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På Ljusterö, mitt i hjärtat av Stockholms
Norra Skärgård, byggs just nu ett nytt
bostadsområde - Ljusterö Skärgårdsby.
Med ens har en av skärgårdens mest
attraktiva öar blivit tillgänglig för många.
Ett nytt litet samhälle håller på att växa
fram centralt på ön, nära till service och
med öns alla attraktioner inom räckhåll.
Ljusterö Skärgårdsby är attraktivt för alla,
såväl för unga som vill hitta sin första
bostad, som för barnfamiljer som vill hitta
en lugn boplats.
Här byggs bostäder för den som slutat
jobba och vill ha en bekymmersfri
vardag, liksom för den som söker en
ny utgångspunkt för ett aktivt fritidsliv
samtidigt som man jobbar hemifrån.
Byggnaderna har en standard för
permanentboende, men passar lika bra
som fritidshus.

Husen är arkitektritade och har hämtat sin
inspiration från skärgårdens träbyggande.
Samtidigt har de getts en nutida och fräsch
prägel med ljusa kulörer och lätta tak.
Just nu byggs och planeras nästkommande
etapper. Kvarteren kommer att bli
varierade med en blandning av minivillor,
parhus, fristående villor och lägenheter
samlade kring ringlande lokalgator.
Skärgårdsbyn har planerats under många år
och började byggas 2016.
De första drygt 50 hushållen har flyttat in.
Under 2020 kommer fler hus och lägenheter att byggstartas med inflyttning 2021.
Nu lanserar vi Etapp 4 med ytterligare
20 hus av olika storlekar, bland annat ett
nytt minihus, Skäret, och en ny hustyp,
Storfjärden, med upp till 6 rum och kök.
Populära Kobben och Viken finns kvar i
utbudet.
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Ljusterö Skärgårdsby 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. Dessutom företag för hälsa och välbefinnande
samt en lekplats.
Centrum, utformad i klassisk skärgårdsstil,
inrymmer också öns konsthall. Konsthallen
har regelbunden utställningsverksamhet
och konstföreningen ordnar ibland kulturaftnar och konstresor.

Mindre än en kilometer bort ligger Ljusterö
grundskola, F-9, mittemot Ljusterö
kyrka. I dagsläget går drygt 130 elever i
skolan som också har fritidsverksamhet,
gymnastikhall och en fotbollsplan.
I samma område finns det en uppskattad
förskola med två avdelningar, ett äldreboende samt distriktssköterska.
Kyrkan har en aktiv församling med
bland annat en kyrkokör som brukar
uppträda på olika evenemang året om.
Församlingsgården lockar med soppluncher, stickkvällar och en öppen förskola.
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Tomt nr

Tomt m 2

Hustyp

Kvm YTA

Rum o kök

Avgift
kr/mån

Pris kr
från

1

570

Storfjärden

95 - 111

5-6

5 431

2 490 000

2

310

Viken

70 - 85

3-4

4 189

2 090 000

3

180

Skäret

24 - 38

1-2

1 945

1 350 000

4

410

Fjärden

82 - 98

4-5

4 714

2 350 000

5

380

Viken

70 - 85

3-4

4 189

2 090 000

6

260

Skäret

24 - 38

1-2

1 945

1 350 000

7

580

Storfjärden

95 - 111

5-6

5 431

2 490 000

8

320

Viken

70 - 85

3-4

4 189

2 090 000

9

190

Skäret

24 - 38

1-2

1 945

1 350 000

10

500

Fjärden

82 - 98

4-5

4 714

2 350 000

11

360

Viken

70 - 85

3-4

4 189

2 090 000

12

230

Skäret

24 - 38

1-2

1 945

1 350 000

13

580

Storfjärden

95 - 111

5-6

5 431

2 490 000

14

340

Viken

70 - 85

3-4

4 189

2 090 000

15

270

Kobben

42 - 76

2-4

3 759

1 950 000

16

230

Skäret

24 - 38

1-2

1 945

1 350 000

17

620

Storfjärden

95 - 111

5-6

5 431

2 490 000

18

350

Viken

70 - 85

3-4

4 189

2 090 000

19

250

Kobben

42 - 76

2-4

3 759

1 950 000

20

230

Skäret

24 - 38

1-2

1 945

1 350 000

Alla ytor är preliminära och kan avvika från det färdiga resultatet.
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Ateljéhus Storfjärden, som är vårt största
hus, har dubbel takhöjd i vardagsrummet
och generösa glaspartier mot den
egna tomten. Huset har extra stora
umgängesytor där du kan skapa flera olika
sittplatser.
I standardutförande finns det tre sovrum,
ett stort vardagsrum och kök. Ett master-

bedroom har direkt access till trädgården
genom ett stort glasparti. Genom tillval
går det att utöka huset så att det får upp
till fem sovrum.
Välj till trädäck, både ett med utgång från
vardagsrummet och ett utanför de två
sovrummen på bottenvåningen. Härligt att
kliva ut på direkt på morgonen.
Storfjärden entréplan

Storfjärden övre plan

STORFJÄRDEN
5 - 6 R OK 9 5 - 1 1 1 M 2
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Ateljéhus Fjärdens sällskapsdel är väl
tilltagen och har ljus från tre håll. Den
dubbla takhöjden bidrar till en attraktiv
rumskänsla som gjort för middagar och
umgänge med familj och vänner.
I standardutförande har Fjärden två
sovrum, ett stort vardagsrum och kök.
Genom tillval går det att utöka huset så

att det får upp till fyra sovrum alternativt
ett allrum för tonåringarna.
Genom vardagsrummets stora glaspartier
nås trädgården. Här kan du välja till ett
stort trädäck i bästa solläge.
Det finns andra tillval som höjer
mysfaktorn, till exempel en braskamin.

Fjärden entréplan

Fjärden övre plan

FJÄRDEN
4 - 5 R OK 8 2 - 9 8 M 2
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Ateljéhus Viken har dubbel takhöjd i
sällskapsytorna, där vardagsrum och kök
har ett öppet samband, vilket inbjuder till
umgänge. De generösa glaspartierna mot
den egna tomten bidrar till känslan av
rymd och ljus.
I standardutförande finns det två
sovrum, vardagsrum och kök. Genom
tillval går det att utöka huset så att det

får upp till tre sovrum alternativt större
sällskapsytor. Varför inte komplettera med
en braskamin?
Tomten är lättskött med plats för både
gräsmatta och trädäck i perfekt solläge.
Du väljer själv hur du utformar din
uteplats. Här kan du hålla uppsikt över
barnen på studsmattan samtidigt som du
grillar till kvällens middag.

Viken entréplan

Viken övre plan

VIKEN
3 - 4 R OK 7 0 - 8 5 M 2
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Kobben blev, när den lanserades i förra
etappen, en populär hustyp. I grundutförande är det ett enplanshus med ett
stort sovrum. I sällskapsytorna är det
öppet upp till nock vilket tillsammans
med generösa glaspartier skapar en härlig
känsla av rymd.
Genom tillval går det att lägga till en hel
övervåning vilket sammanlagt kan ge

huset upp till tre sovrum alternativt ett
extra sovrum och mer sällskapsytor. Huset
passar såväl den lilla familjen som familjen
som växer.
Husen är placerade på en relativt jämn
tomtyta där det finns möjlighet till både
gräsmatta och ett generöst trädäck som
lämpar sig väl för umgänge i solen hela
dagen.

Kobben entréplan

Kobben entréplan
för tillval övervåning

Kobben övre plan, tillval
alternativ med två sovrum

KOBBEN
2 - 4 R OK 4 2 - 7 6 M 2
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Skäret är vår minsta husmodell men
rymmer ändå väldigt mycket. Vår tidigare
minsting, Vistet, har fått en storasyster
på 24 m 2 och kan bli upp till 38 m 2. Huset
inrymmer ett allrum med kök och plats för
bäddsoffa. Därtill finns ett sovloft och ett
badrum.
Hela fasaden mot den egna uteplasen
består av stora glaspartier - här kan du

sudda ut gränsen mellan ute och inne. Välj
till trädäck som blir som en del av huset.
Vill du så kan du köpa till ett ytterligare
sovloft och dela av bottenvåningen med
två små sovhytter. Med compact living
som livsstil får du 6 sängplatser. Perfekt
som utgångspunkt för fritidsaktiviteter
med vänner eller som ett prisvärt
sommarboende med plats för besök.

Skäret entréplan

Skäret övre plan

SKÄRET
1 - 2 R OK 2 4 - 3 8 M 2
20
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Ljusterö har anor långt bak i tiden
och omnämndes redan i början
av 1300-talet i kung Valdemars
segelled, då under namnet Liuter.
Namnet kan härledas till ordet
ljuster. Ett förr i tiden vanligt
fiskeredskap. Man tyckte att
Ljusterös södra spetsiga uddar
liknade just ett ljuster.
I dag är Ljusterö en blomstrande
och aktiv skärgårdsö med bilfärjeförbindelse. Waxholmsbolaget
trafikerar öns 14 bryggor för
persontrafik.
Ljusterö är Stockholm skärgårds
längsta sammanhängande ö.
Och den är den största. Från
den nordligaste udden till den
sydligaste är det cirka 30 kilometer.
Här finns med andra ord många
naturområden att uppleva och att
utforska. Stora delar av ön är
skogsrik, men du möts också av
stora öppna partier med ängar och
betesmarker. På ön drivs flera aktiva jordbruk och hästgårdar.
Ön har 15 namngivna insjöar och
lång kust med många möjligheter
till havsbad. På Östra Lagnö, i norr
finns ett naturreservat som lockar
naturälskare. Här kan du från klipporna få syn på
havsörn och andra mer sällsynta
fåglar. Du vandrar genom restaurerade ängs- och åkermarker och
njuter av en unik flora med bland
annat gullvivor och orkidéer.
Österåkers kommun har 2020
Sveriges lägsta kommunalskatt.

l i v s k vA l i t e t
n ä r A n At u r e n
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möjlighet till
en Aktiv
Fritid

Ljusterö erbjuder mycket för den
aktiva människan.
Ljusterö Golf, som ligger 7 minuter
från Skärgårdsbyn, har en 18-hålsbana och en servering. De anordnar
olika tävlingar och evenemang under
hela säsongen.
Vid Ljusterö IP, i närheten av
Linanäs finns möjlighet att spela
tennis, boule, fotboll och paddeltennis.
Skyttesällskapet Ljusterö JSK har
banor för kula, pistol och hagel. De
ordnar också utbildningar.
Vattnen runt ön lämpar sig väl för
kajakturer på sommaren och för
långfärdsskridsko på vintern.
Och glöm inte de joggingvänliga
skogsvägarna.
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FA m i l j e l i v m e d k vA l i t e t

På ön finns massor att göra för barn
och ungdomar.
Självklart bad, men också sommarskola med fotboll, seglarläger och
hästgårdar.
Upptäck de aktiva jordbruken och
handla ekologiska produkter. Ta en
utflykt till Linanäs och titta på båtar
eller fiska vid en enskild klippa och se
solen gå ner över Gälnan.
Plocka smultron i skogen eller ta en
cykeltur på småvägarna med fylld
picknickkorg.
På vintern lockar skidspår i orörd
natur och blanka skridskoisar.
En rad utflyktsmål finns på öarna
runtomkring. Till exempel Siaröfortet
strax norr om Ljusterö, ett upprustat
fort värt att utforska.
Sedan har vi Grinda, Möja, Finnhamn
och självklart mer jungfruliga öar att
upptäcka med egen båt. På ön finns
flera marinor och sjömackar.
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e n P l At s
At t n j u tA På

Även om det finns mycket på Ljusterö
för den som vill vara aktiv, så är ön
stor nog för att rymma oceaner av
utrymme där du kan finna ro.
Att ströva i skogen med hunden, att
leta efter svamp eller att plocka bär.
Att söka sig till egen klippa för en
stilla stund med utsikt över farleden.
Ta med akvarellblocket till en
skogsglänta eller ta fiskespöt ner till
vattenbrynet på kvällen.
Går du och funderar på ett boende
efter yrkeslivet?
Är villan såld men du saknar det där
med att kliva ut på en gräsmatta, ta
en kopp kaffe i den första vårsolen
och höra fågellivet vakna till liv. En
skog att ta hundpromenaderna i?
Eller bor du utomlands och vill ha ett
ställe att komma hem till, ett ställe
att träffa barn och barnbarn på?
Då kan Ljusterö Skärgårdsby vara rätt
för just dig.
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ETT
STÄLLE
ATT
MÖTAS
PÅ
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Mitt i området finns två bevarade äldre
torp. Dessa ska rustas upp och tillsammans
bilda en historisk och plastsanknuten
stommen till Skärgårdsbyns gemensamma
vardagsrum.
Kanske går det att anordna ett café i ett
av husen? Skapa ett ställe för att arbeta
hemifrån? Ett utegym för träning nära
hemmet?
Tanken är att de ursprungliga byggnaderna
ska kompletteras med några nya hus
avsedda som gästhus för de boende i
området. Att använda när man får 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.
33

så här går det till
INTRESSEANMÄLAN

PRAKTISKT I SKÄRGÅRDSBYN

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.

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.

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

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

Eon ansvarar för elnätet och förbrukningskostnaden faktureras genom föreningen utöver månadsavgiften..
Värme ingår ej i månadsavgiften och debiteras av föreningen i samband med månadsavgiften.
Vatten och avlopp är kommunalt och både anslutnings- och anläggningsavgifter är betalda av föreningen
och ingår därmed i köpet. Tillkommande är förbrukningskostnaden.
Sopkärl står på den egna tomten och ska placeras på samfällighetens väg för hämtning.
Skärgårdsbyn är ansluten till fiber. 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 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 bostadsrättsföreningen,
som i sin tur köper dem 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.

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 har du kontakt med styrelsen i din bostadsrättsförening.

GARANTITID

I nya hus 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.

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 samt 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?
I föreningens stadgar står att andrahandsuthyrning är tillåten. Du kan alltså hyra ut din bostad i andra hand
utan att inhämta tillåtelse från föreningens styrelse.
Om intresse finns kan andrahandsuthyrningen administreras centralt, men det kommer först att ske längre
fram i projektet.
Med reservation för eventuella felskrivningar eller framtida ändringar.
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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!

vi ses i skärgårdsbyn
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Besök oss på
www.ljusteroskargardsby.se
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