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NY STADSPARK MED NÄRA TILL ALLT 
Kosmopoliten kommer att ligga i den nya stads-
delen Kista Äng, ett område som växer fram nära 
Kista gård och Kistahöjden. Här planeras för ett 
nytt stort torg och grönskande stadsgator med  
väl tilltagna trottoarer som bland annat ger möj-
lighet till fler och större uteserveringar, det kommer 
också att anläggas en stadspark och ca 1 550 nya 
bostäder och lokaler planeras att byggas. Med 
Kista Galleria på promenadavstånd som erbjuder 
shopping i 180 butiker och Sveriges mest generösa 
öppettider samt Stockholms läns största naturre-
servat Järvafältet alldeles inpå knuten, har du nära 
till det mesta. Och räcker inte det, tar det endast  
17 minuter in till T-Centralen och Stockholms city.

EN GLOBAL MÖTESPLATS  
Kista är sedan länge känt för att vara samlingsplats 
för företag som ligger i absolut framkant inom ICT 
– informations- och kommunikationsteknologi. Hit 
kommer människor från hela världen för att arbeta 
och studera.

Utöver tusen företag finns här även KTH Kista och 
den stora skillnaden mellan nu och då är att man 
inte längre åker till Kista bara för att jobba. Idag 
både bor och jobbar man här. Allt detta skapar ett 
område fyllt av energi och liv. Som en del i Stock-
holms stads framtidsvision utgör Kista Science City 
en mötesplats med hela världen runt knuten.

204 lägenheter med  
en ny värld utanför

Mitt i informations- och kommunikationsteknologins hjärta  
– Kista Science City bygger vi kvarteret Kosmopoliten med  
204 lägenheter i varierande storlekar. Inflyttning är beräknad från  
och med vintern 2021 så passa på, Storstockholms antal invånare  
växer. Då kan det kännas tryggt att veta att du har ditt boende  
säkrat endast 17 minuter från T-centralen. Innergården är en 
grönskande oas med vackra planteringar, träd och gräsmattor  
– en lummig lunga mitt i Kistas blandade värld. En plats som 
bjuder på det lilla extra.
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projektfakta
PROJEKTUTVECKLARE

Bygg & Fastighets AB 

BOSTADSRÄTTSFÖRENING
BRF Kosmopoliten 

FASTIGHETSMÄKLARE
Länsförsäkringar Kista 

Rico Cigel, Mobil: 070-214 51 47  
rico.cigel@lansfast.se 

Joel Nylund, Mobil: 070-208 49 76  
joel.nylund@lansfast.se

KISTA ÄNG – EN MAXAD UTEPLATS 
Stockholm växer och behovet av nya bostäder i 
attraktiva delar av Stockholm ökar. Här i Kista mitt 
emellan Torshamnsgatan i norr och Kista Alléväg 
i söder växer ett nytt spännande bostadsområde 
fram, Kista Äng. 

Kista är en stadsdel i förnyelse och utveckling, 
framtidsvisionen är ett område med en mix av 
arbetsplatser, bostäder och högre utbildning. Här 
bor du med bästa läge mitt i händelsernas centrum 
och med närhet till service och kommunikationer.  

Totalt planeras det för ca 1 550 bostäder i området, 
varav Kosmopoliten erbjuder 204 yteffektiva lägen-
heter med det lilla extra utanför dörren. Ta en paus 
och njut av sol eller mysigt middagshäng kring den 
gemensamma poolen med både soldäck, ute-
dusch och grill. Eller kanske en eftermiddagsfika i 
orangeriets grönskande rum med sköna sittplatser 
och fin belysning. Några andra små detaljer som 
gör vardagen lite enklare är vår stora cykelparkering 
samt bilpool och laddningsstationer för elbilar. 
Utegym och kylrum för leverans av matkassar är 
ytterligare små guldkorn som förgyller livet utanför 
hemmets väggar. Det gör även den mysiga inne-
gården med vackra planteringar, träd och gräsytor 
i en skön mix. 

Bebyggelsen har en spännande arkitektur, den 
varierande takhöjden skapar en harmonisk silhuett 
och synliggör de vackra gröna sedumtaken även 
från gatunivå. Kosmopoliten ligger perfekt placerad 
strax nordväst om det nya centrala torget som  
planeras här vilket har stora möjligheter att bli  
ett av Kistas levande gångstråk med generösa 
trottoarer som öppnar upp för butiker och uteser-
veringar. Kista Äng är ett område med lite extra  
av allt, för dig som vill bo mindre och leva större.



KOSMOPOLITEN – BO MINDRE. LEV STÖRRE.

8

KISTA GALLERIA

KISTA ÄNG  
PARKEN

BÅTRAMP

NATUROMRÅDE

IBM

MICROSOFT

OMRÅDE MED TEKNO-
LOGI & FORSKNING

30 MINUTER TILL  
STOCKHOLM C

GYM

MC DONALDS

KOSMOPOLITEN

TÅGSTATION 
10 MIN TILL 

STOCKHOLM C

SOLLENTUNA 
CENTRUM

10 MIN TILL 
STOCKHOLM C

10 MIN TILL 
ARLANDA FLYG

bo med Kista Galleria
som vardagsrum ...

Kvarter: Kosmopoliten
Stadsdel: Kista Äng
Tillträde: Från vintern 2021
Månadsavgift: Månadsavgiften inkluderar
värme och kallvatten. Bredband 1000/1000
Mbit samt grundutbud TV ingår i avgiften.
Antal bostäder: 204
49 stycken 1 rok
129 stycken 2 rok
25 stycken 3 rok
1 stycken 4 rok
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KOSMOPOLITEN

KOSMOPOLITEN

Kista Äng

... och Kista Äng  
som gemensam  
uteplats!

Här kommer det att byggas cirka  
1 550 nya lägenheter. Utmärkande  
för den nya stadsdelen är det som  
kännetecknar just blandstaden  
Kista – de spännande konstrasterna  
i mötet mellan urbanitet och natur.

2

3

4

56789

1A

1B A

B

C

1.  SISAB Skola F – 6, Förskola

2. Stadsutveckling

3. ByggVesta

4. ByggVesta

5. SKB

6. Veidekke Bostad 

7.  SSM 

8. Index Residence

9. JM AB

A.  Centrala torget

B. Entrétorget

C. Hörntorget
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kosmopoliten  
– porten till Nordens  
högteknologiska paradis

Att Kosmopoliten gör skäl för sitt namn som entré till 
storstockholms högteknologiska, globala stadsdel är det 
ingen tvekan om. Men Kista Äng erbjuder så mycket mer 
– här bor du samtidigt i en levande och trygg stadsmiljö 

med skolor, service och omsorg, här finns en  
härlig blandning av kultur och tradition, natur  

och högteknologisk framtid. 

Framtidsstaden som  
gör skäl för sitt namn.
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Den karakteristiska lägenheten är en etta 
eller tvåa med uteplats alternativt balkong, 
lägenheterna har öppna planlösningar, vissa 
med ljusinsläpp från två håll som förstärker 
en luftig känsla.
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KÖK
GOLV Trestav, ekparkett
SOCKEL Träsockel, eklaserad furu
VÄGG Vitmålade väggar 
TAK Grängat tak
KÖKSINREDNING Vitmålade  
lackade luckor (MDF) med  
laminerad bänkskiva i grått
STÄNKSKYDD Kakel, vit,  
blank, 10x20 cm
VITVAROR Induktionshäll,  
inbyggnadsugn, inbyggd fläkt, vit 
inbyggd micro, vit diskmaskin, vit 
kombinerad kyl/frys eller full kyl och 
frys i vitt beroende på lägenhetstyp 
(framgår av bofaktablad)
 
 
 
 

HALL
GOLV Trestav, ekparkett  
SOCKEL Vitmålad träsockel,  
eklaserad furu
VÄGG Vitmålade väggar
TAK Grängat tak  
ÖVRIGT Kapphylla

BADRUM
GOLV Klinker 10x10 cm, mörkgrå
VÄGG Kakel 20x30, vit
TAK Målade tak
ÖVRIGT Tvättställ med kommod 
samt spegel, WC-stol, duschvägg, 
toalettpappershållare, krokar

SOVRUM
GOLV Trestav, ekparkett
SOCKEL Träsockel, eklaserad furu
VÄGG Vitmålade väggar
TAK Grängat tak

BALKONG
Hus 1 och 2 har balkongräcken i 
aluminium med glasfyllning och hus 
3 brännlackerade pinnräcken  
i aluminium 
 
UTEPLATS 
Marksten, betongplattor

Det är viktigt för oss att kunna erbjuda ett prisvärt boende utan att tumma 
på kvaliteten. Vår grundinredning är enkel men med mycket funktion, och 
innehåller bra och snygga material. Väggarna är vitmålade och golven har 
ekparkett, förutom i badrummet – så klart – där det är kakel och klinker.

rumsbeskrivning
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VI RESERVERAR OSS FÖR ATT ÄNDRINGAR KAN KOMMA ATT SKE. VI RESERVERAR OSS FÖR ATT ÄNDRINGAR KAN KOMMA ATT SKE.

yteffektiva lägenheter  
med extra guldkant

teknisk beskrivning  

ALLMÄN BYGGNADSBESKRIVNING Kvarteret består  
av tre huskroppar i varierad höjd mellan 3-6 våningar.  
Stofix tegelfasad i tre olika kulörer på de yttre sidorna  
av kvarteret samt stående och liggande träpanel mot  
innergården. Totalt 204 lägenheter samt 6 stycken lokaler  
i entréplan. Garage
GRUNDLÄGGNING Bottenplatta av platsgjuten betong
STOMME Betong och trästomme.
BALKONGER Glasräcken (hus 1-2) samt pinnräcken  
i aluminium (hus 3) 
YTSKIKT YTTERVÄGG Stofix tegelfasad mot omkring- 
liggande gator samt träpanel vid entrébalkonger samt  
mot innergården. Träpanelen vid balkongerna är natur- 
färgad och färgas i övrigt likt tegel. Hus 1 i grått, hus 2  
i rödbrunt och hus 3 i gråsvart 
MELLANBJÄLKLAG Betong och trä
LÄGENHETSSKILJANDE VÄGGAR Betong och trä
INNERVÄGGAR I LÄGENHETER Gipsväggar
FÖNSTER 3-glas fönster
VÄRME Fjärrvärme
EL Elcentral och mätare i varje lägenhet
VARMVATTEN Mätare i varje lägenhet
VENTILATION Mekaniskt frånluft och tilluft (FTX)
TV OCH BREDBAND Fiberanslutning via Com Hem,  
hastighet 1000/1000 Mbit. Ingår i månadsavgiften.

det lilla extra
LÄGENHETSFÖRRÅD Varje lägenhet har tillgång
till förråd. Nätväggar i stål
BILPARKERING Garage med 75 platser
LADDNINGSTATIONER För dig med elbil
BILPOOL
CYKELPARKERING 430 platser
TVÄTTSTUGA Föreningen har stor modern tvättstuga
KYLRUM för exempelvis leverans av matvaror
BARNVAGNSRUM
RULLSTOLSRUM
INNERGÅRD med grönskande ytor, träd och
planteringar
POOL MED SOLDÄCK dusch och utegrill
UTEGYM
ORANGERI Grönskande plats med sköna
sittytor, belysning
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pool med soldäck  
och grill förhöjer  
känslan på innergården.

orangeriet med sköna sittplatser  
bjuder på det lilla extra för mys  
och häng med vänner och grannar.
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urval av typlägenheter

EXEMPEL 2:A
LÄGENHET 5-1102, 5-1202, 5-1302,
5-1402, 5-1502, 5-1602
STORLEK 2 rum och kök
YTA ca 62 kvm
VÅNING Plan 1, 2, 3, 4, 5, 6

EXEMPEL 3:A
LÄGENHET: 4-1101, 4-1202, 4-1302,
4-1402, 4-1502, 4-1602, 4-1702
STORLEK: 3 rum och kök
YTA: ca 73 kvm
VÅNING: Plan 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7

EXEMPEL 2:A 
LÄGENHET 3-1103, 3-1203, 3-1303,
3-1403, 3-1503, 3-1603
STORLEK 2 rum och kök
YTA ca 46 kvm
VÅNING Plan 1, 2, 3, 4, 5, 6

kosmopoliten
Preliminärt bofaktablad - Rätten till ändringar förbehålles
Avvikelser mot ritning och färdig lägenhet kan förekomma
Datum: 2016-09-27

Lägenhet: 3-1103, 3-1203, 3-1303, 
3-1403, 3-1503, 3-1603

Storlek: 2 rum och kök
Yta: ca 46 kvm
Våning: Plan 1, 2, 3, 4, 5, 6
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EXEMPEL 1:A
LÄGENHET 5-1104, 5-1106, 5-1204,
5-1206, 5-1304, 5-1306,
5-1404, 5-1406, 5-1504,
5-1506, 5-1604, 5-1606
STORLEK 1 rum och kök
YTA ca 35 kvm
VÅNING Plan 1, 2, 3, 4, 5, 6
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kosmopoliten
Preliminärt bofaktablad - Rätten till ändringar förbehålles
Avvikelser mot ritning och färdig lägenhet kan förekomma
Datum: 2016-09-27

Kombinerad kyl och frysK/F

LinneskåpL

MikroM

MediacentralMC

GarderobG

Schakt

Lägenhet: 5-1104, 5-1106, 5-1204,
5-1206, 5-1304, 5-1306, 

    5-1404, 5-1406, 5-1504,
    5-1506, 5-1604, 5-1606 
Storlek: 1 rum och kök
Yta: ca 35 kvm
Våning: Plan 1, 2, 3, 4, 5, 6

Kombimaskin, tillvalKM

Tillvalsvägg med skjutdörr

kosmopoliten
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Preliminärt bofaktablad - Rätten till ändringar förbehålles
Avvikelser mot ritning och färdig lägenhet kan förekomma
Datum: 2016-09-27

Lägenhet: 5-1102, 5-1202, 5-1302,
5-1402, 5-1502, 5-1602

Storlek: 2 rum och kök
Yta: ca 62 kvm
Våning: Plan 1, 2, 3, 4, 5, 6
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Kombimaskin, tillvalKM

kosmopoliten
Preliminärt bofaktablad - Rätten till ändringar förbehålles
Avvikelser mot ritning och färdig lägenhet kan förekomma
Datum: 2016-09-27

Lägenhet: 4-1101, 4-1202, 4-1302, 
    4-1402, 4-1502, 4-1602,
    4-1702
Storlek: 3 rum och kök 
Yta: ca 73 kvm
Våning: Plan 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7

SKALA 1:100

0 1 2 3 4 5

Sovrum 1 

Sovrum 2 

G

G

G

G

G

L

Badrum

TT TM

Hall

MC

Vardagsrum

Kök

KF

DM

M

ST

N

Torshamnsgatan

A-A

B-B

HUS 3

HUS 2

HUS 1

Urb
an

a A
xe

ln
A

A

B

B

Inbyggnadshäll m. ugn

GarderobG

LinneskåpL

StädskåpST

DiskmaskinDM

MikroM

MediacentralMC

Schakt

FrysF

KylK

Tvättmaskin, tillvalTM

Torktumlare, tillvalTT

Hatthylla

kosmopoliten
Preliminärt bofaktablad - Rätten till ändringar förbehålles
Avvikelser mot ritning och färdig lägenhet kan förekomma
Datum: 2016-09-27

Lägenhet: 3-1103, 3-1203, 3-1303, 
3-1403, 3-1503, 3-1603

Storlek: 2 rum och kök
Yta: ca 46 kvm
Våning: Plan 1, 2, 3, 4, 5, 6
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luftig planlösning  
med balkong eller  
uteplats
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MINA SIDOR  När du gjort en intresseanmälan till projektet 
finns dina uppgifter sparade på Mina Sidor. Här kan du själv 
ändra och lägga till uppgifter om dig och se vilka projekt du 
anmält ditt intresse till samt se ditt anmälningsdatum.  
Under bokningstiden syns här vilka lägenheter du valt och 
efter köpet kan du hitta dina avtal och fakturor här.

SÄLJSTART  På säljstartsdagen har vi ett event på, eller i 
närheten av platsen där huset ska byggas. Priser och plan-
lösningar visas och här finns representanter från olika avdel-
ningar på SSM, och mäklare, som kan svara på dina frågor. 

Din köplats till projektet baseras på det datum då du anmält 
ditt intresse för projektet. Anställda på SSM erbjuds möjlig-
heten att med förtur köpa bostad i projekten. Var inte orolig 
om du inte kan närvara vid eventet, du har fortfarande kvar 
din köplats och det påverkar inte dina möjligheter att boka 
en lägenhet. 

LÄGENHETSVAL  Efter säljstartseventet öppnas boknings- 
sidan på ssmliving.se och det är här du gör dina lägenhetsval 
digitalt. Du måste logga in på Mina sidor för att kunna göra 
dina bokningar. Här finns information om både priser och 
planlösningar och du kan se var i huset de olika lägenheterna 
är placerade. I det fall du är köpare eller medköpare i något 
annat SSM-projekt och ännu inte tillträtt din lägenhet kom-
mer du inte ha möjlighet att boka lägenhet i Kosmopoliten. 
Du får göra upp till åtta val och det gäller att prioritera dem 

i rätt ordning då du kommer att bli tilldelad den första lediga 
lägenheten enligt din prioriteringslista förutsatt att du har 
tidigast plats i kön. Bokningssidan hålls öppen i cirka 5 dagar 
för att du, utifrån din köplats, ska ha möjlighet att göra dina 
val i lugn och ro. Under tiden då bokningssidan är öppen kan 
du se topp tre av de intressenter som visat intresse för aktu-
ell lägenhet och du kan därigenom bedöma hur du ligger till  
i förhållande till andra. 

TILLDELNING AV LÄGENHET  När bokningssidan har  
stängt görs en fördelningslista utifrån allas köplats och val. 
När fördelningen är klar skickas ett sms till dig där du får 
information om du har blivit tilldelad en lägenhet i projektet 
och i så fall vilken. Därefter blir du ombedd att lämna besked 
hur du vill gå vidare, lämna dina och eventuell medköpares 
uppgifter samt skicka in lånelöfte. När du har tackat ja  
kommer mäklaren att kontakta dig för tecknande av  
bokningsavtal som sker via e-signering. Innan säljstarten  
är det därför bra om du har förberett så att du har BankID. 
Självfallet finns möjlighet för rådgivning och vägledning av 
mäklaren under din betänketid. 

Om någon lägenhet blir ledig under bearbetningen av  
den första fördelningslistan görs en ny fördelning. Tänk 
därför på att du fortfarande har chans att bli tilldelad en 
lägenhet ända fram till alla lägenheter står som bokade i 
projektet, och ibland kan det ta tid. Även om du inte blir  
tilldelad en lägenhet i första skedet finns fortfarande  

köpguide möjlighet för dig att bli tilldelad en lägenhet i en senare 
omfördelning.

BOKNINGSAVTAL  När du tackar ja till en lägenhet behöver 
du kunna visa upp ett giltigt lånelöfte för att få signera bok-
ningsavtalet. Finns inte giltigt lånelöfte kommer lägenheten 
att tillfalla nästa intressent i kön. Bokningsavtalet skickas till 
dig digitalt och tecknas via e-signering. För att teckna avtal 
behöver du därför ett BankID. Efter signeringen fakturerar 
vi en bokningsavgift på 25 000 kr. Bokningsavgiften ska 
betalas inom fem dagar. Denna summa räknas sedan av 
mot slutbetalningen. Bokningsavtalet är i sig inte juridiskt 
bindande och du har möjlighet att avsäga dig lägenheten 
mot en administrativ avgift om 6000 kr.

FÖRHANDSSAVTAL  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, oftast inom ca 1 månad. I 
de fall du inte skrivit bokningsavtal och betalat 25 000 kr ska 
den summan betalas vid tecknandet av förhandsavtalet. 
Vid undertecknandet av förhandsavtalet finns en intygsgi-
ven kostnadskalkyl över bostadsrättsföreningens ekonomi 
tillgänglig. Även förhandsavtalet tecknas i första hand via 
e-signering vid ett fysiskt möte.

UPPLÅTELSESAVTAL  Upplåtelseavtalet tecknas cirka ca 
6 månader innan beräknat tillträde. Det kan ske först när 
föreningens ekonomiska plan är registrerad hos Bolagsverket 
och föreningen har fått tillstånd att upplåta bostadsrätt.  
I samband med tecknandet av upplåtelseavtalet erlägger 
du en handpenning på 100 000 kronor, som en dellikvid av 
den totala summan för köpet. Resterande del betalas cirka 
en vecka innan tillträdet av lägenheten. Även detta avtal 
tecknas i första hand via e-signering vid ett fysiskt möte.

INREDNINGSVAL  Eftersom fokus för oss är att kunna 
erbjuda en prisvärd bostad är vår inredning modern och 
enkel med bra kvalitet. Vad som ingår som grundstandard 
framgår av försäljningsmaterialet. Därutöver erbjuder vi ett 
begränsat utbud av inredningsval/tillval till en extra kostnad. 

Ungefär ett år innan du ska flytta in gör du dina inrednings-
val samt eventuella tillval. I samband med att du gjort tillval 
faktureras 30 procent av tillvalskostnaden, förutom i de fall 
där kostnaden understiger 10 000 kr. Då faktureras hela 
beloppet på en gång. Resterande del betalas några veckor 
före tillträdet.

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 
slutbesiktning av din lägenhet av en oberoende besiktnings-
man. Besiktningsmannen kontrollerar att entreprenören 
utfört och levererat den produkt och de funktioner som 
överenskommits i entreprenadkontraktet med bostads-
rättsföreningen samt att utförandet är gjort enligt gällande 
normer och regler. Parterna vid en besiktning är SSM och 
bostadsrättsföreningen men även du bjuds in att närvara.

TILLTRÄDE  På tillträdes- 
dagen är det äntligen dags 
för dig att få nycklarna till din 
nya bostad. Definitivt datum 
för tillträdet kommer att 
meddelas senast 6 månader 
innan tillträdes dagen. För 
att din inflyttning ska gå 
så smidigt till som möjligt 
kommer du att tilldelas  
inflyttnings- och hisstid. 
Innan du kan kvittera ut  
dina nycklar ska den slut-  
giltiga betalningen av insat-
sen och eventuella tillval vara betald och kunna verifieras.  
I samband med tillträdet kommer du även att få en genom-
gång av din lägenhet och andra viktiga utrymmen i fastig-
heten. Viktig information hittar du även i bopärmen som  
du får i samband med tillträdet. Sedan är det bara för dig 
att flytta in!

Att köpa en bostad är ofta ett av de största besluten en tar och en av de 
största investeringarna en gör som privatperson. Det är mycket som ska 
stämma och det kan uppstå många frågor längs vägen. Dessutom gäller ett 
lite annorlunda förfarande när du köper en nyproducerad bostad än om du 
köper en bostad på successionsmarknaden. Här nedan följer en beskrivning 
av hur köpprocessen ser ut hos oss på SSM och för projektet Kosmopoliten.

Bo mindre.  
Lev större.
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MÅLGRUPPSANPASSAT OCH PRISVÄRT  Vi bygger bostä-
der för morgondagens urbaniter – människor med en urban 
livsstil. För alla er som lever i hushåll med en eller två personer 
och prioriterar mer än bara boende, till exempel resor och 
restaurangbesök. För er som föredrar mycket funktion på 
mindre yta framför ett spatiöst vardagsrum. Vårt recept för 
ett prisvärt boende är yteffektiva, funktionella lägenheter 
som har enkel inredning med kvalitet och ligger något utanför 
city, nära kommunikationer. Receptet har vi tagit fram efter 
att ha lyssnat på er. Och vi fortsätter att fråga för att kunna 
utforma ännu bättre bostäder.

RYMLIGA, SMÅ LÄGENHETER MED MYCKET FUNKTION
SSM:s bostäder är lite mindre. Ungefär 85 procent av ut-
budet består av ettor och tvåor. Men eftersom varje kva-
dratmeter planeras för optimal funktion upplevs lägenhe-
terna ändå som rymliga. Smart förvaring, multifunktionell 
inredning och öppna planlösningar är exempel på effektiva 
lösningar som passar människor som vill ha ett fint boende 
till rimlig prislapp.

EXTRA UTRYMME FÖR UMGÄNGE  Människor som väljer 
att bo lite mindre och lite mer effektivt utnyttjar andra ytor 
för umgänge och samvaro. Inom våra projekt försöker vi erbju-
da plattformar för detta såsom pool, gym eller takterrasser  
– olika delar som ger boendet det lilla extra.

ALLTID NÄRA KOMMUNIKATIONER  Alla kan inte bo mitt 
i stan, men många ska kunna bo med direkt tillgång till 
innerstadens utbud. Vi ser därför till att alla våra bostäder 
ligger i nära anslutning till tunnelbanestationer eller andra 
kommunala transportmedel.

Vi vill ge fler råd  
att leva ett rikare  
liv genom att ge fler  
möjligheten att bo bra.
Susanne Blomberg, Marknads-  
och försäljningschef SSM

våra bostäder
Vår vision är en bostadsmarknad med plats för så många som möjligt.  
Vi vill ge fler råd att leva ett rikare liv, genom att ge fler möjligheten att  
bo bra. Och vi vill med våra bostäder möta efterfrågan från morgondagens 
urbaniter. 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. Samtidigt som det ska vara lätt att  
ta sig in till city.
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