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Välkommen hem 
till Brogården
Bro Mälarstad är en stadsdel intill Mälaren. Med karaktären av en 
småstad är det en plats för alla, nära till lugnet men samtidigt inte 
långt från Stockholms puls. Här hittar du Brogård, våra bostadsrätter, 
som består av 16 lägenheter. Alla byggda med Faluhus kvalitet och 
energisnåla lösningar i fokus.

Våra hus har alltid det lilla extra och vi väljer genomgående material som håller hög 
kvalitet. De har en optimal planlösning där både funktion och design fått stå i fokus. Ett 
hem som är smart planerat och tilltalande är lätt att trivas i. 
Köken kommer från svenska Vedum och håller hög kvalitet, liksom golven från Kährs och 
vitvarorna från Siemens. Takhöjden på nedre plan är hela 2,7 meter, något som inte är 
så vanligt vid nybyggen. Tillsammans med ljusinsläppet från de stora fönsterpartierna 
skapar den en fantastisk känsla av rymd. 
Även utsidan räknas och därför har vi till exempel valt hållbara och stilrena plåttak 
från Planja Trend. Dessutom har varje bostadsrätt utrustats med en mysig terrass på 
baksidan, där både helgfrukost och grillmiddagar kan avnjutas. Välkommen till ditt nya 
och moderna hem i Brogården.



Vägen till din bostadsrätt
Att bygga en bostadsrätt är inte så konstigt, 
det är som vilket hus som helst. Men det är 
mycket runtomkring som är annorlunda. 

Vi vill att du som köpare ska förstå vad som 
händer, och hur din nya bostad växer fram. 
För att du ska förstå de olika stegen och alla 
begrepp, har vi samlat det viktigaste i en 
tidslinje här.

Förbered det ekonomiska
Prata med banken och 
ansök om lånelöfte. Har du 
en bostad som ska säljas? 
Ta kontakt med en mäklare 
i god tid.

Besiktning
När bygget är klart så är det 
dags för slutbesiktning. Vi bjuder 
alltid in dig till besiktningen. Då 
kontrolleras lägenheten ihop med 
en opartisk besiktningsman, och 
eventuella fel och brister åtgärdas.

Upplåtelseavtal
I samband med inflyttning 
ersätts förhandsavtalet med 
ett upplåtelseavtal, och du 
betalar resten av insatsen. 
Nu är du fullvärdig medlem 
i bostadsrättsföreningen.

Förhandsavtal
Nu kan du teckna ett Förhandsavtal 
på din lägenhet. I samband med 
Förhandsavtalet betalar du en 
handpeng på 75.000:- 

Vi har tagit fram en Kostnadskalkyl, 
där insatser och hyra fastställs. 
Smärre justeringar kan göras 
senare.

I Förhandsavtalet kommer vi 
också överens om en preliminär 
tidpunkt för inflyttning. 

När Förhandsavtalen är tecknade 
så kan bygget starta.

Förhandsavtalet är bindande.

2.

Säljstart 
Nu har vi lämnat projektet till vår 
Mäklare. Mäklaren annonserar 
lägenheterna, och vi hoppas 
du vill bo här.

1.

Projektstart
Vi på Svenska Husgruppen är de 
som driver projektet. Vi startar alltid 
med att titta på tomten och gör en 
bedömning vad som är lämpligt 
att bygga.  Därefter beräknar vi vad 
bygget kommer att kosta, och vad 
insats och hyra kommer att bli.

3.

Byggstart
Nu börjar ditt nya hem 
att byggas. Vi håller dig 
uppdaterad med vad som 
händer under hela resan. 
Senast fyra månader innan 
tillträde blir du informerad 
om när du får flytta in i ditt 
nya hem.

4.

Inflyttning
Äntligen har dagen kommit. Du får 
nycklar och en praktisk introduktion 
till den nya bostaden.

I bostaden finns en lägenhetspärm 
där du bland annat hittar skötsel-
instruktioner för utrustning. På inflytt-
ningsdagen avläses elmätare och 
ibland även mätare för värme och 
vatten. Nu är det bara att flytta in 
och börja bo. Välkommen hem!

Inredningsval
Våra bostadsrätter håller en hög standard 
från början. Men vi vet också att det alltid 
finns personliga önskemål. Därför erbjuder 
vi givetvis möjligheter att göra tillval.

I vår standard- och tillvalskatalog kan du 
titta närmare på vilken inredning som är 
standard, och vilka tillval som finns att göra. 

Färdigställandeförsäkring
Som säkerhet för projektets färdigställande lämnas en färdig-
ställandeförsäkring. Skyddet täcker merkostnader som kan uppstå 
om entreprenören inte kan färdigställa sitt arbete på grund av konkurs.

Garantitid
Vi lämnar två års garanti på material 
och 5 års garanti på utfört arbete.

Viktigt att veta
Vi förbehåller oss rätten att ändra material och inredning samt leverantör av 
material och inredning i de fall en produkt utgår eller om en leverantör inte 
uppfyller våra kvalitetskrav. Som kund meddelas du vid större förändringar.
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Övertagande av föreningen
En tid efter inflyttning, ca tre månader, 
så är det dags för er boende att ta 
över föreningen. Vi hjälper er hela 
vägen i den processen. Först ska ni 
utse en valberedning, sen ska ni hålla 
en stämma och välja en styrelse. 
Därefter är det ni som sköter ert 
boende. Men vi finns kvar.
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