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SOLNAS 
HETASTE LÄGE
I West Side Solna  bor du i gränslandet mellan Solna 
och Sundbyberg. Det betyder att du bor ca 10 min från 
Stockholm City med väldigt smidiga kommunala kom-
munikationer, dag som natt. Näckrosen är närmsta t-bana 
och flertalet bussar trafikerar också området. Föredrar du 
att cykla så är du bara ett kick från Kungsholmens fulla 
utbud av uteliv, shopping och puls.

PROJEKTFAKTA
ENTREPRENÖR:
Alfa SSM Bygg AB

BOSTADSRÄTTSFÖRENING:
West Side Solna

ANSVARIG FASTIGHETSMÄKLARE: 
Fredrik Hultman,
SthlmFast
fredrik@sthlmfast.se
070-741 10 50
http://www.sthlmfast.se/nyproduktion/
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OMÅTTLIGT
POPULÄRA SOLNA

West Side Solna ligger, precis som namnet antyder,
i omåttligt populära Solna kommun. Även om hela Stock-
holmsområdet växer så det knakar så står vissa områden i 
särskild ledarposition och Solna är ett av dem. Inget konstigt 
med det, givet att Solna faktiskt lyckas med konststycket att 
kännas som en egen grönskande småstad trots att du bara 
är några minuters t-baneresa från innerstadspulsen. Ungefär 
en tredjedel av Solnas yta består av natur och parker. Här 
finns gröna rekreationsområden, flera strandpromenader 
och dessutom många fina små och halvstora parker och 
naturområden mellan bostadsområdena.

I Solna finns för närvarande ett antal större utvecklings-
områden där målet är att bygga sammanhållna, levande 
och trygga stadsmiljöer som förenar innerstadens 
promenadstad med närheten till naturen. Områdena är 
bland andra Järvastaden, Nya Ulriksdal, Arenastaden, 
Hagastaden och centrala Solna. Utöver det finns  
sedan tidigare utvecklingsstrategier för Bergshamra och 
Hagalund. Planer finns också på en Huvudstaled i tunnel. 
Förvandlingen av gamla Karolinska till ett life science-
område pågår för fullt med stora möjligheter till tillväxt i 
huvudstaden samtidigt som Stockholm och Solna, i och 
med Hagastaden, växer ihop.

Eftersom vi på SSM har märkt av en mycket stor  
efterfrågan på bostäder här, genom tidigare slutsålda 
bostadsprojekt, så är vi extra glada för att kunna erbjuda 
ännu en möjlighet att förvärva en yt- och energieffektiv,  
modern och prisvärd bostad med det lilla extra. Det 
kanske kan låta som en typisk mäklarglosa det där med 
det lilla extra, men det känns också som precis vad 
gemensam pool och takterrass bidrar med till ett nytt 
boende. Och det, är vad West Side Solna erbjuder. 

SUNDBYBERG



5

NÄCKROSEN

SUNDBYBERG

WEST SIDE SOLNA
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WEST SIDE SOLNA – 
VÄLKOMMEN HEM

Antal lägenheter planeras bli 266 stycken i storlekar 
mellan 1 – 4 rum och kök, varav merparten blir 1 – 2 
rum och kök. Planlösningarna är noggrant utformade för 
att leverera max på såväl yteffektivitet som prisvärdhet. 
Mot huvudgatorna, i det nedersta planet, är det tänkt att 
finnas butiker, caféer och kontorsverksamhet. På hustaket 
ritar vi på en gemensam takterrass för att underlätta för 
social samvaro och på innergården ska det bli en pool för 
svalkande dopp.  Merparten av lägenheterna får balkong 
med fin utsikt. Husets fasad kommer att ha inslag av 
både tegel och puts, för att ta tillvara på historien och 
försöka skapa något som känns modernt, men med 
inslag av traditionella materialval som ligger i linje med 
områdets befintliga bebyggelse. 

Byggnaden får 6-8 våningar och husets volym följer 
gatans utformning på det sättet att den är högst mot de 
breda huvudgatorna Gränsgatan, Tulegatan och Råsun-
davägen för att sedan trappa ner mot de smalare lokal-
gatorna i norr. Kvarterets huvudfasader utgörs av tegel 
i två kulörer och övriga fasader putsas. Vid trapphusen 
görs indragna fasadliv med avvikande material eller färg 
för att dela upp fasadytorna och skapa variation och liv i 
fasaderna. 

På innergården, längs med fasaderna skapar vi plats 
åt privata uteplatser inbäddade i grönska för att skapa 
avskildhet samtidigt som aktiviteter och möten kan ske 
på gården. Den stora triangelformade gården erbjuder en 
varierad utformning där alla ska kunna hitta sin plats för 

umgänge och vila. Mittpunkten är den stora gemensamma 
uteplatsen i soligt läge med poolen tänkt för svalkande 
dopp. Genom en väl tilltagen grönyta med karaktärsfulla 
träd med grönskande krontak och planteringar med 
inslag av höga gräs i varierande höjd, perenner och 
marktäckare, som omringar och skapar rumsligheter för 
de boendes olika behov och önskemål skapas en frodig 
oas i den urbana miljön.

Vi reserverar oss för att ändringar kan komma att ske

“Planlösningarna 
är noggrant 
utformade för att 
leverera max på såväl 
yteffektivitet som 
prisvärdhet.”
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FAKTA OM LÄGENHETERNA:
• 266 lägenheter mellan 1–4 rum och kök
• Merparten 1–2 rum och kök
• Gemensam takterrass för umgänge
• Nästan alla med balkong eller uteplats
• Gemensam uteplats i soligt läge 
• Gemensam pool för svalkande dopp

Illustration, avvikelser kan förekomma
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BEBYGGELSE 
MED VARIATION

I området kring West Side Solna är bebyggelsen blandad. 
Här finns även gott om äldre kvarter av kulturhistoriskt 
värde från förra sekelskiftet. Mycket av bebyggelsen är 
samlad kring mindre torg med lokaler och butiker i gatu-
plan samt inslag av grönområden och park. Och sist men 
inte minst en hel del nyproduktion.

I GRÄNSLANDET MELLAN  
SOLNA OCH SUNDBYBERG
I West Side Solna bor du i gränslandet mellan Solna 
och Sundbyberg. Det betyder att du bor ca 10 min från 
Stockholm City med väldigt smidiga kommunala kom-
munikationer, dag som natt. Näckrosen är närmsta t-bana 
och flertalet bussar trafikerar också området. En bit bort 
löper även den nybyggda tvärbanan. Inte långt därifrån, i 
Sundbybergs centrum, finns ännu fler alternativ, där finns 
både t-bana och pendeltågsstation som förbinder platsen 
med staden och övriga förorter. För den bilburne har du 
E4 runt knuten och för dig som föredrar att cykla så är 
det bra försett med cykelbanor ända in till City. Du är med 
andra ord bara ett kick från till exempel Kungsholmens 
fulla utbud av uteliv, shopping och puls.

Här bor du nära vatten, skog, stadspuls och service i 
ett Solna som bara växer. Men för shopping, nöje och 
service behöver du inte ta dig långt alls - i omgivningarna 
finns bland annat Gamla Filmstaden med biograf, restau-
ranger och gym. Inom gångavstånd ligger Sundbybergs 
centrums stora utbud av restauranger och unika butiker, 
men också all nödvändig service. Går du åt andra hållet 
kommer du till Solna centrum och inte mindre än 120 
butiker, flertalet restauranger och service såsom banker, 
apotek och systembolag. I Solna ligger också Friends 

Arena där Skandinaviens största köpcenter, Mall of  
Scandinavia, håller på att byggas. Den invigs under 
hösten 2015 och kommer att ha runt 250 butiker och 
restauranger och en biograf med 15 salonger.

Här är fritidssysslor en enkel sak, från bad och söndag-
spromenader vid Ulvsundasjön till sköna joggingturer i sko-
gen, god mat på någon av områdets alla restauranger eller 
varför inte en rejäl shoppingrunda helt enkelt. Dessutom 
är det enkelt att motionera här, både sommar och vinter. 
Mitt i Solna ligger det kulturhistoriska naturområdet 
Ingenting, ett område vars namn hängt med sedan Bell-
mans tid då han sägs ha hyrt ett sommartorp i skogarna 
här. Ingenting är på många sätt motorn i Solnas enorma 
tillväxt och här byggs det inte bara ett antal nya bostad-
skvarter utan även kontor, restauranger och service.
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VISSTE DU ATT…
• T-banestationen Näckrosen i Solna är belägen i  
bergrum 21 meter under marken och den är döpt efter 
Näckrosdammen i Näckrosparken vid Råsunda kyrka.  

• Namnet Råsunda är en sammanslagning av de två 
gamla gårdsnamnen Råsta och Frösunda. Bebyggelsen 
växte fram i början av 1900-talet längs spårvägen 
mellan Stockholms innerstad och Sundbyberg.     

• Området Filmstaden i gamla Råsunda uppfördes 
1920 av Svensk Filmindustri för att ge plats åt deras 
filmateljéer. I ateljéerna producerades närmare 400 
långfilmer fram till 1968. Än i dag är området ett 

centrum för film och olika filmbolag samsas om 
utrymmet tillsammans med kaféer, restauranger, 
nyare bostadsrätter och biografen Filmstaden. Här 
arbetade en gång legender som Victor Sjöström,  
Ingmar Bergman samt skådespelare som Ingrid 
Bergman, Greta Garbo och Sickan Carlsson. 

• På platsen för Filmstaden i gamla Råsunda fanns  
tidigare en strutsfarm vilken var en stor attraktion i 
det unga Råsunda på den tiden och tusentals  
stockholmare vallfärdade hit för att få en skymt av 
strutsarna. Men strutsarna klarade inte klimatet, 
så försöket fick läggas ner efter några år och 1919 
köpte Svensk Filmindustri farmen och byggde en 
filmstad där som kom att göra Råsundas känt och 
glamouromspunnet i hela landet. 
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PROJEKTBESKRIVNING

ALLMÄNT LÄGENHETER
Bostadsrättsföreningen West Side Solna innehåller 266 
stycken bostadsrättslägenheter. Lägenhetsfördelningen 
framgår i nedanstående tabell:

1 Rok 55 st  
 
2 Rok 191 st
   
3 Rok 13 st

4 Rok 7 st
 

ALLMÄN BYGGNADSBESKRIVNING 
Brf West Side Solna består av en huskropp (nedan 
benämnd Fastigheten). Byggnaden har 6-8 våningar samt 
källare med garage. 

TEKNISK BESKRIVNING
GRUNDLÄGGNING: Bottenplatta av platsgjuten betong, 
packad sprängbotten alternativt pålar till berg. 
Garaget får en köryta av betong.

STOMME: Prefabricerade väggar, bjälklag och trappor 
i betong.

BALKONGER: Prefabricerade betongelement. 

BALKONGFRONTER: Pinnräcken 

YTTERVÄGGARNA: Prefabricerad yttervägg av betong 
med tegel alternativt puts.  

MELLANBJÄLKLAG: Prefabricerad hdf-bjälklag. 
Synliga takskarvar förekommer.

YTTERTAK: Yttertaken är konstruerade av uppstolpade 
takstolar som står på vindsbjälklaget. Ytskikt av sedum 
och plåt.

LÄGENHETSSKILJANDE VÄGGAR: Generellt prefab-
ricerade betongväggar. Lägenhetsskiljande väggar i 
lättregelkonstruktion kan förekomma.

INNERVÄGGAR I LÄGENHETER: Generellt väggar av 
gips med regelstomme av stål. I vissa lägenheter finns 
det även bärande väggar av betong.

FÖNSTER: Treglasfönster med karmar av trä (utsida 
aluminiumklädd). Innerbåge av trä och ytterbåge av 
aluminium. 

VÄRME, VATTEN OCH SANITET: Vattenburen fjärrvärme 
via radiatorer.

EL: Samtliga eluttag är anslutna till jordfelsbrytare.

VENTILATION: Till- och frånluftsventilation med 
värmeåtervinning (FTX-system). Kanalisationen är 
generellt inbyggd med gipsskivor från schakt fram till don. 
Frånluft i kök (spiskåpa) och i badrummet. Spiskåpa med 
möjlighet till forcering via ett öppningsbart spjäll.

Vi reserverar oss för att ändringar kan komma att ske
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LÄGENHETSFÖRRÅD: Av nätväggar i fastigheten 
alternativt i lägenheten. 

UTEPLATS: Betongplattor.

CYKELFÖRRÅD: Cykelförråd i Fastigheten. 

BARNVAGNSRUM/ RULLSTOLSFÖRRÅD: 
Gemensamma barnvagns- och rullstolsförråd i Fastigheten.

SOPRUM: Nedkast för hushållsavfall finns i miljörum i 
Fastigheten.

PARKERING: 102 stycken p-platser till uthyrning i 
garage under huset.

TV, TELE OCH DATA: Bostadsrättsföreningen tecknar 
ett avtal med leverantör av fiberanslutning av Fastigheten 
och installation av bredbandsnät. Bostadsrättsföreningen 
har som avsikt att de fria marksända kanalerna på TV ska 
ingå i månadsavgiften. Utöver detta kan de boende teckna 
individuella avtal med leverantören för internetuppkoppling, 
bredbandstelefoni och utökat kanalutbud på TV.

ÖVRIGT OM FASTIGHETEN
Postboxar är placerade i entréplan och en tidningshållare 
för morgontidningen är placerad utanför lägenhetsdörren.

GÅRD 
Gård, övriga gårdsytor, som utgör en del av gemensam-
hetsanläggning, iordningsställs med belysning, platt-
beläggning, gräsmatta, gångytor, blommor, träd, buskar 
och en pool. 

Vi reserverar oss för att ändringar kan komma att ske
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RUMSBESKRIVNING

KÖK

GOLV: Vitpigmenterad ekparkett, 3-stav. 
SOCKEL: Vitmålad sockel
VÄGG: Vitmålad.
KÖKSINREDNING: Vita, släta luckor och
bänkskiva i laminat.
VITVAROR: Kombinerad kyl/frys alternativ kyl och frys, 
beroende på lgh-storlek, häll med ugn, diskmaskin och 
förberett för mikro i väggskåp.
STÄNKSKYDD: Glasskiva med målad baksida.
TAK: Vitmålat.

SOVRUM, VARDAGSRUM 

GOLV: Vitpigmenterad ekparkett, 3-stav. 
SOCKEL: Vitmålad sockel
VÄGG: Vitmålad.
TAK: Vitmålat.
ÖVRIGT: Fönsterbänk i kalksten.

BADRUM

GOLV: Klinker
VÄGG: Kakel
TAK: Vitt våtrumstak
ÖVRIGT: Inredning med takarmatur, spegelskåp, toalett-
pappershållare,  draperistång och krokar. 
WC-stol och tvättställ.

HALL/FÖRVARINGSDEL

GOLV: Vitpigmenterad ekparkett, 3-stav. 
SOCKEL: Vitmålad sockel
VÄGG: Vitmålad
TAK: Vitmålat
ÖVRIGT: Kapphylla

BALKONG

GOLV: Betong.
SOCKEL: Betong.
VÄGG: Vitmålad, silikat färg.
TAK: Vitmålad, silikat färg.
ÖVRIGT: Pinnräcke (Aluminium/ stål).

UTEPLATS

ÖVRIGT: Betongmarksten, eluttag, belysning 
GOLV: Betong.
SOCKEL: Betong.
VÄGG: Vitmålad, silikatfärg.
TAK: Vitmålad, silikatfärg.
ÖVRIGT: Pinnräcke (Aluminium/ stål).

ÖVRIGT

UPPVÄRMNING: Vattenburen via radiatorer.
INNERDÖRR: Vit slät
LISTVERK: Vita fabriksmålade träfoder.
FÖNSTER/FÖNSTERSMYGAR: Målad betong.
ÖVRIGT: Gardinbeslag och persienner ingår ej.

ENTRÉER OCH TRAPPHUS
Huvudentrén leder till personhiss och vidare till gårdsen-
tré. Trapphuset leder till våningsplanen med bostäder 
samt ner till källare med lägenhetsförråd och garage.

GEMENSAM TAKTERRASS

TAKTERRAS: Trä

Vi reserverar oss för att ändringar kan komma att ske
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KÖPGUIDE
Att köpa en bostad är ofta ett av de största besluten man tar 
och en av de största investeringarna man gör som privatper-
son. Det är mycket som ska stämma och självklart uppstår 
många frågor längs vägen.

När du köper en nyproducerad bostad gäller ett lite an-
norlunda förfarande än om du köper en bostad på succes-
sionsmarknaden. Här nedan följer en beskrivning av hur 
köpprocessen ser ut hos SSM. Projektspecifika variationer 
kan förekomma.
 
MARKNADSFÖRING AV PROJEKTET
En tid innan vi startar försäljningen informerar vi om det plane-
rade projektet på vår hemsida och via nyhetsbrev. När vi gått 
ut med informationen om projektet kan du även anmäla ditt 
intresse på vår hemsida. 

SÄLJSTART
Hos SSM slipper du köa på plats eftersom din köplats 
baseras på det datum som du anmält intresse för projek-
tet. En tid innan vi startar försäljningen skickar vi en digital 
inbjudan och på dagen för säljstarten håller vi ”öppet hus” 
i några timmar för att visa bilder och informera om allt från 
priser och planlösningar till mer specifika detaljfrågor. 

I samband med säljstarten sammanställs en lista med 
namn på de som anmält intresse för projektet. Anställda 
hos SSM erbjuds möjlighet att med förtur köpa bostad i 
projekten. Priser och planlösningar kommer att finnas tillgän-
gliga i samband med säljstarten. Då öppnas även SSM:s 
bokningssida, som vi kallar lägenhetsväljaren, där du kan 
göra dina val digitalt efter att du loggat in. Inloggningsup-
pgifter får du via mail. Sidan hålls öppen cirka en vecka för 
att du, utifrån din köplats, ska ha möjlighet att göra dina val i 
lugn och ro utan tidspress.

KÖPGUIDE

BOKNINGSAVTAL
Efter att bokningssidan har stängt och du förhoppningsvis 
har hittat ditt blivande hem, kommer fastighetsmäklarna 
i turordning att kontakta de som gjort en bokning för att 
inledningsvis teckna ett bokningsavtal. Genom detta avtal 
reserveras den specifika lägenheten för din räkning. För 
att avtalet ska bli giltigt ska du betala en bokningsavgift 
på 25 000 kronor, som en delbetalning av totalsumman. 
Bokningsavtalet är i sig inte juridiskt bindande och du 
har möjlighet att avsäga dig lägenheten mot en adminis-
trativ avgift om förnärvarande 6000 kronor. Skulle SSM 
av någon anledning inte starta projektet så återbetalas 
bokningsavgiften i sin helhet. I samband med att du skriver 
på ett bokningsavtal behöver du visa upp ett lånelöfte. 
SSM avser att teckna samtliga avtal via e-signering. För att 
kunna göra det behöver du ett Bank-ID. 
 
FÖRHANDSAVTAL
Nästa steg är att teckna ett bindande förhandsavtal. Det 
kan ske först när bostadsrättsföreningen fått tillstånd att 
ta emot förskott. I de flesta projekt sker det relativt kort tid 
efter säljstarten. I samband med tecknandet av förhands-
avtalet ska ett förskott på 25 000 kronor betalas, om du 
inte sedan tidigare betalat en bokningsavgift. Vi underteck-
nandet av förhandsavtalet finns en intygsgiven kostnads-
kalkyl över bostadsrättsföreningens ekonomi tillgänglig. 
Även förhandsavtalet tecknas i första hand via e-signering.
 
UPPLÅTELSEAVTAL
Upplåtelseavtalet tecknas cirka 6 månader innan beräknat 
tillträde (kan variera från projekt till projekt). Det kan ske 
först när föreningens ekonomiska plan är registrerad hos 
Bolagsverket och föreningen har fått tillstånd att upplåta 
bostadsrätt. I samband med tecknandet betalar du en 
handpenning på 100 000 kronor, som en dellikvid av den 
totala summan för köpet. Resterande del betalas cirka 
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en vecka innan tillträdet av lägenheten. Även detta avtal 
tecknas i första hand via e-signering.

INREDNINGSVAL
När du köper en bostad via SSM har du i de flesta projekt 
möjlighet att påverka hur din nya bostad ska se ut. Det 
brukar vara ett spännande och efterlängtat moment för de 
allra flesta. Några viktiga ord att hålla reda på när det kom-
mer till inredningen av din lägenhet är grundstandard och 
inredningsval.

Grundstandard
När du köper en bostad via SSM så ingår det utförande 
som kallas grundstandard. Grundstandarden framgår av 
försäljningsmaterialet.

Inredningsval
Utöver grundstandarden erbjuder SSM ett inredningssorti-
ment i olika prisnivåer. För de eventuella inredningsval som 
du gör tillkommer en extra kostnad.

När ska jag göra mina inredningsval?
Ungefär ett år innan du ska flytta in är det dags att vara 
med och påverka färgsättning med mera av din nya bos-
tad. 
 
BYGGPLATSVISNING
Vi vet att många är nyfikna på att se sin nya bostad och 
några månader innan det är dags för inflyttning bjuder vi 
därför in till en byggplatsvisning så att du kan få en första 
titt på din nya bostad.

BESIKTNING
En tid innan det är dags att flytta in görs en slutbesikt-
ning av en oberoende besiktningsman där du bjuds in att 

närvara för att du ska kunna kontrollera att bostaden är i 
det skick som du förväntar dig. Vid besiktningen kommer 
representanter för både bostadsrättsföreningen och SSM 
att delta.  
 
TILLTRÄDE
På tillträdesdagen är det äntligen dags för dig att få 
nycklarna till din nya bostad. Definitivt datum för tillträdet 
kommer att meddelas cirka tre till fyra månader innan 
tillträdesdagen. För att din inflyttning ska gå så smidigt till 
som möjligt kommer du att tilldelas inflyttnings- och hisstid 
när det blir dags. Innan du kan kvittera ut dina nycklar ska 
den slutgiltiga betalningen av insatsen och eventuella 
inredningsval vara betald och kunna verifieras. I samband 
med tillträdet kommer du även att få en genomgång av din 
lägenhet och andra viktiga utrymmen i fastigheten. Sedan 
är det bara för dig att flytta in! 

Har du frågor efter att du flyttat in, se: 
ssmfastigheter.se /kund hos SSM. 
Där hittar du kontaktuppgifter till just din förening.

vi Hoppas du 

ska trivas!
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OM SSM
SSM Bygg & Fastighets AB har under bolagets 20-åriga 
historia varit en av de tongivande bostadsutvecklarna 
i Storstockholm. Vi arbetar med projektutveckling och 
förädling av bostäder såväl som ombyggnad och har i 
nuläget ett flertal större bostadsprojekt under utveckling. 
Vår vision är enkel: vi ska bygga Stockholms mest efter-
traktade bostäder för morgondagens stockholmare. Väl-
planerade och kostnadseffektiva bostäder i geografiskt 
rätt lägen med goda kommunikationer. I dag har bolaget 
en stark position som den ledande bostadsutvecklaren 
inom ”affordable living” i citynära lägen inom Stockholms-
regionen. 

PRISVÄRT BOENDE
Vi på SSM vill bygga bostäder till morgondagens stock-
holmare. Då syftar vi på alla er som söker ett prisvärt 
boende i ett citynära läge, och en möjlighet att komma 
in på bostadsmarknaden utan att behöva göra för stora 
avkall på livskvaliteten. Ni är många, det vet vi, och vi vill 
satsa på er.

80% AV LÄGENHETERNA ÄR 1:OR OCH 2:OR
Vi har vissa kriterier som vi jobbar efter när vi bygger 
nytt. För det första så fokuserar vi på små, yteffektiva 
lägenheter. Så mycket som 80% av de lägenheter vi 
bygger är 1:or och 2:or. På så sätt kan vi bygga till fler 
som just söker prisvärda boenden – såväl studenter som 
arbetande, singlar som par och nyblivna familjer. Och vi 
arbetar med både hyresrätts- och bostadsrättsprojekt så 
att vi alltid kan erbjuda det som passar just ditt liv och din 
ekonomi bäst.

OM SSM

URBAN PULS OCH NÄRA AKTIVITET
Vi kompromissar heller inte med våra citynära lägen. Alla 
kan inte bo mitt i stan men många ska kunna bo med 
direkt tillgång till innerstans puls och utbud. Vi tror på 
städer i städerna, där ett urbant liv sträcker sig utanför 
den mittersta citykärnan och där varje bostadsbygge ska 
tillföra en egen energi och aktivitet till sitt närområde.

FUNKTIONELL OCH SMART DESIGN
Men bara för att ett boende inte är på så många kvadrat 
så får det aldrig kännas trångt. Så därför är vi är noga 
med att erbjuda lägenheter med funktionell och smart 
design. Våra bostäder är yteffektiva och kompakta i det 
att varje kvadratmeter är noga uttänkt och planerad för.  
Vi bygger hem att leva i, inte hem att lägga ner en massa 
tid på. Ja, om du inte själv vill det förstås.
 
ALLTID NÄRA KOMMUNIKATIONER
Sist men kanske främst, är att vi bygger på platser med 
väldigt goda kommunikationer. Det ska vara enkelt att 
ta sig till och från våra bostäder helt enkelt, så att du får 
mer tid över till annat. Så sammanfattningsvis kan man väl 
säga att vi satsar på att bidra till ett närmre, öppnare och 
mer tillgängligt Stockholm. Och alltså även på dig, du 
morgondagens stockholmare.
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“Vår vision är att utveckla  
Stockholms mest efterfrågade 
bostäder”

Mattias Roos 
VD SSM
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SSM - BOSTÄDER FÖR MORGONDAGENS STOCKHOLMARE


