta bli. Vi gör en bedömning av din nuvarande, 

historiska och framtida ekonomi. Räknar på hur stora lån du har i 

förhållande till bostadens värde. Tittar på konkurrensen i den lokala 

marknaden. Och tar hänsyn till det aktuella ränteläget.

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 

Jenny Lööw Borsos, kontorschef, 
Jesper Ringblom, ställföreträdande kontorschef 
och Lena Westling, rådgivare.

En tryggare 
låneaffär

Innovation Properties samarbetar med Handelsbanken i Huddinge. 
Ställföreträdande kontorschefen Jesper Ringblom berättar om samarbetet 

och vad man framför allt bör tänka på när man tecknar bolån.
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FÖRSÄLJNING

Fagerängsvägen 1, 141 37 Huddinge

www.skandiamaklarna.se/huddinge

ANSVARIG FASTIGHETSMÄKLARE

Lukas Hernblad

08 774 58 00 / 0733 66 00 81

lukas.hernblad@skandiamaklarna.se

Försäljning sker enligt principen fasta priser och först till kvarn. 

Se bilagor för ekonomisk plan och stadgar.






