En förening av två kan bilda
något ännu starkare.
Två metaller blir hårdare tillsammans,
och två städer som möts skapar
en ännu bättre stad.
I mötet mellan Vasastan och Solna stad
växer en ny innerstadsdel fram.
En sann legering för framtidens Stockholm.
Välkommen till Legera Hagastaden.
Där stan möter stad.

Välkommen till Stockholms senaste
innerstadsområde. Nära både Hagaparken och
Rörstrandsgatan bygger vi just nu lägenheter med
balkong i söderläge. Stadsradhus och takvåningar
med hisnande utsikt över stan. Hitta ditt nya hem i
detta skimrande landmärke bestående av
bostads- och äganderätter.

Legera
Hagastaden

Ägarlägenhet
Legera Hagastaden kommer att bestå av både lägenheter
och stadsradhus. En del av de cirka 200 lägenheter som
ska byggas kommer att bli ägarlägenheter. En ägarlägenhet innebär att du köper din del av fastigheten och blir
lagfaren ägare av bostaden/bostäderna. Du får med
andra ord full äganderätt där du kan pantsätta, belåna,
sälja och hyra ut bostaden precis som du vill.
När du köper en ägarlägenhet betalar du 100% av värdet
på bostaden. På precis samma sätt som när du köper en
villa. Till skillnad mot en bostadsrättsförening där det kan
finnas lån och därmed höga avgifter, så har du som ägare
till en ägarlägenhet bara dina egna lånekostnader – plus
en mindre samfällighetsavgift. En samfällighetsförening
hanterar delade utrymmen som kräver gemensamma
beslut, såsom hissar, trapphus, tak, fasader, ledningar
och avlopp.
Ett köp av en ägarlägenhet innebär en större direkt investering för dig som köpare, men också större friheter att
göra vad du vill med ditt boende.
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LINDBERG STENBERG ARKITEKTER

Mitt i Hagastaden på kända Stockholmsadresser, Dalagatan
och Norra Stationsgatan, ligger Kv Organellen. Hagastaden
kommer att bli en av innerstadens modernaste stadsdelar
med bra kommunikationer, urbant stadsliv men samtidigt
nära till grönska i Hagaparken och vattnet i Brunnsviken.
Vi har utformat byggnader och bostäder för att ta tillvara
på läget på allra bästa sätt!
Livet längs gatorna är viktigt i utformningen av ett kvarter,
man ska känna sig trygg och ha nära till butiker och stadsliv.
Här har vi planerat in lokaler i kvarterets alla hörn och mot
lokalgatorna finns ljusa cykelverkstäder med spol- och
meckarplats. Man når kvarterets gård från Hagaesplanadens parkstråk via en trappa kantad av grönska och det
finns lätt åtkomliga cykelrum för cyklar, lådcyklar och miljörum för återvinning.

Vi har utformat byggnaderna och bostäderna för att passa
olika människors livssituationer och behov. Det finns både
riktigt små och effektiva lägenheter för unga, medelstora
lägenheter för parhushåll och äldre samt stora lägenheter
och radhus som kan passa för barnfamiljer. Här kan man
hitta både sin första lägenhet när det är dags att flytta
hemifrån, ett mindre och bekvämare boende när barnen
flyttat eller en stor lägenhet för familjen.
Lägenheterna har en umgängesdel med vardagsrum och
kök i öppet sammanhang och har planerats med kompakta
och effektiva ytor. Flera av de större lägenheterna har en
mer privat del med sovrum och badrum. Lägenheter har
uteplats eller balkong och högst upp terrasser med utsikt
över Stockholms takåsar.

Byggnaderna är utformade för att smälta in i stenstadens
arkitektur, modernt men ändå klassiskt. Fasaderna är putsade och har markerad sockelvåning av terrazzo med stora
glasade partier till lokalerna. Fönstersättningen är stram
och balkongerna har integrerats i byggnadsvolymerna för
att inte tränga sig på i gaturummet. Överst har byggnaderna en krona på terrasserna som ger byggnaderna en
tydlig avslutning uppåt. Kulörerna är ljusa med kontraster
i metall, guld och brons.
Trapphusentréernas stora portar leder in i entréhallen där
man når hiss och trappa. Gården, garage och förråd är
lättåtkomliga från trapphusen. Gården är inte så stor men
det finns plats att träffas i den upplysta pergolan eller sitta
i lugn och ro och pusta ut från stadslivet utanför. Man får en
genomblick genom kvarteret via gården som även kommer
bostäderna tillgodo. Många av lägenheterna högre upp i
husens torn får ta del av den fina utsikten över staden.
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Så går din bostadsaffär till
– ägarlägenhet
Bokningsavtal
När du bestämt dig för vilken bostad du vill köpa tecknar
du ett bokningsavtal och en bokningsavgift på 25.000kr
betalas.
Köpeavtal och entreprenadkontrakt
Under första kvartalet 2021 betalar du en handpenning
på 250.000kr i samband med att vi skriver ett köpeavtal
för köpe-/entreprenadkontrakt. I detta skede tar vi även
normalt en personupplysning.
Inredningsval
Du får möjlighet att mot en tilläggskostnad, byta ut eller
välja till inredning och utrustning för att ge din bostad din
personliga prägel. Dessa måste göras före en viss tidpunkt.
Du betalar en handpenning om 25% av beloppet för tillvalen
när du lämnar in din inredningsbeställning.
Upplåtelseavtal
Ca 4 månader innan tillträde betalar du 10% av hela
köpeskillingen minus tidigare erlagd handpenning på
250.000kr.
Besök på byggarbetsplatsen
Du ges möjlighet att vara med vid ett eller flera byggarbetsplatsbesök under byggets gång. Vi försöker visa
runt dig överallt där det är möjligt.

Slutbesiktning
Cirka 3 veckor innan inflyttning sker en slutbesiktning som
vi rekommenderar att du deltar vid.
Likvidavräkning och köpebrev
I samband med tillträde erläggs den totala slutlikviden.
På tillträdesdagen tecknas ett köpebrev. Detta köpebrev
skickas in till inskrivningsmyndigheten och du blir därmed
lagfaren ägare till bostaden.
Inflyttning
I god tid innan inflyttningen håller vi ett informationsmöte
där du får praktiskt information inför flytten. Du får en tidpunkt då du kan flytta in. Nycklarna får du på inflyttningsdagen, tillsammans med annan praktisk information om
bostaden.
Kundundersökning
Här vill vi gärna att du tar dig tid att fylla i kundenkäten
från Prognoscentret så att vi får veta vad du tycker.
Garantibesiktning
När ca 2 år har gått gör vi garantibesiktning av byggnationen. Här skickar vi genom Prognoscentret ut en ny enkät
som vi gärna ser att du fyller i så att vi får veta vad du nu
tycker om ditt boende.
Reservation för ändringar
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Besqabs trygghetspaket
Besqab har funnits i 30 år och vi har samlat lång och
gedigen erfarenhet av bostadsmarknaden. Vi har goda
marginaler i våra kalkylräntor, konjunktursvängningar
ingår i våra kalkyler och vi har försäkringar som garanterar att våra löften kan hållas. Att köpa ett nytt hem är
för många den största affären man gör i livet - och den
härligaste. Därför har vi ett trygghetspaket som gör ditt
bostadsköp tryggt och säkert.

Skydd mot dubbel boendekostnad
Om försäljningen av din nuvarande bostad drar ut på tiden
kan du efter prövning använda vårt skydd mot dubbel
boendekostnad. Skyddet täcker dina faktiska kostnader
för ditt gamla boende upp till 10 000 kr per månad i max 6
månader. Om du vill använda Tillträdesskyddet eller Skydd
mot dubbel boendekostnad, måste du anmäla detta till oss
senast tre månader före tillträdet av din nya bostad.

Föreningen har god ekonomi
Samfällighetens ekonomiska plan granskas av två av Boverkets auktoriserade intygsgivare, som intygar att planen
vilar på tillförlitliga grunder. Föreningen är nybildad och
har inte några gamla skulder. Vi ser till att föreningen har
fortsatt goda ekonomiska förutsättningar.

Besqab ansvarar för föreningens osålda lägenheter
Samfällighetsavgift för eventuella osålda lägenheter vid inflyttningsdatum betalas av oss under 6 månader. Skulle det
finnas osålda lägenheter kvar efter den tiden köper Besqab
dessa av föreningen. Vårt ansvar är att samfällighetens
ekonomi inte påverkas.

Vi utbildar styrelsemedlemmarna
När du köper en ägarlägenhet startar vi och följer samfällighetsföreningen den första tiden. Vi utbildar de som ska
sitta i styrelsen så att de känner sig trygga. Du kan sälja
din nuvarande bostad i lugn och ro. Du får god tid på
dig att sälja din befintliga bostad tack vare att vi lämnar
besked om definitivt tillträdesdatum minst 4 månader före
inflyttning.

Vi garanterar att färdigställa bygget
Inför produktionsstart tecknas alltid en försäkring som
garanterar att bygget färdigställs.

Tillträdesskydd
Du kan, efter prövning, skjuta upp ditt tillträde i upp till 3
månader, om du behöver extra tid för att sälja din nuvarande bostad.

Besiktningar av oberoende part
Innan inflyttning sker en slutbesiktning som görs av en
oberoende besiktningsman. Vi gör en garantibesiktning
efter 2 år för att säkerställa att allt är fortsatt bra och att
inga fel har uppkommit. Garantitiden på byggnadsarbeten
för ägarlägenheter är 5 år med undantag för vitvaror som
är 2 år. Om du vill veta mer om våra försäkringsvillkor och
skydd, eller har andra frågor om ditt bostadsköp, tveka inte
att höra av dig till oss!
Reservation för ändringar
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Vill du veta mer om Legera Hagastaden?
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mäklare
Johan Ewerth, Nytt Hem
070-968 03 86, johan.ewerth@nytthem.se
Cathrin Folkesson, Nytt Hem
070-794 51 63, cathrin.folkesson@nytthem.se
Projektledare
Anders Dahlström, Besqab
08-409 416 54, anders.dahlstrom@besqab.se
Besqab Kundkontakt
08-409 416 00, info@besqab.se
Anmäl dig som intressent
Genom att anmäla dig som intressent för Legera
Hagastaden på besqab.se får du löpande nyhetsbrev
med information om projektet.
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