
Kv LövKojan
trädgårdsstadsliv i Södra Hedvigslund

viLLor,  
par- & radhus

Älta – Nacka



Information: Småa förbehåller sig rätten till eventuella ändringar. Observera att samtliga fotografier och illustrationer är idébilder och kan avvika från verkligheten. Med reservation för ev ändringar  

LivsKvaLitet
i Södra Hedvigslunds trädgårdsstad

     
       

Det började 2008 då de första husen restes på Tibastvägen och nu närmar vi oss slutet på 
byggnationen med Kv Lövkojans 65 villor, par- och radhus. När hela området blir färdig-
byggt är det runt 400 familjer som hittat ett nytt hem här i Älta nära natur och stad.

I Södra Hedvigslund får du vackra miljöer både inomhus, i den egna trädgården och i 
närområdet. Kännetecken är ljusa och välplanerade bostäder, färdigställda och lättskötta 
tomter samt den rogivande parken med promenadstigar, lekplatser och bollplaner.

I kv Lövkojan skapas bostäder för många olika familjekonstellationer. För dig som inte 
vill ha ett så stort hus har vi radhus liten på 118 välplanerade kvadratmeter. Ett ut-
märkt val för den stora familjen är parhuset som kan bli upp till 145 kvm och med 
många sovrum. I villan finns inget att sakna, med sina 164 kvm blir den perfekt till dig 
som behöver till exempel ett kontor eller ett tonårsrum med separat ingång.

ett beKvämt Liv
i trädgårdsstaden



Villan på 164 kvm är huset för familjen som behöver stora ytor. Här finns ett rum med egen  
ingång - praktiskt för dig som har eget företag eller för tonåringen som får en privat hörna. Det 
finns bara sju villor och de har svarta stilrena träfasader med entrépartier i ljusgrått. Taken är av 
snygg aluzink. Du får plats med två bilar på tomten varav den ena i carporten. Här finns också 
ett kallförråd på ca 8 kvm som rymmer cyklar, bildäck och gräsklipparen.

Några av kvalitéerna är det välkomnande köket som ligger i fil med vardagsrummet och den här-
ligt värmande braskaminen. Köket är inbjudande och har släta luckor med olika nyanser av ljus 
och mörk turkos samt en kombination av öppen och dold förvaring. En köksö med sittplatser blir 
den självklara samlingsplatsen.
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viLLan
med plats för kontoret hemma

     
       

» Köksön blir en 
naturlig samlings-
plats för familj och 
vänner. «



parhuset
med inredningsbar vind
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Parhuset är samma hus som radhus liten på plan ett och två men har sedan den efterfrågade oin-
redda vinden som ger dig många möjligheter. Här kan du inreda hemmabio, träningsrum eller 
göra två sovrum. Huset inrymmer tre sovrum i original utförande men kan få ytterligare tre om 
behovet finns.
En av kvalitéerna i det här huset är det inbjudande köket som har släta luckor med olika färg 
nyanser av ljus och mörk turkos samt integrerade vitvaror som ger en stilren känsla.

Du får plats med två bilar på tomten varav den ena i carporten. Här finns också ett kallförråd på 
ca 7 kvm som rymmer cyklar, bildäck och gräsklipparen.

     
       



radhus Liten
välplanerat och praktiskt
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Det välplanerade radhus liten på 118 kvm passar familjen som klarar sig på 
en mindre yta. Huset sitter ihop med grannen på bara entréplanet och det 
möjliggör fönster i alla väderstreck på plan två, vilket ger en härlig ljus och 
fin övervåning med allrum, tre sovrum och badrum. Entrévåningen är det 
sociala planet och har utgång till det generösa trädäcket. 

På tomten finns ett kallförråd på ca 7 kvm och plats för en bil. Tillgång till 
ytterligare en plats finns vid den gemensamma parkeringsgården.

     
       



radhus stor
med möjlighet till fem sovrum
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I radhus stor på 134 kvm får familjen med många barn plats. Entrévåningen är 
det sociala planet och har utgång till den stora uteplatsen och tomten. Kök och 
vardagsrum har kontakt med varandra men du kan också välja att bygga ett 
vinkelkök för att få ännu mer förvaring. Övre planet har tre sovrum, allrum 
och badrum. Både allrum och vardagsrum kan delas av för att få fler sovrum.

På uppfarten finns plats för två bilar och på baksidan i tomtgräns ett kallförråd 
på ca 8 kvm för till exempel gräsklipparen, cyklar, bildäck mm

     
       



väLj ditt hus
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Här bor du på Ligustervägen, Anemonvägen 
eller Lövkojevägen.

Intill området i öster ligger torget där bussen 
får en hållplats. Torget får trevliga sittplatser 
och ett fantasifullt stenkonstverk. Här plane-
ras också för två flerbostadshus i fyra vå-
ningar. I väster ligger en skogsdunge med en 
naturlekplats samt stigar som leder ner till 
Hedvigslundsparken.

Hustyp  Antal Husnummer
Villor   7 st 59-65
Parhus  12 st 43-48, 53-58
Radhus Liten 22 st 1-12, 37-42
Radhus Stor 24 st 13-36, 49-52

Få en interaktiv upplevelse i Kv Lövkojan. 
Se en virtuell version av området.

Gör så här...
1. Ladda ner appen Småa - Södra 

Hedvigslund på App Store eller 
Google Play Store - GRATIS! 

2. Välj fliken Kv Lövkojan, sedan  
3D – broschyr. 

3. Håll din iPhone, Androidtelefon, iPad 
eller surfplatta stadigt över bilden så 
att hela uppslaget syns på skärmen. 

4. Appen börjar nu scanna av sidan 
automatiskt. 

5. När sidan har scannats kan du se 
området, Kv Lövkojan, från alla håll.

Håll utkik efter den här 
symbolen, där den finns kan 
du använda appen.

3D

Planerat flerbostadshus, 4 våningar

2 kommande flerbostadshus, 4 våningar
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fin

tlig
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Naturlekplats



typtomter
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Villa

FÖRRÅD

Gräs

Stenmjöl

Marksten 
av betong

Häck mot gata och grannar
  ex: - Lärk
 - Liguster

Buskträd
  ex: - Häggmispel
 - Magnolia

Terrass

Vårdträd
  ex: - Plommon
 - Hagtorn
 - Prydnadskörsbär
 - Prydnadsapel

Häck mot naturmark
  ex: - Buskros

Parhus

FÖRRÅD

Gräs

Trampstenar i stenmjöl

Marksten 
av betong

Terrass

Trampstenar i gräs

Planteringsyta
  ex: - Perenner
 - Låga buskar

Träplank

Stödmur

Stödmur

radhus
stor

Häck mot gata och grannar
  ex: - Idegran
 - Lärk
 - Liguster

Vårdträd
  ex: - Plommon
 - Hagtorn
 - Prydnadskörsbär
 - Prydnadsapel

Terrass

Träplank

Yta bakom förråd
  ex: - Makadam
 - Häck
 - Plank

Stödmur / plank

Buskträd
  ex: - Häggmispel
 - Magnolia

Marksten 
av betong

FÖRRÅD

Gräs

Häck mot naturmark
  ex: - Buskros
 - Bergtall

Planteringsyta
  ex: - Perenner
 - Låga buskar

Tr
äp

la
nkTerrass

Marksten 
av betong

Tomterna blir fullt färdigställda 
och här ingår:
• Gräsmatta
• Vårdträd och buskträd
• Planteringsytor
• Häck och/eller träplank
• Uteplats med träterrass
• Uppfart med marksten av 

betong
• Förråd

• Belysning och eluttag vid entré, 
uteplats och förråd

• Vattenutkastare
• Brevlåda

Till villorna och parhusen ingår 
även:
• Carport med skärmtak
• Gångytor i stenmjöl
• Trampstenar

TyPToMT VILLA  
observera att tomterna skiljer 
sig åt, se situationsplan på före-
gående sida.

TyPToMT PARHuS  
observera att tomterna skiljer 
sig åt, se situationsplan på före-
gående sida.

TyPToMT RADHuS LITeN  
observera att tomterna skiljer sig 
åt, se situationsplan på föregående 
sida.

TyPToMT RADHuS SToR  
observera att tomterna skiljer 
sig åt, se situationsplan på före-
gående sida.

radhus
liten

Gräs FÖ
RR

Å
D



viLLa 164 Kvm
hus 59-65
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viLLa 164 Kvm
alternativa planlösningar

Kv Lövkojan
Nacka Kommun

ANGIVNA AREOR ÄR PRELIMINÄRA
MED RÄTT TILL EVENTUELLA ÄNDRINGAR 0 1 2 3 4 5

Skala 1:100
Meter

BOFAKTA
Villa 164 m2

Hus 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65

ÄLT
AB
ERG

SVÄ
GE
N

 Häll 
K Kylskåp
F Frysskåp
DM Diskmaskin 
U/M Högskåp med ugn och mikrovågsugn 
VP Värmepump
TM	 Tvättmaskin
TT Torktumlare 
 

GVF/VM	 Golvvärmefördelare,	vattenmätare
      Tillvallbredare kommod 

G Garderob
FRD/ST Förråd/ städutrustning
MM	 Multimediauttag
BK Braskamin
BH Bröstningshöjd
VL Vindslucka

ÖVRE PLAN

ENTRÉPLAN

Kv Lövkojan
Nacka Kommun

ANGIVNA AREOR ÄR PRELIMINÄRA
MED RÄTT TILL EVENTUELLA ÄNDRINGAR 0 1 2 3 4 5

Skala 1:100
Meter

BOFAKTA
Villa 164 m2

Hus 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65

ÄLT
AB
ERG

SVÄ
GE
N

 Häll 
K Kylskåp
F Frysskåp
DM Diskmaskin 
U/M Högskåp med ugn och mikrovågsugn 
VP Värmepump
TM	 Tvättmaskin
TT Torktumlare 
 

GVF/VM	 Golvvärmefördelare,	vattenmätare
      Tillvallbredare kommod 

G Garderob
FRD/ST Förråd/ städutrustning
MM	 Multimediauttag
BK Braskamin
BH Bröstningshöjd
VL Vindslucka

ALTERNATIV 1. 
Vägg mellan kök & 
vardagsrum

ÖVRE PLAN

ENTRÉPLAN

Kv Lövkojan
Nacka Kommun

ANGIVNA AREOR ÄR PRELIMINÄRA
MED RÄTT TILL EVENTUELLA ÄNDRINGAR 0 1 2 3 4 5

Skala 1:100
Meter

BOFAKTA
Villa 164 m2

Hus 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65

ÄLT
AB
ERG

SVÄ
GE
N

 Häll 
K Kylskåp
F Frysskåp
DM Diskmaskin 
U/M Högskåp med ugn och mikrovågsugn 
VP Värmepump
TM	 Tvättmaskin
TT Torktumlare 
 

GVF/VM	 Golvvärmefördelare,	vattenmätare
      Tillvallbredare kommod 

G Garderob
FRD/ST Förråd/ städutrustning
MM	 Multimediauttag
BK Braskamin
BH Bröstningshöjd
VL Vindslucka

ÖVRE PLAN

ENTRÉPLAN

Kv Lövkojan
Nacka Kommun

ANGIVNA AREOR ÄR PRELIMINÄRA
MED RÄTT TILL EVENTUELLA ÄNDRINGAR 0 1 2 3 4 5

Skala 1:100
Meter

BOFAKTA
Villa 164 m2

Hus 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65

ÄLT
AB
ERG

SVÄ
GE
N

 Häll 
K Kylskåp
F Frysskåp
DM Diskmaskin 
U/M Högskåp med ugn och mikrovågsugn 
VP Värmepump
TM	 Tvättmaskin
TT Torktumlare 
 

GVF/VM	 Golvvärmefördelare,	vattenmätare
      Tillvallbredare kommod 

G Garderob
FRD/ST Förråd/ städutrustning
MM	 Multimediauttag
BK Braskamin
BH Bröstningshöjd
VL Vindslucka

ÖVRE PLAN

ENTRÉPLAN

Kv Lövkojan
Nacka Kommun

ANGIVNA AREOR ÄR PRELIMINÄRA
MED RÄTT TILL EVENTUELLA ÄNDRINGAR 0 1 2 3 4 5

Skala 1:100
Meter

BOFAKTA
Villa 164 m2

Hus 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65

ÄLT
AB
ERG

SVÄ
GE
N

 Häll 
K Kylskåp
F Frysskåp
DM Diskmaskin 
U/M Högskåp med ugn och mikrovågsugn 
VP Värmepump
TM	 Tvättmaskin
TT Torktumlare 
 

GVF/VM	 Golvvärmefördelare,	vattenmätare
      Tillvallbredare kommod 

G Garderob
FRD/ST Förråd/ städutrustning
MM	 Multimediauttag
BK Braskamin
BH Bröstningshöjd
VL Vindslucka

ÖVRE PLAN

ENTRÉPLAN

Kv Lövkojan
Nacka Kommun

ANGIVNA AREOR ÄR PRELIMINÄRA
MED RÄTT TILL EVENTUELLA ÄNDRINGAR 0 1 2 3 4 5

Skala 1:100
Meter

BOFAKTA
Villa 164 m2

Hus 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65

ÄLT
AB
ERG

SVÄ
GE
N

 Häll 
K Kylskåp
F Frysskåp
DM Diskmaskin 
U/M Högskåp med ugn och mikrovågsugn 
VP Värmepump
TM	 Tvättmaskin
TT Torktumlare 
 

GVF/VM	 Golvvärmefördelare,	vattenmätare
      Tillvallbredare kommod 

G Garderob
FRD/ST Förråd/ städutrustning
MM	 Multimediauttag
BK Braskamin
BH Bröstningshöjd
VL Vindslucka

ALTERNATIV 2.
Extra sovrum på plan 2

ÖVRE PLAN

ENTRÉPLAN

Planlösning visar alternativ:
•	 Vägg mellan kök och vardagsrum

Planlösning visar alternativ:
•	 extra sovrum, mindre allrum 

1 sovrum om ca 10 kvm eller 2 sovrum om ca 5 kvm

Med reservation för ev ändringar  Med reservation för ev ändringar  

3D



Kv Lövkojan
Nacka Kommun

ANGIVNA AREOR ÄR PRELIMINÄRA
MED RÄTT TILL EVENTUELLA ÄNDRINGAR 0 1 2 3 4 5

Skala 1:100
Meter

BOFAKTA
Parhus 118 m2 + inredningsbar vind 27m2

Hus 43, 45, 47, 53, 55, 57

 Häll 
K Kylskåp
F Frysskåp
DM Diskmaskin 
U/M Högskåp med ugn och 
 mikrovågsugn 
VP Värmepump
TM	 Tvättmaskin
TT Torktumlare 
GVF/VM	 Golvvärmefördelare,	vattenmätare
      Tillvallbredare kommod 

G Garderob
FRD/ST Förråd/ städutrustning
MM	 Multimediauttag
BK Tillval braskamin
BH Bröstningshöjd

ÄLT
AB
ERG

SVÄ
GE
N

ÖVRE PLAN

ENTRÉPLAN

VINDSPLAN

parhus 118+27 Kvm
hus 43, 45, 47, 53, 55 och 57
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parhus 118+27 Kvm
hus 44, 46, 48, 54, 56 och 58

Kv Lövkojan
Nacka Kommun

ANGIVNA AREOR ÄR PRELIMINÄRA
MED RÄTT TILL EVENTUELLA ÄNDRINGAR 0 1 2 3 4 5

Skala 1:100
Meter

ÄLT
AB
ERG

SVÄ
GE
N

BOFAKTA
Parhus 118 m2 + inredningsbar vind 27m2

Hus 44, 46, 48, 54, 56, 58

 Häll 
K Kylskåp
F Frysskåp
DM Diskmaskin 
U/M Högskåp med ugn och 
 mikrovågsugn 
VP Värmepump
TM	 Tvättmaskin
TT Torktumlare 
GVF/VM	 Golvvärmefördelare,	vattenmätare
      Tillvallbredare kommod 

G Garderob
FRD/ST Förråd/ städutrustning
MM	 Multimediauttag
BK Tillval braskamin
BH Bröstningshöjd

ÖVRE PLAN

ENTRÉPLAN

VINDSPLAN

Kv Lövkojan
Nacka Kommun

ANGIVNA AREOR ÄR PRELIMINÄRA
MED RÄTT TILL EVENTUELLA ÄNDRINGAR 0 1 2 3 4 5

Skala 1:100
Meter

BOFAKTA
Parhus 118 m2 + inredningsbar vind 27m2

Hus 43, 45, 47, 53, 55, 57

 Häll 
K Kylskåp
F Frysskåp
DM Diskmaskin 
U/M Högskåp med ugn och 
 mikrovågsugn 
VP Värmepump
TM	 Tvättmaskin
TT Torktumlare 
GVF/VM	 Golvvärmefördelare,	vattenmätare
      Tillvallbredare kommod 

G Garderob
FRD/ST Förråd/ städutrustning
MM	 Multimediauttag
BK Tillval braskamin
BH Bröstningshöjd

ÄLT
AB
ERG

SVÄ
GE
N

ÖVRE PLAN

ENTRÉPLAN

VINDSPLAN

Kv Lövkojan
Nacka Kommun

ANGIVNA AREOR ÄR PRELIMINÄRA
MED RÄTT TILL EVENTUELLA ÄNDRINGAR 0 1 2 3 4 5

Skala 1:100
Meter

BOFAKTA
Parhus 118 m2 + inredningsbar vind 27m2

Hus 43, 45, 47, 53, 55, 57

 Häll 
K Kylskåp
F Frysskåp
DM Diskmaskin 
U/M Högskåp med ugn och 
 mikrovågsugn 
VP Värmepump
TM	 Tvättmaskin
TT Torktumlare 
GVF/VM	 Golvvärmefördelare,	vattenmätare
      Tillvallbredare kommod 

G Garderob
FRD/ST Förråd/ städutrustning
MM	 Multimediauttag
BK Tillval braskamin
BH Bröstningshöjd

ÄLT
AB
ERG

SVÄ
GE
N

ÖVRE PLAN

ENTRÉPLAN

VINDSPLAN

Kv Lövkojan
Nacka Kommun

ANGIVNA AREOR ÄR PRELIMINÄRA
MED RÄTT TILL EVENTUELLA ÄNDRINGAR 0 1 2 3 4 5

Skala 1:100
Meter

ÄLT
AB
ERG

SVÄ
GE
N

BOFAKTA
Parhus 118 m2 + inredningsbar vind 27m2

Hus 44, 46, 48, 54, 56, 58

 Häll 
K Kylskåp
F Frysskåp
DM Diskmaskin 
U/M Högskåp med ugn och 
 mikrovågsugn 
VP Värmepump
TM	 Tvättmaskin
TT Torktumlare 
GVF/VM	 Golvvärmefördelare,	vattenmätare
      Tillvallbredare kommod 

G Garderob
FRD/ST Förråd/ städutrustning
MM	 Multimediauttag
BK Tillval braskamin
BH Bröstningshöjd

ÖVRE PLAN

ENTRÉPLAN

VINDSPLAN

Kv Lövkojan
Nacka Kommun

ANGIVNA AREOR ÄR PRELIMINÄRA
MED RÄTT TILL EVENTUELLA ÄNDRINGAR 0 1 2 3 4 5

Skala 1:100
Meter

ÄLT
AB
ERG

SVÄ
GE
N

BOFAKTA
Parhus 118 m2 + inredningsbar vind 27m2

Hus 44, 46, 48, 54, 56, 58

 Häll 
K Kylskåp
F Frysskåp
DM Diskmaskin 
U/M Högskåp med ugn och 
 mikrovågsugn 
VP Värmepump
TM	 Tvättmaskin
TT Torktumlare 
GVF/VM	 Golvvärmefördelare,	vattenmätare
      Tillvallbredare kommod 

G Garderob
FRD/ST Förråd/ städutrustning
MM	 Multimediauttag
BK Tillval braskamin
BH Bröstningshöjd

ÖVRE PLAN

ENTRÉPLAN

VINDSPLAN

Kv Lövkojan
Nacka Kommun

ANGIVNA AREOR ÄR PRELIMINÄRA
MED RÄTT TILL EVENTUELLA ÄNDRINGAR 0 1 2 3 4 5

Skala 1:100
Meter

ÄLT
AB
ERG

SVÄ
GE
N

BOFAKTA
Parhus 118 m2 + inredningsbar vind 27m2

Hus 44, 46, 48, 54, 56, 58

 Häll 
K Kylskåp
F Frysskåp
DM Diskmaskin 
U/M Högskåp med ugn och 
 mikrovågsugn 
VP Värmepump
TM	 Tvättmaskin
TT Torktumlare 
GVF/VM	 Golvvärmefördelare,	vattenmätare
      Tillvallbredare kommod 

G Garderob
FRD/ST Förråd/ städutrustning
MM	 Multimediauttag
BK Tillval braskamin
BH Bröstningshöjd

ÖVRE PLAN

ENTRÉPLAN

VINDSPLAN

Kv Lövkojan
Nacka Kommun

ANGIVNA AREOR ÄR PRELIMINÄRA
MED RÄTT TILL EVENTUELLA ÄNDRINGAR 0 1 2 3 4 5

Skala 1:100
Meter

BOFAKTA
Parhus 118 m2 + inredningsbar vind 27m2

Hus 43, 45, 47, 53, 55, 57

 Häll 
K Kylskåp
F Frysskåp
DM Diskmaskin 
U/M Högskåp med ugn och 
 mikrovågsugn 
VP Värmepump
TM	 Tvättmaskin
TT Torktumlare 
GVF/VM	 Golvvärmefördelare,	vattenmätare
      Tillvallbredare kommod 

G Garderob
FRD/ST Förråd/ städutrustning
MM	 Multimediauttag
BK Tillval braskamin
BH Bröstningshöjd

ÄLT
AB
ERG

SVÄ
GE
N

ÖVRE PLAN

ENTRÉPLAN

VINDSPLAN

3D



radhus Liten 118 Kvm
hus 1-12 och 37-39

parhus 118+27 Kvm
alternativa planlösningar

Med reservation för ev ändringar  Med reservation för ev ändringar  Med reservation för ev ändringar  Med reservation för ev ändringar  

Planlösning visar alternativ:
•	 extra sovrum, mindre vardagsrum
•	 Vinkelkök

3D

Dessa gavelfönster gäller endast hus 1, 5, 9 och 37

Detta gavelfönster gäller endast hus 4, 8, 12 och 39Kv Lövkojan
Nacka Kommun

ANGIVNA AREOR ÄR PRELIMINÄRA
MED RÄTT TILL EVENTUELLA ÄNDRINGAR 0 1 2 3 4 5

Skala 1:100
Meter

BOFAKTA
Parhus 118 m2 + inredningsbar vind 27m2

Hus 43, 45, 47, 53, 55, 57

 Häll 
K Kylskåp
F Frysskåp
DM Diskmaskin 
U/M Högskåp med ugn och 
 mikrovågsugn 
VP Värmepump
TM	 Tvättmaskin
TT Torktumlare 
GVF/VM	 Golvvärmefördelare,	vattenmätare
      Tillvallbredare kommod 

G Garderob
FRD/ST Förråd/ städutrustning
MM	 Multimediauttag
BK Tillval braskamin
BH Bröstningshöjd

ÄLT
AB
ERG

SVÄ
GE
N

ALTERNATIV 3.
Stort allrum och sovrum

ENTRÉPLAN

ÖVRE PLAN

VINDSPLAN

Planlösning visar alternativ:
•	 Stort sovrum
•	 Stort allrum



radhus Liten 118 Kvm
hus 40-42

radhus Liten 118 Kvm
alternativa planlösningar

Med reservation för ev ändringar  Med reservation för ev ändringar  Med reservation för ev ändringar  Med reservation för ev ändringar  

Planlösning visar alternativ:
•	 extra sovrum, mindre vardagsrum
•	 Vinkelkök

Dessa gavelfönster gäller endast hus 40

Detta gavelfönster gäller endast hus 42



radhus stor 134 Kvm
hus 13-36 och 49-52

radhus stor 134 Kvm
alternativa planlösningar

Med reservation för ev ändringar  Med reservation för ev ändringar  Med reservation för ev ändringar  Med reservation för ev ändringar  

Planlösning visar alternativ:
•	 extra sovrum, mindre vardagsrum
•	 Vinkelkök

3D

Kv Lövkojan
Nacka Kommun

ANGIVNA AREOR ÄR PRELIMINÄRA
MED RÄTT TILL EVENTUELLA ÄNDRINGAR 0 1 2 3 4 5

Skala 1:100
Meter

ÄLT
AB
ERG

SVÄ
GE
N

BOFAKTA
Radhus stor 134m2

Hus 19, 25, 30, 36, 49

 Häll 
K Kylskåp
F Frysskåp
DM Diskmaskin 
U/M Högskåp med ugn och mikrovågsugn 
VP Värmepump
TM	 Tvättmaskin
TT Torktumlare 

GVF/VM	 Golvvärmefördelare,	vattenmätare
      Tillvallbredare kommod 

G Garderob
FRD/ST Förråd/ städutrustning
MM	 Multimediauttag
BK Tillval braskamin
BH Bröstningshöjd
VL Vindslucka

ALTERNATIV 3. 
Extra sovrum på plan 2

ÖVRE PLAN

ENTRÉPLAN

Planlösning visar alternativ:
•	 extra sovrum, mindre allrum

Detta gavelfönster gäller endast hus 19, 25, 30, 36 och 49

Dessa gavelfönster gäller endast hus 19, 25, 30, 36 och 49

Detta gavelfönster gäller endast hus 13, 20, 26, 31 och 52

Dessa gavelfönster gäller endast hus 13, 20, 26, 31 och 52



rumsbesKrivning teKnisK besKrivning

Mark området utförs fullt färdigt genom Småas försorg enligt ritning och anpassas mot omgivande park- och 
naturmark. Gräs enligt markritning och uteplats av trätrall. 
Gång- och körytor asfalteras. I gränsen mellan privat tomt och gata planterar Småa häck/ alternativt staket, se 
markritning.

Grund Bostadshus: Platta på mark med underliggande markisolering och ingjutna golvvärmeslingor.

Mellanbjälklag Bjälklag av trä med stegljudsisolering. undersida paneltak (i våtrum, gipstak).

Vindsbjälklag Villa och radhusen; Takstol med lösullsisolering, insida takpanel, (i våtrum, gipstak).

Ytterväggar Bostadshus: Isolerad regelstomme av trä med fasad av stående panel, insida väggar av gips med bakomliggande 
träfiberskiva.
Panelen är målad tre gånger på fabrik (en grund och två topp). Viss bättringsmålning av kompletteringsdetaljer 
görs på plats.

innerväggar Skivmaterial av gips på regelstomme av stål alt. trä med bakomliggande träfiberskiva.

Yttertak Villa och radhusen; fackverkstakstolar. Parhusen; takkassetter. Alla tak har råspontad panel, underlagspapp, 
plåttak (aluzink).

Fönster Fasta och öppningsbara inåtgående fönster. Insida av trä och utsida av aluminium. Fabriksmålade.

dörrar entré: Täckmålade (fabriksmålade). Innerdörrar: Vita släta, täckmålade (fabriksmålade).
Fönsterdörrar: Fönsterdörrar av trä/aluminium. Fabriksmålade.

trappor utvändiga entrésteg av trätrall.

sanitära 
installationer

en självdränerande väggvattenutkastare för trädgårdsbevattning per bostadshus.
Individuell vattenmätning i samtliga hus. Wc-stol samt vattenarmaturer i kök och bad/tvätt av snålspolande typ.

uppvärmning Bostadshus: Varje bostad är försedd med en frånluftsvärmepump, uppvärmningen sker med vattenburen 
golvvärme i bottenplan samt i wc/bad på övre plan. I övrigt vattenradiatorer på övre plan. 

Ventilation Mekanisk frånluft via frånluftsvärmepump, separat spisfläkt. Separat tilluft via friskluftsventiler.

el, tele, it, radio 
och tV

Individuell mätning av el (elmätare i fasadmätarskåp). utvändigt ingår belysningsarmatur vid entré och uteplats. 
eluttag finns vid uteplats och carport där det också finns motorvärmare.
Till kvarteret ansluts optisk kabel för TV/radio, data/IT och IP-telefoni från Telia. uttag finns i sovrum, 
vardagsrum och kök. energimätningssystem för individuell mätning av hushållsel, frånluftsvärmepumpen och 
flödesmätning av varm och kallvatten.

avfallshantering underjordisk sopbehållare för hushållssopor i området
Hanteringen sköts av Rent i Norden.

samfällighet I gemensamhetsanläggningen ingår förråd med uC och 16 ampere uttag, belysning i området, 
parkeringsplatser till Radhus liten.
Vidare ingår plank, gemensam mark, energimätningssystem, Telia triple play, vatten och avlopps ledningar samt 
vatten till husen längs kvartersgator samt underhåll av dessa. Avfallshantering inkl djupbehållare.

Carport Finns till villor och parhus.
Plint alt. balkgrund, köryta av betongmarksten. oisolerad träregelstomme med fasad av stående panel. Målad 
in och utsida, målade ytor målas tre gånger på fabrik (en grund och två toppstrykningar). Viss bättringsmålning 
av kompletteringsdetaljer görs på plats.
Tak råspontad panel, underlagspapp, plåttak (aluzink).
en belysningsarmatur, eluttag och mortorvärmaruttag ingår.

Fristående förråd Förrådsdel isolerad betongplatta. oisolerad träregelstomme, målad utsida med insidan omålad och med 
vindduk, takstolar, råspontad panel, underlagspapp, plåttak (aluzink). Belysning och eluttag.
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GeNeReLLT På SAMTLIGA PLAN, DäR INGeT ANNAT ANGeS.
Vitmålade väggar NCS S-0502-y. Taket kläs med vitvaxad/vitlaserad träpanel i samtliga rum med undantag för wc/dusch och 
tvätt samt wc/bad som kläs med vitmålad gips. Mattlackad ekparkett från Kährs och vitmålade socklar. Vattenburen golvvärme 
på entréplan samt i wc/bad på övre plan. Vattenburna radiatorer i övriga utrymmen på övre plan. Fönsterbänkar av carraramarmor. 
Släta vita innerdörrar med vitmålade dörrfoder. Vitmålade lister. 

Takhöjder entréplan:  2600 mm (nedsänkta tak i våtutrymmen)
  Övre plan: 2400 mm (varierande enl ritning)
  Vind:   upp till taknock (parhus)

RuM ÖVRIGT

hall Ljusgrå klinkerplattor 330x330 mm. Skjutdörrsgarderob med skjutdörrar av spegelglas och aluminium profil 
inredd med elfa väggskenor, stång och hylla.

Kök Snickerier från Vedum enligt ritning. Snickerihöjd 2388 mm. Lucka modell Annika ljus- och mörkturkos. 
Bänkskiva i ljusgrå laminat med stor underlimmad rostfri diskho. Ljusrampslist med spottar som 
bänkbelysning. Stänkskydd i vitt glas. Vitvaror från electrolux: Glaskeramikhäll och utdragsfläkt. Rostfri 
inbyggnadsugn och micro. Rostfri kyl och frys. Integrerad diskmaskin.

Villan: Snickerihöjd 2538 mm. Vinhyllemodul och köksö enl ritning. Integrerad kyl och frys. 

tvättstuga Ljusgrå klinkerplattor 100x100 mm på golv samt en rad upp på vägg som sockel och vitmålade väggar. Vit 
laminatbänkskiva med nedfälld ho och ljusturkosa väggskåp. Tvättmaskin och torktumlare från electrolux. 
Belysning i tak.

Wc/dusch Ljusgrå klinkerplattor 100x100 mm på golv och vita blanka kakelplattor 200x400 mm rak stående sättning på 
vägg. Snålspolande toalett. Tvättställ med pelare. Spegel med vit hylla och belysning från Vedum. Belysning i 
tak och eluttag monterat på vägg. 

Vardagsrum Villa: Braskamin Contura 550 svart med golvplåt.

trappa Vit trappa med plansteg av ek. Förråd under trapp med städskåp.

sovrum Vita skjutdörrsgarderober med vita profiler enl ritning. elfa väggskenor. 

Wc/bad Ljusgrå klinkerplattor 100x100 mm på golv och vita blanka kakelplattor 200x400 mm på vägg rak stående 
sättning. Snålspolande toalett. Vit kommod Free 615 mm med lådor från Vedum samt spegel med hylla och 
spegelbelysning. Spottar i tak och eluttag monterat på vägg. Raka duschdörrar och badkar enl ritning.

oinredd vind
(parhusen)

Innertaket har isolering, plast och glespanel. Lägenhetsskiljande väggar har gips, övriga ytterväggar har reglar, 
isolering och plast. Innerväggar mot trapphus har öppet regelverk. (reglar och gips på en sida) På golvet 
ligger spånskivor. Det finns radiator, belysning i tak och ett eluttag. Förberett för el i en kopplingsdosa. ett 
dubbel Rj45-uttag för data. Synliga rök/ventilationsrör. Trapphus upp mot vind vitmålat med dörr.
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personLiga hem
med Småa

Förutom vårt breda utbud av inredningsval, får du som köper en bostad av oss gå på en 
inspirerande inredningskurs. Du får dessutom ett individuellt möte med en professio-
nell inredningsarkitekt där du bland annat får vägledning om färgsättning och inred-
ning utifrån dina egna förutsättningar. Kursen och mötet med inredningsarkitekten gör 
dig trygg och säker när du ska träffa din personliga inredningsvalssäljare för att göra 
dina val.

Planlösning och stora inredningsval
För oss är det viktigt att du som kund ska ha möjlighet att skapa ett personligt hem 
utifrån dina behov och vi erbjuder därför olika planlösningsalternativ. De framtagna 
planlösningarna är anpassade till bostaden och genomtänkta för att fylla olika funktio-
ner i hemmet.
Inredningsval som påverkar planlösning och installationer görs till stor del redan hos 
stomleverantören. Möjligheten att påverka planlösning kan därför begränsas i ett  
senare skede i vår produktion.
Redan när arkitekten ritar husen lägges stor vikt vid att materialval och arkitektur ska 
passa in i den omgivande miljön. Det är på den slutliga produkten som vi har sökt 
bygglov. Detta innebär att det inte finns möjlighet att göra ändringar på fasad, såsom 
fönster och dörrar, då detta inte ryms inom bygglovet för projektet.

Personlig prägel på din bostad
Våra inredningsarkitekter har utifrån husets utformning och karaktär, tagit fram olika 
materialval och genomtänkta funktioner för din bostad. Dessa presenteras i projektets 
inredningsvalslista och är anpassade för varje bostadstyp. 
Självklart ska du ha möjlighet att sätta personlig prägel utifrån din stil och dina prefe-
renser på ditt nya hem. För att försäkra oss om att du ska hitta något som passar just 
dig finns ett brett utbud av inredningsval. Du kan välja bland kakel, klinker, golv, 
köksluckor, vitvaror och mycket annat. 
Kök och badrum väljer du ur Vedums breda sortiment och vitvaror hos Electrolux. Du 
har även möjlighet att välja finesser för en bekvämare vardag som t ex inbyggd central-
dammsugare.
Då många av produkterna vi erbjuder har långa leveranstider kan det vara svårt att 
tillmötesgå vissa önskemål under pågående produktion.
När det är dags för dig att göra dina val,  får du en pärm med alla de inredningsval du 
har möjlighet att göra i bostaden. I alla våra projekt finns en ansvarig inredningsvals-
säljare, din kontaktperson när det gäller frågor om inredningsvalen. 

exempeL på inredningsvaL 
     

Alternativa planlösningar
Villa: Vägg i kök .......................................................................................................................ca 22 000 kr
Villa: ett extra sovrum på övre plan ............................................................................ca 28 000 kr
Villa: Två extra sovrum på övre plan ..........................................................................ca 48 000 kr
Villa: Två sovrum istället för tre på övre plan ......................................................... ca 5 500  kr
Par- och radhus: extra sovrum på entréplan .........................................................ca 36 000 kr
Par- och radhus: Vinkelkök inkl kökssnickerier ......................................................ca 16 500 kr
Radhus stor: extra sovrum på övre plan ..................................................................ca 35 000 kr

Innerdörrar
Byte av innerdörrar till dörrar med ram och spegel, 7 st ...........................från 11 000 kr

Kök
Byte av bänkskivelaminat ..................................................................................................från 1 100 kr
Kakel istället för stänkskydd av glas ............................................................................från 1 000 kr
Byte av kulör på köksluckor ............................................................................................från 5 000 kr
Byte av bänkskiva till massivt trä ................................................................................från 16 000 kr
Byte av bänkskiva till akrylsten ...................................................................................från 47 000 kr
Byte till induktionshäll ........................................................................................................från 3 000 kr

Målning och tapetsering
Byte av väggfärg till valfri NCS-kulör, per rum ............................................. från ca 1 500 kr 
Byte till tapet från standardkatalog, per rum ................................................. från ca 1 500 kr 

Övrigt
Handdukstork ....................................................................................................................... från 3 000 kr
Infällda spotlights i kökstak ...........................................................................................från 12 000 kr
Byte golv till vitlaserad asklamellparkett ................................................................från 25 000 kr
Braskamin Contura 585 (ingår i villan) ................................................................ från 85 000  kr

Fler alternativ finns i vår inredningskatalog.

» Hos oss får du stora möjligheter 
att sätta din egen prägel på ditt nya 
hem. Antingen genom våra många 
inredningsval eller genom vårt 
självbyggerikoncept. «



sjäLvbyggeri
med Småa
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Som självbyggare färdigställer du huset invändigt med stöd och instruktioner från oss. 
Vill du anlita din egen hantverkare som utför vissa delar av arbetet är det en möjlighet.
Med konceptet får du ännu större möjlighet att sätta personlig prägel på ditt nya hem 
och skapa ett boende utifrån dina behov och önskemål. 
Du kanske drömmer om ett integrerat högtalarsystem, inbyggd förvaring och hyllor 
eller varför inte ett podium i vardagsrummet? Allt material i standardutförande ingår 
antingen som materialleverans vid huset eller i form av kontantlyft. Det innebär att vi 
ersätter dig för vissa material som ingår i husköpet. Möjligheterna skiljer sig lite åt  
beroende på projekt.

Minska ditt bolån
Väljer du att bli självbyggare minskar du köpeskillingen på huset, dock minskar  
inte husets värde. Detta innebär att självbyggeriersättningen blir en del av kontant-
insatsen till banken, vilket i sin tur kan underlätta möjlighet till bolån. Självbyggeri-
ersättningen motsvara den arbetskostnad vi skulle haft om vi anlitat hantverkare för 
jobbet. Värdet av huset kvarstår och din självbyggeriersättning blir en del av kontant-
insatsen. 

Hur går det till?
Redan vid avtalsskrivningen träffar du vår självbyggeriinstruktör som blir din kontakt 
under hela självbyggeritiden. Tillsammans går ni igenom vilket arbete du förväntas  
utföra och inom vilken tid, som detaljerat anges i tidplanen.
Som självbyggare ska du vara beredd på att lägga ner ca 20-25 veckor av din tid på 
kvällar och helger. Du ska vara medveten om att det är mycket arbete att utföra och 
många moment att ta sig igenom.
Det är en stor fördel om du har hjälpande händer under resans gång och att det inte är 
första gången du sätter på dig snickarbältet. För att underlätta arbetet levererar vi en 
stor del av materialet till dig enligt tidplan. 

Vi vill att du som självbyggare ska känna 
dig trygg i det arbete du utför. Din  
kontaktperson kommer därför att  
stämma av med jämna mellanrum att 
arbetet utförts korrekt och enligt den 
tidplan som är satt.

     
     

» Med vårt självbyggerikoncept får du ännu 
större möjlighet att sätta personlig prägel på 
ditt nya hem och skapa ett boende utifrån 
dina behov och önskemål. «



fasader
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Alla hus har stående träpanel i färger liknande falu rödfärg, trätjära och 
tjärvitriol med en klassisk matt ton. Entréerna görs välkomnande och vita. 
Tak och fönsterdetaljer utförs i snygg aluzink samt balkongfronterna i 
stäckmetall. Fasaderna får ett spännande uttryck med den asymetriska  
fönstersättningen med stora och små fönster och fönsterdörrar. 

villa

Parhus

radhus, liteN

     
     

» Villorna och radhusen får en neutral färg-
sättning i svart och grått. De mörkröda par-
husen blir en snygg kontrast i området. På 
situationsplanen ser du husens olika färger. «

radhus, stor

Radhus stor, fasad gatusida                Radhus stor, gavelfasad

Radhus stor, fasad gårdssida                Radhus stor, gavelfasad

Parhus, fasad entrésida        Parhus, fasad yttre långsida

Parhus, fasad gårdssida        Parhus, fasad inre långsida

Villa, fasad entrésida           Villa, längdfasad entrésida

Villa, fasad gårdssida           Villa, längdfasad gårdssida

Radhus liten, fasad entrésida                   Radhus liten, gavelfasad

Radhus liten, fasad gårdssida                   Radhus liten, gavelfasad



väLKommen
till Södra Hedvigslund

     
     

Här i Älta har vi lagt grunden till den nya stadsdelen Södra Hedvigslund som kommer att 
bestå av 400 nya familjer. Vi började byggnationen 2008 och här finns allt som behövs för 
att göra livet lite lättare. 
Vid torget tar du bussen som går till Slussen, Gullmarsplan eller Tyresö. Runt knuten breder 
Hedvigslundsparken ut sig med rekreation och lek för både stora och små. Här finns bland 
annat vackra promenadstigar, två allaktivitetsplaner, skateboardramp, utegym, sandlådor 
och gungor. I området ligger förskolan Pysslingen och runtom i Älta finns flera olika för-
skolor och grundskolor att välja på.

Service på nära håll finns i Älta centrum som har mataffärer, bibliotek och apotek. Ca 10 
minuter bort med bil finns även Tyresö och Farsta centrum med stort utbud av shopping. 
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Kv Anemonen

Kv Örtagården

Kv Mispeln

Husen på höjden
Kommande 

etapp

Kv Lobelian

Observera att bilden är en illustration till detaljplanen och skillnader i hustyper samt placering förekommer.

Kv lövkojan

Husen på höjden
2009-2010 byggde vi 47 enplans-
hus och tvåplanshus med eller utan 
souterrängvåning.

Kv Örtagården
2010-2011 byggde vi 61 villor, 
lofthus, ateljéhus och radhus

Kv Mispeln
2011-2013 byggde vi 66 villor, rad-
, par- och kedjehus.

Kv Anemonen
2013-2014 byggdes två flerbo-
stadshus med totalt 22 lägenheter 
samt 44 villor, rad-, par- och kedje-
hus.

Kv Lobelian
2014 påbörjades byggationen av 
30 villor, rad- och kedjehus samt 
ytterligare två flerbostadshus med 
totalt 22 lägenheter.

 814, 816, 821 och 890
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gröna småa
energi och miljö

När vi planerar våra hus och lägenheter utgår vi inte bara från ditt behov av 
en attraktiv och välplanerad bostad. Din bostad ska även fungera bra under 
många år framöver. Bra inomhusluft tillsammans med friska och sunda ma-
terialval ska ligga som grund för dig och din familjs goda hälsa. Dessutom vill 
vi uppnå minsta möjliga klimatpåverkan under byggnationen och hela bosta-
dens livscykel. Optimerade väggtjocklekar, fönster med låga u-värden och 
värmekällor med värmeåtervinning av den luft som ventileras ut är bara någ-
ra av våra grundkrav. Det ger både lägre energikostnader, minskade koldiox-
idutsläpp och ett renare miljösamvete. 

Energisnåla bostäder
I kv Lövkojan utrustas husen med bästa möjliga värmekälla sett utifrån  
energieffektivitet och driftskostnad. Här installerar vi den senaste typen av 
frånluftsvärmepump, Nibe 750. Vitvarorna är miljöklassade. Kök och våt-
utrymmen förses med snålspolande kranar.  

Sunda materialval
För att skapa en sund boendemiljö använder vi beprövade naturmaterial som 
trä, kakel och klinker och väljer bort produkter som kan ha en negativ påver-
kan på boendemiljön. 

Bra inomhusklimat
Fördelen med en nyproducerad bostad är att det är betydligt tystare och  
lugnare än i de flesta äldre bostäder. Tjocka väggar och bjälklag ger bra ljud-
isolering och fönstren har ljuddämpande isolerglas. Vid projekteringen görs 
radonmätningar så att eventuella åtgärder mot markradon kan sättas in i  
tidigt skede. 

     
     

God utomhusmiljö
I kv Lövkojan anpassas husen till omgivande natur. Miljön planeras också så 
att vi kan minimera sprängningar och här är vår ambition att försöka bevara 
den kringliggande naturen. Intill området har vi byggt en vacker park som 
fyller en viktig funktion genom att ta hand om dagvattnet.
 

Det ska vara lätt att leva miljömedvetet
När vi mäter energianvändningen har det visat sig att det kan skilja upp till 
100% mellan likadana hus i samma område. Störst möjlighet att påverka 
enerigåtgången har alltså du som användare. 

För att du ska kunna mäta din energiförbrukning utrustar vi husen med  
individuella mätare för värme, tappvarmvatten, kallvatten och hushållsel. På 
ett enkelt sätt kan du logga in på energisidan och följa din egen förbrukning i 
ett diagram.

Källsortering
Husen är självklart utrustade med kärl för källsortering och vi skapar även 
förutsättningar för gemensam hantering av avfall i området.

Fuktsäkring
Vi tillämpar den senaste tekniken och följer branschens regler och rekommen-
dationer när det gäller att minimera risken för fukt i våra bostäder.
I våtrum används särskilda tätskikt.

Vi installerar också en central vattenavstängning, bekvämt placerad i hallen 
vilket gör att man med en enkel knapptryckning kan stänga av vattnet i hela 
bostaden och slipper oroa sig när man åker bort. 

» Målsättningen är att bygga hus med 
 bästa  teknik för att skapa  energisnåla 
och miljövänliga  bostäder som ger ett 
tryggt boende under lång tid. «
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så här går det tiLL
    

Kundgenomsyn
I samband med slutbesiktningen får du en inbjudan att besöka din bostad innan besiktningsmannen gör 
sin syn. Tillsammans med projektets produktionsledare tittar du igenom bostaden och kan ställa frågor 
inför slutbesiktningen.

i
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att Köpa bostad
För att på bästa sätt vägleda dig i 
ett av livets stora beslut - att köpa  
bostad - vill vi kortfattat förklara de olika  
moment som du bör känna till;

Visningen
Vid de första visningarna av ett projekt 
visar vi marken där den tänkta bebyg-
gelsen ska placeras. Du får situations-
plan, ev tomtkarta, skisser och annat 
försäljningsmaterial där även teknisk 
beskriving ingår. Vi illustrerar området  
och husen med hjälp av en modell. 
Med på plats finns både mäklare och 
produktionspersonal från Småa som 
gör allt för att du ska få en så bra bild 
som möjligt av ditt framtida boende.

Mäklare
Vi anlitar externa mäklare i alla våra 
projekt. Detta för att du som köpare 
ska få en opartisk säljare. Han eller 
hon bistår dig med all information om  
bostaden som du står i begrepp att 
köpa, värderar din gamla bostad, om du 
så vill, räknar fram en boendekostnads-
kalkyl samt skriver bokningsavtal.

Fast pris
När du köper en bostad av oss gör 
du det till ett fast pris som anges i 
prislistan och slipper stressande bud-
givningar. Om du bestämmer dig i ett 
tidigt skede har du möjlighet att välja 
vårt organiserade självbyggeri och kan 
spara pengar till dig själv. Den summa 
du sparar är belåningsbar.

Bokning
När du bestämt dig för att köpa en 
bostad av oss tecknar du ett bok-
ningsavtal. Till dess ska du ha fått ett  
s k lånelöfte av en bank. Inom 10 dagar  
ska en bokningsavgift på 20.000 kr  
betalas som sedan avräknas mot hand-
penningen.

Köpe- & entreprenadavtal 
Av köpe- och entreprenavtalet fram-
går alla överenskommelser om köpet. I 
samband med tecknande av detta avtal 
ska du ha med dig ett lånelöfte från din 
bank. Handpenningen på 350.000 kr 
betalas genom faktura inom fem bank-
dagar från avtalsteckningen.

Köpebrev
Köpebrevets huvudsakliga funktion 
är att vara ett kvitto på betalningen. 
Genom att köpebrevet undertecknas 
av både köpare och säljare blir köpet 
definitivt och du kan som ny ägare söka 
lagfart på fastigheten. På köpebrevet 
anges vilken fastighet förvärvet gäller, 
vem som är köpare och säljare och till 
vilket pris man köpt fastigheten. 

slutbesiktning
När huset är färdigt och ska slutbesik-
tigas, ca 2-3 veckor innan tilllträdet, 
kallas du av utsedd besiktningsman att 
närvara vid hans kontroll av huset. Nu 
har du möjlighet att påtala ev fel som 
du anser föreligger.

inflyttning/tillträde
Innan du får nycklarna till din bostad 
och kan flytta in ska slutbetalning enl 
köpe- och entreprenadavtalet vara  
genomförd. Småas personal över- 
lämnar en s k drift- och skötselpärm 
till dig och informerar om det som du  
behöver känna till om ditt nya hus.

Garantitid
Efter slutbesiktningen inleds garanti-
perioden. Garantitiden är 5 år, dock 
med vissa begränsningar år 3-5. 
Den lagstadgade tioåriga byggfels- 
garantin gäller för byggfel som uppstår i 
huset inom en 10-årsperiod fr o m slut-
besiktningsdatum.

avgifter vid fastighetsköp
lagfart
I samband med att lagfartsansökan  
beviljas tar inskrivningsmyndigheten ut 
stämpelskatt s k lagfartsavgift. Skatten 
uppgår till 1.5 procent av fastighetens 
värde den dag köpe- och entreprenad-
avtalet undertecknas. Detta värde förs 
in på köpebrevet som ligger till grund 
för lagfartsansökan. Eftersom köpe- 
och entreprenadavtal i de flesta fall 
tecknas innan huset är påbörjat innebär  
detta att enbart markvärdet utgör  
underlag för beräkning av lagfarts- 
avgiften.

Vid avtalsteckning sent i vår produk-
tion påförs även kostnader för utförd 
del av entreprenaden. I undantags-
fall kan fastighetens taxeringsvärde  
användas som underlag till lagfarts-
avgiften. Din bank hjälper till med att 
söka lagfart hos inskrivningsmyndig-
heten (Lantmäteriet).

Pantbrev
Endast den som har lagfart på fastig-
heten kan belåna fastigheten. När fast-
igheten belånas (intecknas) utfärdas ett 
pantbrev på samma belopp. Pantbrevet 
är en handling som representerar en 
del av fastighetens värde och fungerar  
därmed som säkerhet för lånet. Pant-
brev kostar 2 procent av pantbrevets 
belopp (dvs. lånebeloppet) i stämpel- 
skatt. Småa har i ett tidigt skede  
redan tagit ut och bekostat pantbrev 
till en viss summa för alla fastigheter vi  
säljer. Dessa pantbrev överlämnas 
till dig på tillträdesdagen och medför 
att dina kostnader i samband med  
belåningen minskar

Fastighetsskatt och kommunal  
fastighetsavgift
Det år som fastigheten slutbesiktigas, 
d v s i regel tillträdesåret, är fastighets-
ägaren skyldig att erlägga statlig fast-
ighetskatt (1% av taxeringsvärdet per 
den 1 januari).  Enligt köpe- och entre-
prenadavtalet står Småa för den del av 
skatten som avser tiden före tillträdes-
dagen. Då Småa i regel påförs skatten 
för hela året debiteras du för din del av 
skatten i efterskott.

Nybyggda hus är befriade från kom-
munal fastighetsavgift i 15 år. Därefter 
betalas full kommunal fastighetsavgift 
som för närvarande är max 7 262 kr 
(2015).

Sexmånaders- och tvåårskontroll
Ca sex månader efter att du flyttat in kommer du att få en kallelse till en kontroll av din bostad. Du 
kommer även att få en kallelse till en tvåårskontroll ca två år efter du flyttat in. På kontrollerna går vi 
igenom husets funktioner.

Visning
Först får vår Småa-kö chansen att boka en bostad. Efter kövisningen släpper vi kvarvarande bostäder till 
allmän försäljning. Du kan enkelt göra en intresseanmälan för en bostad på plats. Intresseanmälan är inte 
bindande utan det enda som händer är att mäklaren kommer att kontakta dig.

Bokningsavtal
När mäklaren har fått din intresseanmälan kontaktar denne dig. Om du då är redo att ingå ett boknings- 
avtal så skickar mäklaren ett avtal till dig som du i lugn och ro kan gå igenom. När avtalet är påskrivet 
får du ett brev med vidare information samt kontaktuppgifter till ditt kundombud.

Arbetsplatsbesök
När husen börjar komma upp i området får du en inbjudan till ett arbetsplatsbesök tillsammans med 
några av dina blivande grannar. Det kan variera lite kring vilket skede bostaden som ni besöker kan  
befinna sig i men oftast visas en bostad som precis blivit rumsbildad.

Slutbesiktning
En tid innan slutbesiktningen får du hem en kallelse av projektets externa besiktningsman. På besiktningen 
kommer projektets produktionsledare och/eller platschef att vara med.

Tillträde
På tillträdesdagen träffar du projektets produktionsledare och platschef som kommer att gå igenom din 
drift- och skötselpärm samt andra viktiga punkter du behöver veta om ditt nya boende.

Informationsmöte
En bit in i köpeprocessen bjuder vi in dig som bokat en bostad till ett informationsmöte där du får träffa 
oss som arbetar i projektet. Under mötet berättar vi lite mer om Småa och hur din resa med oss kommer 
att se ut.

Inredningskurs
Efter kontraktsskrivningen blir du inbjuden till en inredningskurs. Där kommer du, tillsammans med dina 
blivande grannar, att få träffa projektets externa inredningsarkitekt och få lite tips kring hur man kan 
tänka kring bland annat funktion, färg, belysning, möblering och trädgård.

Köpe- och entreprenadavtal
Kontraktsskrivningen sker oftast 8-12 månader innan tillträde. Ca två veckor innan kontrakts- 
skrivningen får du hem en kallelse till mötet samt en pärm med avtalen och tillhörande ritningar över 
bostad och mark. Kontraktsskrivningen görs tillsammans med projektets kundombud.

Inredningsval
Efter kursen träffar du projektets inredningsarkitekt för ett privat möte. Innan dess får du hem en mapp med 
alla de inredningsval du kan göra samt en kallelse till två möten; ett med inredningsarkitekten och ett med 
projektets inredningsvalssäljare. I kallelsen framgår även de stopptider som gäller för valen till din bostad.

Snickartimme
I samband med att du flyttar in får du som köper en nyckelfärdig bostad ett erbjudande om att boka en 
snickare. Under en timme har du möjlighet att få hjälp med att sätta upp t ex gardinstänger, takkrona, 
garderobsinredning eller beslag i badrummet.



Småa AB
Småa har sedan starten 1927 byggt över 20.000 bostäder i Stockholms regionen. 
Många av dessa småhusområden är idag klassiska trädgårds städer och eftertraktade 
bostadsmiljöer. Det var under namnet  Småstugebyrån som de första självbyggarna 
reste sina hus på 20-talet. Sedan dess har vi utvecklat vår affärsidé och produkt och 
arbetar efter tre värdeord:
	 •		Personliga	hem
	 •		Attraktiva	boendemiljöer
	 •		Kvalitet	över	tiden

Numera är Småa ett aktiebolag som ägs av JM, HSB och personalen.

Personliga hem
Genom att boka ditt hus tidigt kan du vara med och forma ditt personliga hem. Dels 
genom olika tillvalsmöjligheter och dels genom vårt självbyggerikoncept. Vi erbjuder 
också ett möte med vår inredare i samband med inredningsvalen.

Attraktiva boendemiljöer
ett Småa-område kännetecknas av bearbetade detaljer såsom anpassad arkitektur, 
harmonisk helhet och vackra utsmyckningar. Vi vill att du som bor där ska trivas långt 
innan du satt nyckeln i din dörr. entrén till området speglar första mötet till ditt hem.

Kvalitet över tiden
Småas bostäder är utformade för att vara energieffektiva, miljövänliga och med en 
kvalitet som står sig över tiden. Tillsam mans med dig skapar vi bostäder som fung-
erar och skänker glädje under lång tid. 

Miljöpolicy
Som bostadsbyggare tar Småa ett stort  ansvar för den miljö som vi skapar för fram-
tiden. I vårt miljöanpassade byggande ingår att bygga hälsosamma hus genom goda 
tekniska lösningar och bra materialval.
Vi utrustar bostäder med energieffek tiva installationer och en teknik som ger god 
funktion och låga driftkostnader. Vi strävar efter att det ska vara möjligt att leva 
kretsloppsanpassat i våra bostäder. 

Småakön
Du får många fördelar genom att gå med i vår kö. Vi erbjuder boka- tidigt-rabatt på 
upp till 50.000 kr. Du har alltid förtur till våra planerade projekt och inbjuds till en 
särskild visning. Några gånger per år får du en informa tionstidning från oss som bl a 
pre senterar pågående och planerade  projekt.

småa aB
Postadress Box 47613, 117 94 Stockholm
Besöksadress årstaängsvägen 11, Marievik
tel 08-586 303 00
e-post kontakt@smaa.se Webb www.smaa.se
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