
tentafabriken
- bo smart medan du studerar
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din framtid 
börjar här i 
Tentafabriken

DETTA ÄR EN ILLUSTRATION. VI RESERVERAR OSS FÖR ATT ÄNDRINGAR KAN KOMMA ATT SKE.
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fokusera på  
din framtid

I centrala Sollen tuna bygger vi 72 smarta och moderna  
studentlägenheter. 400 meter bort ligger Sollentuna station och 
därifrån tar det endast en kvart till T-centralen. Snabbt och smi-
digt tar du dig även till KTH, Universitetet, Kista,  
Karolinska institutet – eller var du nu studerar.

Vi utformar lägenheterna med fokus på yteffektivitet och kvali-
tet för att du ska kunna koncentrera dig på det som är viktigast 
för dig. Din framtid.

När du hör ordet “tenta” tänker du kanske på spända nerver, för 

mycket kaffe, sömnlösa nätter och tidiga morgnar? Det är du inte 

ensam om. Men en tenta är inte bara press och nervositet. Det är 

den som tar dig ett steg närmare målet.

Tentafabriken är precis vad det låter som – en perfekt plats att bo på 

medan du studerar. 72 nybyggda och yteffektiva ettor, mitt i cen-

trala Sollentuna, 400 meter från stationen och en kvart från T-cen-

tralen. Här kan du i lugn och ro, i din egen lägenhet, koncentrera dig 

på det du behöver för att lyckas. När du behöver göra ärenden eller 

bara vill umgås finns butiker, fikaställen, restauranger, gym och bio 

runt hörnet. Dessutom har du badplats, motionsspår och slalom-

backe ett stenkast bort. Och när det kommer till att fylla på med 

energi skadar det säkert inte att ha en gemensam terrass på taket 

eller en egen balkong att ta en välförtjänt paus på. 

Tentafabriken är inte ett stopp på vägen – det är början på  

fortsättningen.
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projektfakta
PROJEKTUTVECKLARE

STUDENTBACKEN

ENTREPRENÖR
SSM BYGG & FASTIGHETS AB

ARKITEKT
ARKITEMA ARCHITECTS

BOSTADSRÄTTSFÖRENING
BRF TENTAFABRIKEN

FASTIGHETSMÄKLARE
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

Magnus Berg
0733-68 93 00

magnus.berg@lansfast.se
 

Daniel Senkal
0701-62 75 47

daniel.senkal@lansfast.se

Victoria Nyblom
0768-64 70 00

victoria.nyblom@lansfast.se

Tentafabriken är precis vad det 
låter som: stället du bor på 
medan du studerar.

Datum: 2019-02-13
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DET BÄSTA AV ALLA VÄRLDAR 

Det är inget att hymla om. Läget är förmodli-

gen det viktigaste som finns när det kommer 

till boende. Tentafabriken ligger i 

Sollentuna, vilket är en perfekt plats att bo-

sätta sig på. Läget är en av anledningarna till 

att Tentafabriken fått så högt Urban Score®. 

94 poäng av 100 möjliga. 

BOENDE MED HÖGT URBAN SCORE

Urban Score är vårt sätt att visa på det du 

som boende får tillgång till utöver själva 

bostaden samt hjälper till att göra sociala 

och miljömässigt hållbara val. Indexet för 

Urban Score omfattar totalt 100 poäng och 

består av fyra parametrar; kommunikationer, 

vardagstjänster, gemenskap och välbefinnan-

de.  Bedömningen görs utifrån bland annat 

bostadens närhet till kommunala transporter 

och lokalt centrum, vilka tjänster som finns i 

området och utbudet av olika mötesplatser 

TENTAFABRIKEN

SOLLENTUNA
CENTRUM

BADPLATS

SMÅBÅTSHAMN

BUSSHÅLLPLATS

BUSSHÅLLPLATS

BANK

PENDELTÅG

MATAFFÄR

RESTAURANG

KYRKA

HOTELL

BIBLIOTEK

RESTAURANG
BIOGRAF

GYM

RESTAURANG

RESTAURANG

ARENA

KTH

KTH KISTA

STOCKHOLMS UNIVERSITET

ca 400 m

TENTAFABRIKEN AVSTÅND
SLUSSEN: 25 min
STOCKHOLM CITY: 15 min
BERLIN: 1 h 55 min (inkl. resan till Arlanda)
KTH: 29 min
KISTA: 11 min
PIZZA TILL TENTAPLUGGET: 5 minuter

© Lantmäteriet, Metria, ordernr 746064

såsom restauranger, caféer, takterrasser och 

kulturutbud. Poängen blir högre om det finns 

bilpool och gott om parkeringsplatser för cykel. 

Möjlighet för rekreation och bättre hälsa för 

både kroppen och knoppen ger också en högre 

poäng.

SMÅSTAD MED ALLT RUNT HÖRNET

Att Tentafabriken når en så hög siffra är inte 

konstigt. Här bor du som i en egen småstad 

där allt du behöver finns runt hörnet – men 

med huvudstadens stora utbud bara en kvart 

bort. KTH tar du dig till på strax under halv-

timmen och till Kista är det ynka 11 minuter. 

En del skulle kalla det ”det bästa av två värl-

dar”, vi kallar det en riktigt bra investering. 
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72 SMARTA  
och moderna  

studentlägenheter,  
ENDAST 400 METER till  

Sollentuna station

DETTA ÄR EN ILLUSTRATION. VI RESERVERAR OSS FÖR ATT ÄNDRINGAR KAN KOMMA ATT SKE.
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72 VÄLPLANERADE LÄGENHETER

I slutändan är det ändå innehållet, din egen 

lägenhet, som kommer att vara det viktigaste 

med hela köpet. Att du får en plats att trivas 

på, oavsett om det är tentaplugg, middags-

bjudning, fest eller tv-seriekoma som gäller 

för dagen. Vi vill helt enkelt att du som ska bo 

här ska kunna forma ditt hem efter hur du vill 

leva och vad du vill göra för stunden. 

Lägenheten består av ett rum och kök där 

all förvaring finns samlad längs ena väggen, 

så att du ska få så mycket yta – och så lite 

begränsningar som möjligt. Köket är vitt och 

fullt utrustat med micro, spis och till och med 

diskmaskin – vi tänkte att du nog har bättre 

saker för dig än att stå och diska. Ända in i 

minsta detalj vill vi att din boyta ska vara så 

effektiv som möjligt. Vi har till och med tänkt 

på balkongen som har skjutdörr, för att du 

ska kunna använda all golvyta precis som du 

vill. 

68 av lägenheterna är på cirka 24 kvadrat- 

meter och har sitt förråd direkt utanför  

dörren, förutom lgh nr 1-1410 som har förrådet 

på entréplan. Fyra lägenheter får lite större 

yta, cirka 49 kvm, och har då förrådet i lägen-

heten. Det enda du behöver göra är att välja 

hur stor lägenhet du behöver – och vilken av 

de åtta våningarna du vill bo på.  

SOLLENTUNA - ALLA TIMMAR PÅ DYGNET

För den som inte riktigt känner till  

Sollentuna finns massor att upptäcka.  

Dels är det en slags förort som har allt du kan 

behöva på gångavstånd. Här finns allt ifrån 

nöjen som shopping, restauranger, barer och 

fik till de där måstena som är skönt att ha 

nära till hands när man väl behöver dem, som 

läkare, tandläkare, banker och så vidare. Och 

så finns förstås gym – om du nu vill sortera det 

som nöje eller måste … 

Nära finns också inte mindre än två  

shoppingcenter där du kan slå ihjäl mer tid än 

du kanske egentligen har. 

Något du givetvis inte får i stan är natur. Här 

har du både sjöar, slalombackar och skog på 

nära avstånd. Du som älskar att vistas ute 

kan alltså hitta härliga smultronställen hela 

året om. 
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DETTA ÄR EN ILLUSTRATION. VI RESERVERAR OSS FÖR ATT ÄNDRINGAR KAN KOMMA ATT SKE.

KVARTER Tentafabriken

OMRÅDE Sollentuna

AVSTÅND 15 min till Stockholm C

TILLTRÄDE prel. Q4 2020

MÅNADSAVGIFT  

1 488 kr  (24 kvm)

3 038 kr  ( 49 kvm)
Månadsavgiften inkluderar värme, kallvatten. 
Även bredband och digital-TV ingår.

ANTAL BOSTÄDER 72 st 1 rok 
varav 68 st, 24 kvm och 4 st, 49 kvm.

bo smart  
när du studerar

TENTAFABRIKEN

SOLLENTUNA C

BADPLATS &
SMÅBÅTSHAMN

400 m

DETTA ÄR EN ILLUSTRATION. VI RESERVERAR OSS FÖR ATT ÄNDRINGAR KAN KOMMA ATT SKE.
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små smarta lägenheter
med maxad funktion Det är viktigt för oss att kunna erbjuda ett prisvärt boende utan att tumma på 

kvaliteten. Vår grundinredning är enkel, men gjord av mycket bra och snygga 
material. Väggarna är vitmålade och golven har vitlaserad ekparkett, förutom i  
badrummet – så klart – där det är kakel och klinker.

rumsbeskrivning teknisk beskrivning

KÖK & VARDAGSRUM 
GOLV: Trestav, vitlaserad ekparkett
SOCKEL: Träsockel, vitmålad furu
VÄGG: Vitmålade väggar 
TAK: Vitmålat
KÖKSINREDNING: Vitmålade, 
lackade luckor (MDF) med 
laminerad bänkskiva i grått
STÄNKSKYDD: Vitt kakel
VITVAROR: Induktionshäll med 2 
plattor,inbyggnadsugn, inbyggd 
fläkt, inbyggd micro, disk- 
maskin, kyl/frys 

HALL
GOLV: Trestav, vitlaserad ekparkett 
SOCKEL: Träsockel, vitmålad furu
VÄGG: Vitmålade väggar
TAK: Grängat tak 
ÖVRIGT: Klädstång & överskåp 

BADRUM
GOLV: Mörkgrå klinker 
VÄGG: Vitt kakel 
TAK: Vitmålat
ÖVRIGT: Tvättställ med kommod
samt spegel, WC-stol, duschvägg,
toalettpappershållare, krokar, 
bänkskiva, tvättskåp. Kombimaskin 
(tvätt & tork)

DETTA ÄR EN ILLUSTRATION. VI RESERVERAR OSS FÖR ATT ÄNDRINGAR KAN KOMMA ATT SKE.

ALLMÄN BYGGNADSBESKRIVNING   
Kvarteret består av en huskropp i  
varierad höjd mellan 3-8 våningar 
med fullutrustade prefabricerade 
lägenheter enligt modulbyggsystem.
ETT TRAPPHUS & EN HISS Totalt  
72 st lägenheter.
GRUNDLÄGGNING Bottenplatta av 
platsgjuten betong
STOMME KL-trä alt. betong
BALKONGER Prefabricerade beton-
gelement med trätrall, pinnräcken 
i aluminium. Nås från lägenheten 
genom stora glasskjutdörrar
UTEPLATSER Trätrall 
YTSKIKT YTTERVÄGG Ljuspigmente-
rad betong alt. fibercementskivor 
MELLANBJÄLKLAG Betong 
LÄGENHETSSKILJANDE VÄGGAR 
Betong

INNERVÄGGAR I LÄGENHETER 
Gipsväggar
BALKONGDÖRRAR Stora 3-glas 
skjutglasdörrar
TERRASS Gemensam terrass på ca 
45 m2 med utemöbler
VÄRME Vattenburen fjärrvärme via 
golvvärme i alla rum
EL Elcentral och mätare i varje  
lägenhet
VARMVATTEN Mätare i varje  
lägenhet
VENTILATION Mekaniskt från- och 
tilluft (FTX) med separat aggregat i 
varje lägenhet
TV OCH BREDBAND Fiberanslutning 
via Com Hem, hastighet 1000/1000 
Mbit/s. Ingår i månadsavgiften

ÖVRIGT
PARKERING finns på gården för bilar 
och cyklar 
SOPHANTERING finns på gården i 
anslutning till entré
FÖRRÅD varje lägenhet har tillgång 
till förråd utanför lägenheten förut-
om i lägenhetstypen 49 kvm som har 
förrådet i sin lägenhet samt lgh nr 
1-1410 som har förrådet på entréplan
TAKTERRASS om cirka 45m2  finns  
med utemöbler

Vi reserverar oss för att ändringar kan komma att ske. Vi reserverar oss för att ändringar kan komma att ske.
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TENTAFABRIKEN - BO SMARTARE MEDAN DU STUDERAR

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

LÄGENHET: 1003 
STORLEK 1 rum och kök
YTA ca 24 kvm
VÅNING: Plan 0
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Preliminärt bofaktablad med reservation för ändringar.

Datum:

Rätt till ändringar förbehålles.
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Preliminärt bofaktablad med reservation för ändringar.

Datum:

Rätt till ändringar förbehålles.

LÄGENHET: 1003

2018-01-09
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ca 24 m2

Plan 0

LÄGENHET: 1112 
STORLEK 1 rum och kök
YTA ca 49 kvm
VÅNING: Plan 1
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Preliminärt bofaktablad med reservation för ändringar.

Datum:

Rätt till ändringar förbehålles.

LÄGENHET: 1112
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Preliminärt bofaktablad med reservation för ändringar.

Datum:

Rätt till ändringar förbehålles.

LÄGENHET: 1208

2018-01-09

1 RoK
ca 24 m2

Plan 2

urval av typlägenheter



Vi utformar  
lägenheterna med 
fokus på yteffektivi-
tet och kvalitet för 
att du ska kunna  
koncentrera dig 
på det som är  
viktigast för dig - 
din framtid!

DETTA ÄR EN ILLUSTRATION. VI RESERVERAR OSS FÖR ATT ÄNDRINGAR KAN KOMMA ATT SKE.
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Här finns något 
för dig året om. 
Åk slalom i Vä-
sjöbacken och 
skridskor Edsviken 
på vintern. Och 
på sommaren kan 
det vara skönt att 
stanna hemma 
och ta en kaffe på 
din balkong, eller 
avsluta kvällen på 
den gemensamma 
takterrassen.



att köpa
lägenhet...

så funkar
det!

1.  Börja med att göra 
en INTRESSEANMÄLAN 
på ssmliving.se så får du 
alltid den senaste infor-
mationen från oss.

4. Du har hittat den 
lägenhet du vill ha. Kul! 
BOKNINGSAVTAL tecknas 
digitalt och du betalar 
bokningsavgift på 25 000 
kr. (Om du ångrar dig be-
talar vi tillbaka 19 000 kr.)

5.  Nu träffar du mäklaren för att 
skriva under ett bindande FÖRHANDS-
AVTALmed bostadsrättsföreningen.  
Ta med ditt lånelöfte eller ett intyg  
på att du kan finansiera ditt köp av 
lägenheten i Tentafabriken.

6.  Dags att skriva 
UPPLÅTELSEAVTAL 
med bostadsrätts-
föreningen och be-
tala handpenning 
om 100 000 kr.

8. Lägenheten är klar och 
bostadsrättsföreningen är 
med vid BESIKTNINGEN. 
Du bjuds in för att kunna 
mäta och titta.

9. Dags för SLUTBETALNING  
- köpesumman minus boknings- 
avgift/förskott och handpenning 
ska vara inbetald och bokförd på  
föreningens konto dagen innan  
tillträdesdagen.  

10. TILLTRÄDE.  
På tillträdesdagen 
måste studieintyg/ 
antagningsbesked 
visas upp i samband 
med utkvittering av 
dina nycklar till  
bostaden.

3.  VÄLJ LÄGENHET 
Är du intresserad av 
en lägenhet? Gör en 
intresseanmälan på 
en specifik lägenhet 
i LÄGENHETSVÄLJA-
REN. Då kontaktar 
ansvarig mäklare 
dig för att hjälpa dig 
på bästa sätt.

2.  På projektsidan kan 
du gå in i vår digitala 
LÄGENHETSVÄLJARE där 
du ser lediga lägenheter 
och var de ligger i huset.

7.  Nu blir det  
besök på BYGGPLATSEN, kom 
och titta på din nya adress.

läs mer på ssmliving.se
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Vi bygger bostäder åt  
morgondagens studenter.

Vår vision är att bygga riktigt schyssta bostäder till riktigt bra priser. De lig-
ger alltid lite utanför stan – som har en tendens att krypa längre och längre 
utanför sina egna gränser. Det vi kallar förort idag brukar vara det mest att-
raktiva i morgon. Tentafabriken är inget undantag. 

visionen

VÅR IDÉ

Studentbackens affärsidé är att 
bygga studentbostäder av hög kva-
litet med effektiva ytor och smarta 
lösningar som ger utrymme både för 
studier och livet. För att klara det 
jobbar vi med genomtänkta arkitek-
toniska lösningar, sund byggteknik 
och hållbara material. Det är grun-
den i alla våra projekt, som vi sedan 
anpassar utifrån varje projekts unika 
förutsättningar. Vi erbjuder student-
bostäder både som hyresrätter och 
bostadsrätter, i områden med närhet 
till Stockholms universitet, Karolinska 
institutet, KTH, Södertörns hög- 
skola och andra viktiga lärosäten 
inom regionen. 

Vår målsättning är att skapa en  
inspirerande, modern och urban  
arena för studenter.

För att kunna köpa bostad i det aktuella projektet  
Brf Tentafabriken krävs det att du har avsikten att vara  
student och bedriva aktiva studier vid Gymnasium, Komvux, 
Högskola, Universitet eller liknande. Du behöver inte visa upp 
studieintyg vid tecknande av bokningsavtal/förhandsavtal eller 
upplåtelseavtal. Antagningsbesked/studieintyg ska först visas 
upp på tillträdesdagen. Brf Tentafabrikens stadgar möjliggör 
också köp av både fysisk och juridisk person under förutsätt-
ning att bostaden kommer att hyras ut till en studerande. 

Självklart har du även möjligheten att ta en studiepaus eller 
möjlighet att hyra ut bostaden till en annan student. Du kan 
hyra ut i andra hand, efter godkännande av styrelsen, 12 må-
nader i taget men utan en bortre tidsgräns. Det enda som du 
ska kontrollera årligen är att den du hyr ut till är studerande.

BO KVAR EFTER AVSLUTADE STUDIER 
Efter avslutade studier har du rätt att bo kvar i bostaden. När 
du vill sälja bostaden kan du sälja till en annan student alter-
nativt fysisk eller juridisk person som planerar att hyra ut bo-
staden till en studerande. På detta sätt behöver du inte känna 
dig stressad utan kan i lugn och ro planera din framtid. 

VÅR HISTORIA  OCH VÅR VISION

För att underlätta och förbättra 
bostadssituationen för stockholms-
regionens studenter grundades 
Studentbacken 2012, som är en del 
av SSM.

Vi tror på en bostadsmarknad med 
plats för så många som möjligt. 
Det är vår vision. Och genom att 
bygga lägenheter där varje kva-
dratmeter tas tillvara så skapar vi 
bostäder till en överkomlig pris-
lapp, vilket i sin tur gör att fler får 
möjligheten att få en bra student-
bostad.

vem får köpa?



Studentbacken AB | 08 - 501 033 00
www.ssmliving.se

ssmliving


