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I populära Ljusterö Skärgårdsby byggs
nu 14 lägenheter i bostadsrättsform.
Storleken varierar mellan minitvåor med
direkt access till trädgård, etagelägenheter
med rymd och ljus samt trevliga
trerummare som kan göras om till en fyra.
Det unika med dessa lägenheter är att
samtliga kommer att ha en egen trädgård.
Även om man bor på plan 1, i en av de
attraktiva ateljélägenheterna, har man en
egen generös trädgård på husets gårdssida,
i sydvästläge. En yta att disponera efter
egen smak och eget behov.
De nya bostäderna har nära till både
kommersiell service, samhällsfunktioner
och kultur. Tvärs över Mellansjövägen
ligger Ljusterö Torg med en välsorterad
dagligvarubutik, restaurang och pizzeria.
Här finns post-, bank- och apoteksservice
samt Systembolagets utlämningsställe.
Centrum inrymmer också öns konsthall och
en keramikbutik. Konsthallen har
regelbunden utställningsverksamhet och
ordnar författarträffar.
Mindre än en kilometer bort ligger Ljusterö
grundskola, F-9, mittemot Ljusterö kyrka.
I samma område finns det en uppskattad
förskola med två avdelningar, ett
äldreboende samt distriktssköterska.
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De största lägenheterna är på 72 kvm.
Dessa ligger på markplan och har direkt
utgång från vardagsrummet till en egen
hörntomt.
Planlösningen har ett öppet samband
mellan kök och vardagsrum med gott om
plats för umgänge och samvaro. Här finns
också stora, generösa glaspartier mot
trädgården.
Tomten kommer att vara planeterad med
tomtavskiljande häck samt staket mot

allmänna ytor. Du får också ett eget unikt
fruktträd att njuta skördar av. Välj till
terrass och gräsmatta.
I grundutförande finns två sovrum, det
större med direkt access till ett förråd/
walk-in-closet. Som tillval kan ytterligare
ett litet sovrum adderas.
Badrummet är helkaklat och har, liksom
hallen, golvvärme och klinker på golvet.

3 -4 RU M OCH K ÖK
& E GEN TRÄD G ÅR D
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På plan 1 ligger ett antal attraktiva
ateljélägenheter med stor rymd och
taket öppet upp till nock. Takfönster ger
ett extra spännande ljusinsläpp. Flera
lägenheter har en egen balkong.

Lägenheterna är moderna och lättskötta
så att tid finns över till annat. Till
exempel till utevistelse i den trädgård
som hör till, belägen i sydväst. Flera
lägenheter har egen balkong.

Här kan man välja mellan olika lösningar.
Kanske ett loft att använda som ateljé
i kombination med ett separat sovrum
på nedre plan. Eller en stor och öppen
nedrevåning med ett sovloft. Möjlighet
finns också att välja ett helt övre plan med
plats för fler personer.

Här kan du släppa odlingsdrömmarna fria,
grilla med vänner eller låta barnen hoppa
studsmatta. Tomtavskiljande häckar samt
staket mot kvarterets gångväg ingår. Du
får också ett eget unikt fruktträd. Kanske
byta några av dina egna äpplen mot
grannens päron?

2 -3 RU M OCH K ÖK
& E GEN TRÄD G ÅR D
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Denna lägenhet, med stor takhöjd, ligger
på gaveln av byggnaden. Entrén sker
genom en grind från gångvägen, innanför
finns också den egna trädgården.
En trappa upp ligger den ljusa ateljélägenheten med möjlighet att skapa ett
hem med spännande utformning.
Det övre planet kan nyttjas som sovrum
alternativt kanske som ateljé eller som
arbetsrum. Du kan också välja ett helt
övre plan om du vill utnyttja hela ytan.

Planlösningen är ljus och öppen med
fönster mot söder.
Badrummet är helkaklat med värmegolv
och klinker. Klinker och golvvärme finns
också i hallen.
Trädgården är planterad med tomtavskiljande häck och staket mot gatan. Det
ingår också ett valfritt fruktträd. Vill du
använda ytan till en rosengård, till barnens
lek eller umgänge med vännerna? Välj till
gräsmatta och terrass.

2 -3 RU M OCH K ÖK
& E GEN TRÄD G ÅR D
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Här hittar du en smart planerad minitvåa
på 35 kvm. Lägenheten har ett separat
sovrum, skönt även i en liten lägenhet att
kunna stänga om sig. Alternativt få ett
ostört arbetsrum.

En perfekt lägenhet för ett första boende
eller som en prisvärd möjlighet att komma
ut i naturen och skärgården. Golvvärme
i badrum och hall ger skön komfort,
helkaklat badrum är snyggt och lättskött.

En klädkammare och garderober ger bra
förvaringsmöjligheter. Om du vill kan du
välja bort ett separat rum och nyttja den
öppna planlösningen efter egna behov.
Generösa glaspartier ger bostaden ljus och
luft.

Från samvarodelen når du direkt ut till din
egna trädgård. Tomtavskiljande häckar,
staket mot allmänna ytor samt ett unikt
fruktträd ingår. Sedan väljer du själv hur
du vill disponera ytan; terrass, gräsmatta
eller grönsaksodlingar?

2 RU M OCH K ÖK
& E GEN TRÄD G ÅR D
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Vi erbjuder också ett nytt koncept för dig
som är lite händig och vill ha en attraktiv
prislapp på ditt nya boende.
Det vi kallar koncept Råyta innebär att det
som är på plats i lägenheten är ett badrum
med inredning och ytskikt på insidan.
Kakel ända upp i tak och golvvärme med
klinker på golvet.
Köket är monterat och klart med kakel
som stänkskydd. Ytterväggar, fönster och

isolering finns givetvis, men ytskikten på
golv, väggar och tak är upp till dig.
Kanske vill du bygga ett runt sovrum mitt
på golvet eller skapa några innovativa
lösningar i olika nivåer? Den generösa
takhöjden ger många möjligheter. Som
tack för hjälpen får du ett rabatterat pris.
Liksom till övriga lägenheter ingår en
egen trädgård att nyttja efter lust och
behov.

R ÅY TA
& E GEN TRÄD G ÅR D
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Intill den nya byggnaden med lägenheter
ligger områdets två bevarade äldre torp.
Dessa ska rustas upp och tillsammans
bilda en historisk och plastsnknuten
stommen till Skärgårdsbyns gemensamma
vardagsrum.
Tanken är att de ursprungliga byggnaderna
ska kompletteras med några nya hus
avsedda som gästhus för de boende i
området. Till exempel när man får gästande
vänner eller barn och barnbarn på besök.
Här planeras också för en pool för de
boende och ett växthus som kan lämpa sig
för både odling och kunna lånas för större
fester eller middagar.
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Gårdssida

Gårdssida

Gatusida

Gatusida

MARKPLAN

ÖVRE PLAN

LÄGENHETER MOT GATA

LÄGENHETER MOT GÅRD

Lgh nr

Trädgård
storlek kvm

Kvm BOA

Kvm YTA

Rum o kök

Avgift
kr/mån

Pris kr

1

178

72

72

3-4

3 685

1 690 000

2

90

46

50

2-3

2 861

1 330 000

3

83

46

50

2-3

2 861

1 330 000

4

100

35

35

2

1 992

1 150 000

5

65

35

35

2

1 992

990 000

6

73

46

50

2-3

2 861

1 330 000

7

73

46

50

2-3

2 861

1 190 000

8

102

35

35

2

1 992

1 150 000

9

66

35

35

2

1 992

990 000

10

73

46

50

2-3

2 861

1 330 000

11

73

46

50

2-3

2 861

1 190 000

12

150

72

72

3-4

3 685

1 690 000

13

95

46

50

2-3

2 861

1 330 000

14

85

46

50

2-3

2 861

1 330 000

Råyta

65-178

alla lgh

alla lgh

valfritt

2 861

rabatt 128 000
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så här går det till
INTRESSEANMÄLAN

PRAKTISKT I SKÄRGÅRDSBYN

I vissa av etapperna i Skärgårdsbyn går det att förhandsboka bostäder, vilket innebär att det kan vara bra
att kontakta mäklarna med jämna mellanrum om du väntar på en särskild etapp.

Väghållningen sköts av en samfällighet som din bostadsrättsförening är medlem i. Alla kostnader för
vägföreningen är inkluderade i månadsavgiften.

När du hittat din favorit bland utbudet i Skärgårdsbyn kan du göra en intresseanmälan. Detta sker genom
att du fyller i ett formulär hos mäklarna. En intresseanmälan är inte bindande.

Postlådor finns vid en uppställningsplats. Varje förening har en egen uppställningsplats som ligger i
närheten av bostäderna.
Eon ansvarar för elnätet och avtal tecknas av var och en.

SÄLJSTART
Det här är ett evenemang där alla intressenter bjuds in till området och får en presentation av mäklarna.
Vid säljstarten skapas en turordning om flera personer är intresserade av samma objekt. Bostäderna säljs
till ett fast pris.

RESERVATIONSAVTAL
När ett reservationsavtal skrivs ska en mindre reservationsavgift betalas. Avtalet är inte bindande, om du
väljer att bryta ditt reservationsavtal får du tillbaka en del av den inbetalda summan.
Reservationsavtal tecknas endast i början av försäljningsfasen eller om den ekonomiska planen inte blivit
registrerad hos Bolagsverket ännu. I senare skede tecknas upplåtelseavtal.

UPPLÅTELSEAVTAL

Vatten och avlopp är kommunalt och både anslutnings- och anläggningsavgifter är betalda av föreningen
och ingår därmed i köpet. Tillkommande är förbrukningskostnaden.
Sopkärl är placerade vid en gemensam punkt för hämtning.
Skärgårdsbyn är ansluten till fiber från Telia. Kostnaden debiteras tillsammans med månadsavgiften.
Byggnaderna är försäkrade av bostadsrättsföreningen, hemförsäkring tecknas individuellt, lämpligen med
ett bostadsrättstillägg.

Ett avtal som tecknas mellan bostadsrättsföreningen och dig som köpare. Det här avtalet är bindande för
både säljare och köpare och det är nu du kan säga att du faktiskt har köpt bostaden. Kort tid efter det att
upplåtelseavtalet skrivits på ska en handpenning betalas in till mäklarnas klientmedelskonto.

Avgiftsavier för månadsavgiften mejlas/postas vanligen ut kvartalsvis. Avgiften betalas från den dagen du
tillträder bostaden, vilket oftast är samtidigt som du betalar slutlikviden.

TILLVAL

Merparten av Ljusterö Skärgårdsby består av bostadsrättsföreningar. Vanligtvis är varje etapp en egen
förening, det finns alltså flera föreningar i området som kan stötta varandra vid behov.

I god tid innan tillträde kommer du att erbjudas möjlighet att göra tillval. I vissa etapper sker tillvalet
digitalt och i vissa genom ett så kallat tillvalsmöte. Då träffar du en inredningskoordinator som rådger dig
när du gör dina val ur tillvalssortimentet. Alla tillval faktureras separat direkt från byggentreprenören.

HUSESYN
En eller ett par veckor innan tillträdet kommer du att bjudas in till husesyn. Här får du se din bostad
i färdigt, eller nästan färdigt skick. Du går igenom bostaden tillsammans med en representant för
byggbolaget och du får titta i din bopärm, som kommer att finnas i lägenheten när du flyttar in. I bopärmen
finns instruktioner och manualer samt ”Lathund för nyinflyttade” som beskriver allt från elavtal och
sophämtning till internetabonnemang och försäkringar.

TIDPUNKT FÖR TILLTRÄDE
Senast tre månader innan tillträdet får du ett exakt datum för både husesyn och tillträde.

SLUTLIKVID
Du erlägger slutbetalning för din bostad vid tillträdet och det är då du får dina nycklar. Vanligtvis sker detta
hos mäklarna och efter det är det fritt fram att ta din nya bostad i besittning. Fram till tillträdet har du
huvudsakligen kontakt med mäklarna och därefter kommer du att få en kontaktperson hos byggbolaget och
hos bostadsrättsföreningen.

GARANTITID
I nya bostäder kan det finnas småfel som syns först efter en eller ett par månader. Därför finns en så kallad
garantitid som gäller i två år. Fel som uppstår under garantitiden och som beror på fel i produktionen
åtgärdas efter garantitidens slut som följd av en garantibesiktning. Dessutom finns en byggfelsgaranti på
sammanlagt 10 år.
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Värme kommer från en värmepump och kostnaden debiteras av föreningen tillsammans med
månadsavgiften.

HUS OCH LÄGENHETER I BOSTADSRÄTTSFORM

Bostadsrättsformen innebär att du egentligen inte äger själva bostaden, utan en del av bostadsrättsföreningen. Du blir medlem i den förening som äger huset och marken den står på. Du har rätt att använda
bostaden för all framtid och kan sälja (även kallat överlåta) bostaden. Bostadsrättsformen är vanlig i vissa
husområden och den absolut vanligaste upplåtelseformen för lägenheter.
Fördelen med bostadsrättsformen är att föreningen ansvarar för underhåll av tak, fasader, fönster,
installationer, värmesystem med mera. Föreningen sköter även det administrativa, såsom deltagande i
vägförening och försäkring av fastigheterna. Alla föreningens kostnader finansieras genom medlemmarnas
månadsavgift, som redan är bestämd när du skriver på upplåtelseavtalet. Det innebär i praktiken att du som
bostadsrättsinnehavare har lite mer ansvar än om du skulle bo i en hyresrätt, men betydligt mindre än om
du själv äger en fastighet. I en bostadsrätt ansvarar du för bostadens interiör, såsom golv, väggar och tak.

ATT HYRA UT SIN BOSTAD
Bostäderna i Ljusterö Skärgårdsby är tänkta för permanentboende och som fritids- eller säsongsboende.
Kanske vill du fortsätta att bo i stan och endast vill tillbringa helger och somrar på Ljusterö? Eller vill du åka
på långsemester flera månader varje sommar? Kanske bor du i Spanien eller Portugal på vintern och vill bo i
Skärgården på sommaren?
För att få hyra ut din bostadsrätt behöver du generellt sett tillstånd från din bostadsrättsförening. Numera
är det bestämt i Bostadsrättslagen att du inte behöver uppge några särskilda skäl till varför du vill hyra ut.
Styrelsen i din bostadsrättsförening kan därför bara neka dig om de har en särskild anledning till det, som
om du vill använda din bostad för hotelluthyrning eller att din hyresgäst har dåliga referenser.
Om intresse finns kan andrahandsuthyrningen administreras centralt, men det kommer första att ske längre
fram i projektet.
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vi ses i skärgårdsbyn

Vi hoppas att just du finner just ditt
drömboende i Ljusterö Skärgårdsby.
Vare sig du vill hitta ditt första
boende, tänker flytta tillbaka till ön
där du växte upp, vill upptäcka din
nya boplats eller längtar efter ett
bekvämt fritidsboende.
Och att du upptäcker vilken pärla
Ljusterö är, ön i hjärtat av Stockholms
norra skärgård.
Här kan du hitta hem!
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Besök oss på
www.ljusteroskargardsby.se
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