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välkommen
till metronomen
Etthundraåttioåtta lägenheter i Stockholms kanske mest intressanta
läge. Det är Metronomen. Som bonus finns en stor gemensam
takterrass med anslutande lokal exklusivt för de boende i huset.

STOCKHOLM CREATIVE DISTRICT
Metronomen ligger nära Telefonplan, ett område
som är starkt förknippat med kreativitet, utbildning
och liv och rörelse. I den forna LM Ericsson-fabriken
ligger högskolan Konstfack. Bara några minuter
därifrån finns Hyper Island, med sina utbildningar
inom digitala medier. I takt med att en ny generation boende och studerande har börjat röra sig
i området, så har utbudet av detaljhandel, aktiviteter och underhållning utvecklats till en levande
stadsdel. Atmosfären är ung och Telefonplan är ett
attraktivt område bland dem som söker ny bostad.
Bostäderna runt omkring Konstfack uppfördes
samtidigt som fabriksbyggnaden för 60 år sedan
och området är idag grönklassat av Stockholms
stadsmuseum. Grönklassat innebär att bebyggelsen är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk,
miljömässig och konstnärlig synpunkt.
Telefonplans unika identitet i Stockholm och
utvecklingen framöver innebär att Telefonplan
har en viktig roll i staden och även nationellt. Hela
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områdets pågående utveckling kommer innebära
cirka 5 400 nya bostäder, butiker och restauranger,
förskolor samt torg och parker. Vissa delar byggs
upp på nytt medan andra delar som har ett kulturhistoriskt värde bevaras.
KOMMUNIKATIONER
Telefonplan med omnejd är allt annat än ett
område där man bara bor. Här finns restauranger
och klubbar som gör att det inte alls är nödvändigt att åka härifrån. När behovet av innerstadsliv
ändå tränger på finns det att få en kort resa bort.
Närmaste tunnelbanestation ligger på Telefonplan.
Till T-centralen tar det 14 minuter med röd linje.
Tvärbanan stannar i Liljeholmen och därifrån tar det
bara tre minuter med tunnelbanan till Telefonplan.
Vill du hellre ta dig fram för egen maskin tar det en
kvart med cykel in till Hornstull. Att ta bilen är lika
enkelt – Telefonplan ligger längs E4/E20 och det finns
gott om parkeringsplatser i området samt bilpool
och garage i föreningen.
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kort fakta
BOENDEFORM: Bostadsrätt
BOSTADSRÄTTFÖRENING: Brf Metronomen
OMRÅDE: Telefonplan
ANTAL BOSTÄDER: 188 st
LOKALER: Två stycken ingår i föreningen, en upplåten
förskola och en butikslokal för uthyrning
ANTAL RUM: 1-4 rok
MÅNADSAVGIFT: I månadsavgiften ingår, kallvatten,
värme och bredband 1000/1000 Mbit/s. Hushållsel och
varmvatten tilkommer efter enskild förbrukning
ÖVRIGA UTRYMMEN: I föreningen finns förråd till
samtliga lägenheter, cykelrum, garage, bilpool,
takterrass med bokningsbar gemensamhetslokal
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STATUS: Inflyttning mars – november 2020
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13 MINUTER MED
CYKEL TILL HORNSTULL

en ny stadsdel
växer fram

MIDSOMMARKRANSEN

Pågående utveckling inom kvarteren Metronomen,
The Brick, Designens hus och Centrala Telefonplan
kommer att innebära cirka 5 400 nya bostäder och
nya möteplatser genom parker, torg och
restauranger.
De planerade skyskraporna Tellus Towers tillför
ytterligare cirka 1 200 bostäder, och blir landmärket
för stadsdelen.
Telefonplan är en av stans trendigaste
platser, och vem vill inte
vara en del av det?

METRONOMEN
SVENSKA SUSHIKÖKET

SVENSKA HAMBURGERKÖKET
SÖDERBERGS BAGERI

GLASADE GÅNGEN

BIBLIOTEK

MATAFFÄR

TELEFONPLAN

RESTAURANG LANDET

KLÄTTERVERKET

HYPER ISLAND

KONSTFACK

BILD: WHITE ARKITEKTER
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genomtänkta
och stilrena material

Så fort du sätter nycklarna i dörren hoppas vi du kommer märka fördelarna
med en nyproducerad bostad. Här får du en perfekt start att sätta din egen
prägel på ditt hem och inreda med din personliga stil. Materialval i en tidlös
design med god kvalitet.

rumsbeskrivning
KÖK
GOLV Ekparkett, 3-stav
SOCKEL Behandlad träsockel
VÄGG Vitmålad
KÖKSINREDNING Från Vedum. Vita,
släta luckor och bänkskiva i laminat
med nedfälld diskho.
VITVAROR Från Whirlpool i rostfritt.
Kombinerad kyl/frys, häll, ugn, samt
förberett med el till mikro i väggskåp.
Merparten av lägenheterna har diskmaskin, framgår i bofaktablad.
STÄNKSKYDD Kakel vit blankt 10x20 cm.
TAK Vitt
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SOVRUM - VARDAGSRUM
GOLV Ekparkett, 3-stav
SOCKEL Behandlad träsockel
VÄGG Vitmålad
TAK Vitt
ÖVRIGT Fönsterbänk i sten
BADRUM
GOLV Klinker ljusgrå 10x10 cm
VÄGG Kakel vit matt 20x30 cm
TAK Vitt
ÖVRIGT Inredning med spotlights i
tak, spegelskåp, toalettpappershållare
och krokar. WC-stol och tvättställ och
kommod. Kombinerad tvättmaskin
och torktumlare.

VI RESERVERAR OSS FÖR ATT ÄNDRINGAR KAN KOMMA ATT SKE.

HALL - FÖRVARINGSDEL
GOLV Ekparkett, 3-stav alternativt
klinker. framgår i bofaktablad.
SOCKEL Behandlad träsockel
VÄGG Vitmålad
TAK Vitt
ÖVRIGT Kapphylla
BALKONG
GOLV Betong
ÖVRIGT Pinn- och glasräcke.

gemensamhets- teknisk
beskrivning
ytor
ENTRÉER OCH TRAPPHUS
Entréer finns både från gatan och från
innergården.
Hiss finns i samtliga trapphus.
GEMENSAM INNERGÅRD
Innergården är en del av en gemensamhetsanläggning och utformas för att bli
en trivsam, gemensam mötesplats för
både Brf Metronomen och grannfastigheterna samt förskolan.
GEMENSAMHETSLOKAL MED
TAKTERRASS
Att bo på mindre yta är en utmaning när
man ibland vill bjuda hem större sällskap.
Därför finns en lokal i direkt anslutning till
takterrassen som de boende kan abonnera
för festliga sammankomster. Lokalen inreds med pentry, wc samt bord och stolar.
Takterrassen beläggs med trätrall och
omges av pinnräcke. Terrassen kan disponeras av de boende i huset samt med
fördel i samband med att gemensamhetslokalen hyrs.

GRUNDLÄGGNING Bottenplatta av platsgjuten betong och asfalt i garagedelen
STOMME Prefabricerad betong
BALKONGER Betong med pinn- eller
glasräcke.
YTSKIKT YTTERVÄGG Målad betong
MELLANBJÄLKLAG Betong
LÄGENHETSSKILJANDE VÄGGAR Betong
och i vissa
fall gips på stålregelstomme.
INNERVÄGGAR I LÄGENHETER Platsbyggda gipsväggar
FÖNSTER 3-glas fönster
VÄRME Fjärrvärme
EL Elcentral och mätare i varje lägenhet.
VARMVATTEN Mätare i varje lägenhet
VENTILATION Mekaniskt frånluft och tilluft
via ventiler
TV OCH BREDBAND Comhem, hastighet
1000/1000 mbit ingår i din avgift.
LÄGENHETSFÖRRÅD Nätväggar i stål
PARKERING 65 platser för uthyrning,
cirka 1 500 kr/mån.
GEMENSAMHETSYTA Takterrass med
gemensamhetslokal våning fem i trapphus
ett.

VI RESERVERAR OSS FÖR FELSKRIVNINGAR
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lägenhetsexempel - ytsmart 2:a med kök i vinkel

METRONOMEN
METRONOMEN

Storlek: 2 rum och kök
Yta:
ca 39 m²
Preliminärt bofaktablad med reservation för ändringar
Lgh.nr: T2-1206, T2-1207, T2-1208, T2-1
Storlek: 2 rum och kök
Datum:
T2-1211, T2-1212, T2-1406, T2-1
Yta:
ca 51 m²
T2-1409, T2-1410, T2-1411, T2-1
Preliminärt bofaktablad med reservation för ändringar
Lgh.nr: T2-1202, T2-1402, T2-1602, T2-1802,
T2-2002
T3-1202,
T3-1203, T3-1204, T3-1
Datum:
T3-1207, T3-1208, T3-1210, T3-1
T3-1408, T3-1410, T3-1411

BH:600mm

SYMBOLFÖRKLA

SOVRUM

HALL

K/F

KYL/FR

SPISHÄ

DM
KM
KÖK

K/F ST

G

G
G
G

BH:600mm

WC

BH:600mm

STÄDS

DM

DISKM

KM

KOMBI

KAPPH

KM

G

G

SCHAK
BH

WC

ST

G
K/F

VARDAGSRUM

GARDE

ST

G

G

DM

HALL

G

BRÖST

KÖK
SOVRUM
TV

VARDAGSRUM
BH:600mm

BH:600mm

BH:600mm

BH:600mm

BH:600mm
N

SYMBOLFÖRKLARING

K/F

KYL/FRYS

ST

STÄDSKÅP

SPISHÄLL/UGN

DM

DISKMASKIN

GARDEROB

KM

KAPPHYLLA
PLAN

STORLEK 2 rum och kök
YTA ca 39 m²
SCHAKT

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8

PLAN

G

KOMBIMASKIN

BH

BRÖSTNINGSHÖJD

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
VÅN.

"Vi bygger bostäder för
morgondagens stockholmare"

INSPIRATIONSBILD. AVVIKELSER KAN FÖREKOMMA.
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"Vi bygger bostäder för
morgondagens stockholmare"

VÅN.

10
9

VÅN. 1:75
SKALA

SEKTION

0

SKALA 1:75
0

14
13
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SEKTION
11

1

2

3

1
4

2
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lägenhetsexempel
- ytsmart 2:a med balkong

Storlek: 2 rum och kök
Yta:
ca 51 m²
Lgh.nr: T2-1202, T2-1402, T2-1602, T2-1802, T2-2002

METRONOMEN

Storlek: 2 rum och kök
Yta:
ca 36 m²
Lgh.nr: T1-1405

Preliminärt bofaktablad med reservation för ändringar
Datum: GH 2018-04-27

G

G

HALL
MI
DM

BH:580mm

K/F ST

G

K/F ST
KÖK

KM

G

VARDAGSRUM

WC

G

HALL

G

PTV

L

G
BH:580mm

SOVRUM

KM

G

SOVRUM

WC/D

TV

BH:600mm

BH:600mm

STORLEK 2 rum och kök
YTA ca 36 m²
N

HYLLA

N

KT
PLAN
SYMBOLFÖRKLARING

TNINGSHÖJD
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
VÅN.

K/F

G

SEKTION

KYL/FRYS

ST

STÄDSKÅP

KAPPHYLLA

SPISHÄLL/UGN

14
13
DM12
11
10
9

DISKMASKIN

SCHAKT

GARDEROB

VÅN.

KM

KOMBIMASKIN

SKALA 1:75
0

1

BH

PTV

2

3

4

5m

BRÖSTNINGSHÖJD

PLATS FÖR TV
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20
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12
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9
8
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INSPIRATIONSBILD. AVVIKELSER KAN FÖREKOMMA.
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bilpool

urbanitens paradis
– mer än en bostad i metronomen.
En mysig lägenhet är superviktigt, men lika viktigt är att det finns
bekvämligheter och smarta lösningar även utanför dina fyra väggar.
Här kommer några exempel på vad som finns i Metronomen:
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a
k
loedlemmar i direkt
m
rrassen.
till takte
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cykelrum

finns i föreningen

takterrass
för föreningens
medlemmar

tslägenhe
förråd

innerg
ård

delas
m
medle ed fören
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som fi mmar och gens
nns i
huset förskolan
.

Uppslagets illustrationer: Stefan Lindblad
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GEMENSKAP (20 POÄNG)
Du ska känna dig trygg och välkomnad i ditt
bostadsområde. Det ska finnas gemensamma ytor i närheten för umgänge med
vänner och bekanta. Urban Score bedömer
projekten utifrån utbudet av olika mötesplatser, i fastigheten eller i området, restauranger, caféer och kulturutbud.

HÄLSA (20 POÄNG)
VARDAGSTJÄNSTER (20 POÄNG)
Som boende ska du ges bästa möjliga
förutsättningar för att skapa balans i vardagen samt att minimera ditt klimatavtryck.
Urban Score sätter betyg på projektets närhet till lokalt centrum och dess tjänster, avstånd till läkarvård samt de cirkulärekonomiska tjänster som bostaden eller närområdet erbjuder.
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Ett hållbart boende innebär även att det ges
möjlighet till rekreation och bättre hälsa.
Urban Score visar hur väl projekten lever upp
till dessa förväntningar genom att bedöma
avstånd till grönområden samt träningsmöjligheter i fastigheten eller i närområdet,
såväl inom- som utomhus.

GEMENSKAP
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MOBILITET (40 POÄNG)
Denna parameter är den viktigaste för att
minska behovet av privatbilar i storstads
regionen. Som boende i Metronomen ska du
kunna transportera dig smidigt och klimat
smart utan att behöva äga egen bil. Urban
Score bedömer avstånd och tid från boendet till Stockholms city med hjälp av kollektivtrafik och cykel.

AVSTÅND TILL KOLLEKTIVTRAFIK

TID TILL CITY

ACCESS TILL BILPOOL

CYKELTILLGÅNG

450 meter till tunnelbana,
8000 meter till pendeltåg.

5 minuter till närmaste knutpunkt i city.

Bilpool finns i föreningen.

Möjlighet för inomhusparkering av cykel.

200 meter till buss.

13 minuter med cykel.

SERVICE

VÅRD

ÖVERNATTNING

CIRKULÄRA TJÄNSTER

250 meter till matbutik och
närservice.

1 kilometer till vårdcentral/
allmänläkare.

1,0 kilometer till hotell, hostel
eller vandrarhem.

Miljöstation finns inom 500
meter från bostaden.

550 meter till lokalt centrum.

Återbrukstjänster i området.

650 meter till Systembolaget.

Odlingsmöjligheter.

250 meter till postutlämning.
Fastigheten har fiberuppkoppling. Inom leveransområde för
råvaror direkt hem till dörr.

INBYGGDA MÖTESPLATSER

MAT OCH DRYCK

UPPLEVELSE

BLANDADE UPPLÅTELSEFORMER

Gemensamma ytor i form av
takterrass och innergård.
Gemensam lokal.

280 meter till restaurang, 100
meter till café, 100 meter till
bageri.

1000 meter till biograf och
konsert/teater/museum
/galleri.

Bostadsrätter i kvarteret.
Förskola.

700 meter till bibliotek.

HÄLSA

SSM anser att livskvalitet är att ha tid och råd, både ekonomiskt och energimässigt, att ägna
sig åt det man verkligen gillar. Vårt index urban score® hjälper därför till att tydliggöra en
större del av hushållsekonomin och att göra sociala och miljömässigt hållbara val. Indexet
omfattar totalt 100 poäng och består av fyra parametrar; mobilitet, vardagstjänster, gemenskap och hälsa. Alla SSMs projekt ska ha en Urban Score över 75 poäng.

VARDAGSTJÄNSTER

MOBILITET

– urbanitens paradis

GRÖNOMRÅDEN

INOMHUSTRÄNING

UTOMHUSTRÄNING

Pocket-park.

Gym/fitness/yoga.

Bollplan.

Naturpark.

Gymnastikhall.

Lek- och idrottsyta.

Klättercenter.
Avstånden är ungefärliga.
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köpprocessen

i metronomen

Att köpa en bostad är ofta ett av de största besluten man tar och en av de största
investeringarna man gör som privatperson. Det är mycket som ska stämma och
det kan uppstå många frågor längs vägen. Här nedan följer en beskrivning av vad
som gäller för dig som köper en bostad i BRF Metronomen.

UPPLÅTELSESAVTAL
Avtalet med bostadsrättsföreningen heter upplåtelseavtal. Genom
upplåtelseavtalet blir du medlem
i en bostadsrättsförening där du
tillsammans med övriga medlemmar
äger fastigheten ni bor i. I samband
med tecknandet av upplåtelseavtalet erlägger du en handpenning på
125 000 kronor, som en dellikvid av
den totala summan för köpet. Resterande del betalas cirka en vecka
innan tillträdet av lägenheten. Vi
tecknar detta avtal i första hand via
e-signering vid ett fysiskt möte med
ansvarig mäklare.
BESIKTNING
Alla lägenheter slutbesiktigas av en
oberoende besiktningsman. Vid besiktningen kan både representanter
för bostadsrättsföreningen och SSM
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delta. Vid det fall lägenheten inte
är färdigställd i vid tecknande av
upplåtelseavtalet bjuds du in till en
inredningsvisning ca en vecka innan
det är dags att flytta in för att få
möjlighet att se din bostad och gå
igenom besiktningsprotokollet.
TILLTRÄDE
På tillträdesdagen är det äntligen
dags för dig att få nycklarna till din
nya bostad. Ibland är det många
som flyttar in samtidigt, i så fall
kommer du att tilldelas en inflyttnings- och hisstid för att inflyttningen ska gå så smidigt som möjligt.
Innan du kan kvittera ut dina nycklar
ska den slutgiltiga betalningen av
insatsen 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.
Föreningen använder en app som
heter Boappa där du också hittar
all viktig information som du får på
tillträdet. Sedan är det bara för dig
att flytta in!
BESÖK VÅR BOKIOSK
För Metronomen har vi en kundansvarig som finns till för dig både innan
efter ditt tillträde. I projektet finns
det även en Bokiosk som är bemannad av vår personal under din tillträdesperiod. Det är här du hämtar
ut dina nycklar men du kan också
låna verktyg, få svar på eventuella
frågor eller bara ta en kopp kaffe
med oss.

dre.
n
i
Bo m törre.
Lev s
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trygg förening
- när du köper av SSM

SSM:s ambition är att våra bostadsrättsföreningar ska ha en sund
och god ekonomi redan från start. Här följer en sammanfattning
av vad det bland annat innebär.

EKONOMISK PLAN
Samtliga kostnader för ett bostadsprojekt sammanställs i en ekonomisk
plan som också ska ge en rättvisande bild av föreningens verksamhet
över tid. Den visar även de ekonomiska åtaganden som en framtida
medlem i bostadsrättsföreningen
har. Bolagsverket registrerar planen
samt ger tillstånd för upplåtelse
av bostadsrätter när två behöriga
intygsgivare har granskat planen
och bedömt att bostadsrättsföreningens förutsättningar är långsiktigt
hållbara. Detta görs för att du som
köpare ska vara trygg i din affär med
bostadsrättsföreningen.
Kostnaderna för den löpande driften,
räntekostnader och amortering finansieras genom avgiften för respektive
bostadsrätt. Om en bostadsrättsförening innehar lokaler och/eller
garageplatser som hyrs ut kan även
hyresintäkten från dessa hjälpa till att
finansiera de löpande kostnaderna.
BRF Metronomen innehar en lokal
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för uthyrning samt 98 garageplatser, varav 33 kommer att hyras ut
till granföreningar. I föreningen finns
även en förskola som är upplåten och
de ansvarar därmed också för en del
av föreningens kostnader och lån.
FÖRE BOENDESTYRELSEN TAR ÖVER
En professionell styrelse bestående
av externa ledamöter med lång
erfarenhet av frågor rörande nyproduktion av bostadsrättsföreningar
har i uppdrag att ingå totalentreprenadavtal för uppförande av huset
och ansvarar för bostadsrättsföreningens ekonomi, förvaltning och avtal
fram till dess att en boendestyrelse
tar över. Vanligtvis sker det vid första
årsstämman efter att byggnationen
av huset är klar.
SSM GER TVÅ ÅRS GARANTI
SSM garanterar den genomsnittliga
kalkylräntan enligt ekonomisk plan,
vilket innebär att om räntekostnaden
överstiger den i planen angivna genomsnittskostnaden under de första

två åren ersätter SSM bostadsrättsföreningen för den överstigande
kostnaden.
SSM STÅR FÖR MERKOSTNADER
Garanterade anskaffningskostnader
i enlighet med registrerad ekonomisk
plan. Detta innebär att om entreprenaden blir dyrare än beräknat står
SSM för den merkostnaden.
GARANTERADE HYRESINTÄKTER
Enligt ekonomisk plan garanteras
hyresintäkter för eventuella parkeringsplatser och kommersiella lokaler
i ett år.
GARANTI FÖR OSÅLDA BOSTADSRÄTTER
SSM garanterar kostnaden för eventuellt osålda lägenheter gentemot
föreningen. Som osåld lägenhet
räknas lägenhet för vilken bindande
förhandsavtal eller upplåtelseavtal
inte har tecknats.
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