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WEST SIDE SOLNA

SUNDBYBERG

NÄCKROSEN

© LANTMÄTERIET

west side solna
– en växande stad intill storstaden

I West Side Solna finns inflyttningsklara nyproducerade bostäder, redo att 
flytta in i.  Här kan du känna dig trygg i en stor bostadsrättsförening med 
god ekonomi. Det finns endast ett fåtal lägenheter kvar i projektet.

Endast 

ett fåtal  

lägenheter 

kvar!

INFLYTTNINGSKLARA BOSTÄDER
Här har vi byggt 252 lägenheter från 
ett till fyra rum. Merparten är en- och 
tvårummare. På markplan finns flera 
lokaler för café och butiker. Här kan du 
känna dig trygg i en stor bostadsrätts-
förening med god ekonomi. På hustaket 
hittar de boende en gemensam terrass 
i västerläge. Poolen på innergården tror 
vi kommer fungera som en magnet för 
föreningens glada badare –  och vissa 
av lägenheterna har uteplatser alldeles 
intill poolen. De flesta av lägenheterna 
har balkong.

EGENTLIGEN BEHÖVER DU  
ALDRIG ÅKA HÄRIFRÅN
Från Näckrosen, som är närmaste 
tunnelbanestation, når du T-Centra-
len på tolv minuter. Den bilburne har 
E4 runt knuten. Föredrar du cykel, är 
du bara 18 minuters trampande från 
Kungsholmen.

Å andra sidan – du befinner dig i gräns-
landet mellan Solna och Sundbyberg. 
Båda har stadskänsla och all nödvändig 
service. 
Du behöver inte lämna platsen där du 
bor. Sundbybergs centrum finns inom 
gångavstånd. Går du åt andra hållet, 
är du snart i Solna centrum med 120 

butiker. Och räcker inte det, finns Mall of 
Scandinavias dryga 230 butiker, inom tio 
minuter på cykeln. Även de tidpunkter då 
du inte jobbar eller shoppar är Solna en 
bra adress. Området kring Ulvsundasjön 
är utmärkt om du vill hålla dig i form. 

Fler börjar se potentialen i Solna. Vid 
millenieskiftet hade Solna drygt 55 000 
invånare. Idag bor 25 000 fler i kom-
munen. År 2028 räknar man med att 
100 000-märket passeras.
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kort fakta
BOENDEFORM: Bostadsrätt

BOSTADSRÄTTFÖRENING: Brf West Side Solna

OMRÅDE: Solna/Sundbyberg

ANTAL BOSTÄDER: 252 st

LOKALER: Sju lokaler 

ANTAL RUM: 1-4 rok

MÅNADSAVGIFT: I månadsavgiften ingår värme och kall-
vatten. Hushållsel och varmvatten tilkommer efter enskild 

förbrukning.

BREDBAND & KABEL-TV:  210 kronor i obligatorisk månads-
kostnad för bredband (1 000/1 000 mbit) och kabel-tv.

ÖVRIGA UTRYMMEN: I föreningen finns förråd till  
samtliga lägenheter, cykelrum, garage, bilpool,  

takterrass, två övernattningslägenheter för uthyrning 
en mindre gemensamhetslokal, styrelserum och på 

innergården finns en pool för svalkande dopp.

STATUS: Inflyttning omgående

Vad är  
Urban Score?  

läs mer på sidorna 24-25
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INSPIRATIONSBILD. AVVIKELSER KAN FÖREKOMMA.



rymliga bostäder  
med utrymme för livet

hall
GOLV Vitlaserade parkettgolv
SOCKEL Vitmålade socklar
VÄGG Vitmålade väggar 
TAK Vitmålat
ÖVRIGT Hatthylla, garderober 
enligt bofaktablad. 

kök
GOLV Vitlaserade parkettgolv
SOCKEL Vitmålade socklar
VÄGG Vitmålade väggar 
TAK Vitmålat
KÖKSINREDNING Vitmålade 
lackade luckor från Marbodal med 
laminerad bänkskiva i grått.
STÄNKSKYDD Målad glasskiva.

rumsbeskrivning
VITVAROR  Från Whirlpool. Induk-
tionshäll, inbyggnadsugn, inbyggd 
fläkt, diskmaskin, kombinerad kyl/
frys eller fullstor kyl och frys bero-
ende på lägenhetstyp. Utrustning 
anpassas efter kökstyp och avvi-
kelser kan förekomma. (Framgår 
av bofaktablad). 

sovrum
GOLV Vitlaserade parkettgolv
SOCKEL Vitmålade socklar
VÄGG Vitmålade väggar
TAK Vitmålat
ÖVRIGT Garderober enligt  
bofaktablad. 

badrum
GOLV Klinker 10x10 centimeter, 
mörkgrått
VÄGG Kakel 20x30 centimeter, vitt, 
rak sättning
TAK Målat
ÖVRIGT Tvättställ samt spegel 
med belysning, WC-stol, dusch-
vägg, toalettpappershållare, kro-
kar, förberett för handdukstork.
VITVAROR Kombimaskin (framgår 
av ditt bofaktablad).
TAKHÖJD Generell takhöjd 250 
centimeter. (Vissa delar av lägenhe-
terna har lägre takhöjd – se bofak-
tablad).
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METRONOMEN – BO MINDRE. LEV STÖRRE.

Stilrent boende 

med vitmålade 

väggar och 

ekparkett.
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lägenhetsexempel - ytsmart 2:a med balkong

STORLEK 2 rum och kök 
YTA ca 41 m²

skala 1:100

Symbolförklaring

Vi bygger bostäder för
morgondagens Stockholmare 

N

K

F

K/F

DM

ST

G

TT

H

KM

TM

Kyl

Frys

Kyl + Frys

Diskmaskin

Spishäll + Ugn

Städ

Garderob

Tvättmaskin

Torktumlare

Kombimaskin

Hatthylla

Lokal sänkning

Undertak

Handdukstorkar

storlek: 
yta:

våning:

Preliminärt bofaktablad med reservation för ändringar
Datum: 2018-11-26

Rumshöjd ca 2500 - 2550 mm där ej annat anges. 
Lokala sänkningar och inklädnader kan förekomma. 

West Side Solna
2 rum och kök 
41 m²
plan 4
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Preliminärt bofaktablad med reservation för ändringar

Datum:

"Vi bygger bostäder för
morgondagens stockholmare"

METRONOMEN

N

Storlek:
Yta:
Lgh.nr:

PLAN

SEKTION
VÅN.

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

9
10
11
12
13
14

20

VÅN.

T2-1202, T2-1402, T2-1602, T2-1802, T2-2002

2 rum och kök
ca 51 m²
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lägenhetsexempel   
- ytsmart 2:a med stilrent kök

STORLEK 2 rum och kök 
YTA ca 34 m² 

skala 1:100

Symbolförklaring

Vi bygger bostäder för
morgondagens Stockholmare 

N

K

F

K/F

DM

ST

G

TT

H

KM

TM

Kyl

Frys

Kyl + Frys

Diskmaskin

Spishäll + Ugn

Städ

Garderob

Tvättmaskin

Torktumlare

Kombimaskin

Hatthylla

Lokal sänkning

Undertak

Handdukstorkar

storlek: 
yta:

våning:

Preliminärt bofaktablad med reservation för ändringar
Datum: 2018-11-26

Rumshöjd ca 2500 - 2550 mm där ej annat anges. 
Lokala sänkningar och inklädnader kan förekomma. 

West Side Solna
2 rum och kök 
34 m²
plan 7

3-1701

INSPIRATIONSBILD. AVVIKELSER KAN FÖREKOMMA.skala 1:100

Symbolförklaring

Vi bygger bostäder för
morgondagens Stockholmare 

N

K

F

K/F

DM

ST

G

TT

H

KM

TM

Kyl

Frys

Kyl + Frys

Diskmaskin

Spishäll + Ugn

Städ

Garderob

Tvättmaskin

Torktumlare

Kombimaskin

Hatthylla

Lokal sänkning

Undertak

Handdukstorkar

storlek: 
yta:

våning:

Preliminärt bofaktablad med reservation för ändringar
Datum: 2018-11-26

Rumshöjd ca 2500 - 2550 mm där ej annat anges. 
Lokala sänkningar och inklädnader kan förekomma. 

West Side Solna
2 rum och kök 
34 m²
plan 7

3-1701

B
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lägenhetsexempel

skala 1:100

Symbolförklaring

Vi bygger bostäder för
morgondagens Stockholmare 

N

K

F

K/F

DM

ST

G

TT

H

KM

TM

Kyl

Frys

Kyl + Frys

Diskmaskin

Spishäll + Ugn

Städ

Garderob

Tvättmaskin

Torktumlare

Kombimaskin

Hatthylla

Lokal sänkning

Undertak

Handdukstorkar

storlek: 
yta:

våning:

Preliminärt bofaktablad med reservation för ändringar
Datum: 2019-03-21

Rumshöjd ca 2500 - 2550 mm där ej annat anges. 
Lokala sänkningar och inklädnader kan förekomma. 

West Side Solna
2 rum och kök 
53 m²
plan 3

8-1303
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Preliminärt bofaktablad med reservation för ändringar

Datum:

"Vi bygger bostäder för
morgondagens stockholmare"

METRONOMEN

N

Storlek:
Yta:
Lgh.nr:

PLAN

SEKTION
VÅN.

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

9
10
11
12
13
14

20

VÅN.

T2-1202, T2-1402, T2-1602, T2-1802, T2-2002

2 rum och kök
ca 51 m²

skala 1:100

Symbolförklaring

Vi bygger bostäder för
morgondagens Stockholmare 

N

K

F

K/F

DM

ST

G

TT

H

KM

TM

Kyl

Frys

Kyl + Frys

Diskmaskin

Spishäll + Ugn

Städ

Garderob

Tvättmaskin

Torktumlare

Kombimaskin

Hatthylla

Lokal sänkning

Undertak

Handdukstorkar

storlek: 
yta:

våning:

Preliminärt bofaktablad med reservation för ändringar
Datum: 2018-11-26

Rumshöjd ca 2500 - 2550 mm där ej annat anges. 
Lokala sänkningar och inklädnader kan förekomma. 

West Side Solna
2 rum och kök 
41 m²
plan 4

3-1402

skala 1:100

Symbolförklaring

Vi bygger bostäder för
morgondagens Stockholmare 

N
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Lokal sänkning

Undertak

Handdukstorkar

storlek: 
yta:

våning:

Preliminärt bofaktablad med reservation för ändringar
Datum: 2018-11-26

Rumshöjd ca 2500 - 2550 mm där ej annat anges. 
Lokala sänkningar och inklädnader kan förekomma. 

West Side Solna
2 rum och kök 
51 m²
plan 6

2-1601

skala 1:100

Symbolförklaring

Vi bygger bostäder för
morgondagens Stockholmare 

N

K

F

K/F

DM

ST

G

TT

H

KM

TM

Kyl

Frys

Kyl + Frys

Diskmaskin

Spishäll + Ugn

Städ

Garderob

Tvättmaskin

Torktumlare

Kombimaskin

Hatthylla

Lokal sänkning

Undertak

Handdukstorkar

storlek: 
yta:

våning:

Preliminärt bofaktablad med reservation för ändringar
Datum: 2018-11-26

Rumshöjd ca 2500 - 2550 mm där ej annat anges. 
Lokala sänkningar och inklädnader kan förekomma. 

West Side Solna
2 rum och kök 
43 m²
plan 4

1-1404

STORLEK 2 rum och kök 
YTA ca 43 m²
LÄGENHET: 1-1404
 

STORLEK 2 rum och kök 
YTA ca 51 m²
LÄGENHET: 2-1601
 

STORLEK 2 rum och kök 
YTA ca 41 m²
LÄGENHET: 3-1402
 

STORLEK 2 rum och kök 
YTA ca 53 m²
LÄGENHET: 8-1303
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Preliminärt bofaktablad med reservation för ändringar

Datum:

"Vi bygger bostäder för
morgondagens stockholmare"

METRONOMEN

N

Storlek:
Yta:
Lgh.nr:

PLAN

SEKTION
VÅN.

8
9

10
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14
15
16
17
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19

9
10
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14

20

VÅN.

T2-1202, T2-1402, T2-1602, T2-1802, T2-2002

2 rum och kök
ca 51 m²
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Bo mindre. 

Lev större.

ssm:s koncept
Idag har ett socialt och miljömässigt hållbart liv med en hög grad av 
frihet högre status än någonsin tidigare. Detta tar SSM vara på när 
bolaget utvecklar urbana, ytsmarta och prisvärda bostäder  
till morgondagens urbaniter. 

Vi bygger bostäder för morgondagens 
urbaniter – människor med en urban 
livsstil boende i Stockholm. För dig som 
föredrar mycket funktion på mindre 
yta framför ett spatiöst vardagsrum. 
Vi bygger för unga vuxna som lever i 
hushåll med en eller två personer och 
prioriterar mer än bara boende, som 
tid, resor och restaurangbesök.

VI LYSSNAR PÅ MÅLGRUPPEN
Vårt mål är att utveckla de bostäder 
som efterfrågas mest. Vårt recept för 
ett prisvärt boende är yteffektiva, funk-
tionella lägenheter som har enkel inred-
ning med bra kvalitet och ligger något 
utanför city, nära kommunikationer. 

RYMLIGA, SMÅ LÄGENHETER MED 
MYCKET FUNKTION
SSM:s bostäder är lite mindre då vi 
erbjuder lägenheter för en till två per-
soner men upplevs ändå som rymliga. 

Materialval med kvalitet 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 erbjuda plattfor-
mar för detta såsom pool, gym eller tak-
terrasser – 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 
ser även till att komplettera med bra 
möjligheter till cykelparkering och ökar 

antalet cykelparkeringar per lägenhet 
till 2,5 där det är möjligt. När våra bo-
ende behöver bil löser vi det på det sätt 
de önskar - genom att dela i en bilpool. 
Och på tal om kommunikation, då bra 
internetuppkoppling är lika viktigt som 
varmt och kallt vatten ur kran för vår 
målgrupp, har vi bredband med hastig-
heten 1 000/1 000 mbit.
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bilpool
finns i föreningen

lägenhets-förråd

tak- 
terrass
för föreningens  

medlemmar

övernattnings- 

lägenheter

Gemensamhets- lokal finns för  föreningens medlemmar

En mysig lägenhet är superviktigt, men lika viktigt är att det finns bekvämligheter 
även utanför dina fyra väggar. Vi jobbar för att göra livet runt huset enklare, skönare 
och gladare. Här kommer några exempel på vad som finns i West Side Solna:

bekvämt även utanför 
lägenheten  

innergård med pooldelas med föreningens  

medlemmar.

Illustrationer: Stefan Lindblad
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west side solna  
– urbanitens paradis

MOBILITET (40 POÄNG)
Denna parameter är den viktigaste för att 
minska behovet av privatbilar i storstads-
regionen. Som boende i West Side Solna 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.

VARDAGSTJÄNSTER (20 POÄNG)
Som boende ska du ges bästa möjliga 
förutsättningar för att skapa balans i varda-
gen samt att minimera ditt klimatavtryck. 
Urban Score sätter betyg på projektets när-
het till lokalt centrum och dess tjänster, avs-
tånd till läkarvård samt de cirkulärekono-
miska tjänster som bostaden eller närområ-
det erbjuder.

GEMENSKAP (20 POÄNG)
Du ska känna dig trygg och välkomnad i ditt 
bostadsområde. Det ska finnas gemen-
samma ytor i närheten för umgänge med 
vänner och bekanta. Urban Score bedömer 
projekten utifrån utbudet av olika möte-
splatser, i fastigheten eller i området, res-
tauranger, caféer och kulturutbud.

HÄLSA (20 POÄNG)
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 träningsmöj-
ligheter i fastigheten eller i närområdet, 
såväl inom- som utomhus.

Med Urban Score vill 

vi uppmuntra dig att 

reflektera över fler 

parametrar vid ditt 

bostadsval. 

Vi 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, gemen-
skap och hälsa.  Alla SSM:s projekt ska ha en Urban Score över 75 poäng. 

AVSTÅND TILL KOLLEKTIVTRAFIK

1,9 kilometer till pendeltåg  
eller lokalbana.

500 meter till tunnelbana.

170 meter till busshållplats.

TID TILL CITY

Åtta minuter till närmaste 
knutpunkt i city med kollek-
tivtrafik.

26 minuters cykelväg till city. 

ACCESS TILL BILPOOL

Bilpool finns i projektet. 

Möjlighet för laddning av elfor-
don finns i garaget.

CYKELTILLGÅNG

Cykelparkering inomhus.

M
O

B
IL

IT
ET

INBYGGDA MÖTESPLATSER

Gemensam yta, takterrass 
innergård och pool.

MAT OCH DRYCK

100 meter till restaurang, café 
och bageri i närområdet. 

G
EM

EN
SK

A
P

UPPLEVELSE

700 meter till biograf. 
900 meter till konsert, teater-
lokal, museum och galleri. 
1 000 meter till bibliotek.

BLANDADE 
UPPLÅTELSEFORMER

Blandade upplåtelse-
former och ett varierat 
kvarter.

SERVICE

240 meter till matbutik och 
närservice. 

1,5 kilometer till lokalt centrum. 

1,5 kilometer till System-
bolaget.

240 meter till postutlämning/
servicebox.

Inom leveransområde för 
rå varor direkt till dörr.

  Fastigheten har fiber- 
uppkoppling. 

 
Verktygs pool finns inom  
1,0 kilometer.

VÅRD

1,5 kilometer till vårdcentral/ 
allmänläkare.

ÖVERNATTNING

Inom 1,0 kilometer finns hotell, 
hostel eller vandrarhem.

CIRKULÄRA TJÄNSTER

Miljöstation inkluderad i  
projektet.

Återbrukstjänster i området. 

VA
R

D
A

G
ST

JÄ
N

ST
ER

 
H

Ä
LS

A UTOMHUSTRÄNING

Bollplan (fotboll, basket,  
volleyboll med flera).

Lek- och idrottsyta.

GRÖNOMRÅDEN

Stadsdelspark.

Torg.

Hundgård.

INOMHUSTRÄNING

Simhall.

Gym/fitness/yogacenter.

Racketsporthall.

Gymnastikhall. Avstånden är ungefärliga. 
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köpprocessen  
i west side solna

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 West Side Solna.

UPPLÅTELSESAVTAL 
Avtalet med bostadsrättsförening-
en 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 upplåtelseavta-
let erlägger du en handpenning på 
125 000 kronor, som en dellikvid av 
den totala summan för köpet. Res-
terande 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.  
   

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 inflytt-
nings- och hisstid för att inflyttning-
en 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 genom-
gång 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! 



WEST SIDE SOLNA – BO MINDRE. LEV STÖRRE.

28 29

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 bostads-
projekt sammanställs i en ekonomisk 
plan som också ska ge en rättvisan-
de bild av föreningens verksamhet 
över tid. Den visar även de ekono-
miska 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 bostadsrättsfören-
ingens 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 finan-
sieras genom avgiften för respektive 
bostadsrätt. Om en bostadsrätts-
förening innehar lokaler och/eller 
garageplatser som hyrs ut kan även 
hyresintäkten från dessa hjälpa till att 

finansiera de löpande kostnaderna. 
Brf West Side Solna har sju lokaler 
till uthyrning varav en lokal tillhör 
LSS-boende. 

FÖRE BOENDESTYRELSEN TAR ÖVER
En professionell styrelse bestående 
av externa ledamöter med lång 
erfarenhet av frågor rörande nypro-
duktion av bostadsrättsföreningar 
har i uppdrag att ingå totalentrepre-
nadavtal för uppförande av huset 
och ansvarar för bostadsrättsfören-
ingens 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 ge-
nomsnittskostnaden under de första 

två åren ersätter SSM bostadsrätts- 
föreningen för den överstigande 
kostnaden. 

SSM STÅR FÖR MERKOSTNADER
Garanterade anskaffningskostnader 
i enlighet med registrerad ekonomisk 
plan. Detta innebär att om entrepre-
naden blir dyrare än beräknat står 
SSM för den merkostnaden. 

GARANTERADE HYRESINTÄKTER 
Enligt ekonomisk plan garanteras 
hyresintäkter för eventuella parke-
ringsplatser och kommersiella lokaler 
i ett år. 

GARANTI FÖR OSÅLDA BOSTADS-
RÄTTER
SSM garanterar kostnaden för even-
tuellt osålda lägenheter gentemot 
föreningen. Som osåld lägenhet 
räknas lägenhet för vilken bindande 
förhandsavtal eller upplåtelseavtal 
inte har tecknats. 
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