
BRF JAKOBS TRÄDGÅRD  Med naturen som fond .



BOSTADSUTVECKLARE & ENTREPRENÖR. 

VIKTIG INFORMATION.

De uppgifter som lämnas i objektbeskrivning, 
prospekt samt annat informationsmaterial är 
i huvudsak grundade på uppgifter lämnad av 
säljaren. Köparen/spekulanter uppmanas att 
kontrollera kostnadskalkylen samt stadgar i 
samfällighet. Köpare/spekulanter är informerade 
om sin undersökningsplikt  enligt paragraf 20 i 
Köplagen samt vad det innebär. Om du önskar få 
en beräkning av boendekostnadskalkyl - ta kontakt 
med ansvarig mäklare. När du varit på visning eller 
möte godkänner du att Våningen & Villan eller 
tredje part kontaktar dig i form av telefonsamtal, 
sms eller email på de kontaktuppgifter du lämnat 
till fastighetsmäklaren, vid visning eller bokning 
av visning. Önskar du inte bli kontaktad så 
meddelar du bara det så tar vi bort dig ur våra 
system. Samtliga illustrationer i denna broschyr 
är med reservation för ändringar, de kan även 
innehålla tillval. 

MAGNUS JANSSON
Regionchef / Partner / 
 Reg. Fastighetsmäklare

0731-55 55 36
magnus.jansson@vaningen.se 

FÖRSÄLJNING.

Samtliga illustrationer i denna broschyr är med reservation för ändringar.

TORNET bygger och förvaltar hållbara attraktiva 
bostäder i de större städerna, alltid med närhet till 
kollektivtrafik och service. Bolaget bildades 2010 och 
ägs idag av Folksam, Peab och Balder.  Vi har boende 
i fokus och vet att våra projekt har stor betydelse 
för dagens samhälle och kommande generationer. 
Därför verkar vi för ett energieffektivt byggande, 
resurseffektivt materialutnyttjande och hållbara 
produktval. Vi strävar efter att minimera användandet 
av energi, vatten och förbrukningsmaterial.

tornet.se



BO MED MINIMALT KLIMATAVTRYCK.

I Järfälla håller framtidens boende på att växa fram med olika spjutspetslösningar vad gäller 
uppvärmning och hållbarhet. Bostädernas energi kommer från fjärrvärme, bergvärme och 
solenergi. Artificiell intelligens (AI) kommer att välja den energikälla som för tillfället ger 
minst klimatpåverkan. Området kommer i stort sett att bli självförsörjande på energi. Hu-
sen skapas för att i framtiden kunna ha solceller även i fasaderna. Visionen är att alla delar, 
både teknik och arkitektur, ska samspela för att minimera klimatavtrycket.

Området är kuperat med promenadstråk, parker och grönområden som blir en naturlig 
lekmiljö för både boende, skola och förskolor. Stor omsorg läggs på att bevara naturområ-
det med tallar och stenhällar nära bostäderna. Bebyggelsen placeras så att de skapar öppna, 
gröna gårdar. Arkitekturen samspelar med naturen och har en naturlig färgsättning i jord-
färger (engelskt rött, umbra, ockra och oxidgrönt) och naturliga hållbara material som trä, 
tegel, puts och keramiska plattor. Bebyggelsen utgår från områdets höjdskillnader och tar 
upp dem genom souterrängvåningar eller stödmurar.



EN ENKEL VARDAG.

Ljusa, moderna lägenheter med hög standard, samtliga med 
balkong eller uteplats. En grönskande stadsdel där husen vän-
der sig mot väster och har både dag- och kvällssol. Parkerings-
garage under husen. Här kommer att finnas ett litet torg med 
lokaler för kontor, hantverk, café, frisör och liknande. Det 
kommer även att finnas gemensamhetslokaler och cykelrum. 
I appen Torna kommer de boende att få tips om smarta val 
– en flerspråkig plattform med ett socialt forum där man ex-
empelvis kan fråga om hjälp med hundpassning.

Samtliga illustrationer i denna broschyr är med reservation för ändringar.



GEMENSAMMA ANORDNINGAR:

Vatten/avlopp    Fastigheten är ansluten till det kommunala nätet
El    Fastighetsmätare i elcentralen. Individuella mätare i lägenheterna
Uppvärmningssystem    Fjärrvärme från undercentral till vattenburna radiatorer
    Individuella värmepumpar kopplat till geolager samt solhybrider
Ventilation    FTX aggregat finns i fläktrummet i respektive huskropp
Kommunikationer                            Hiss/trappor
Avfall                                                Gemensamt miljöhus samt kassuner på innergård
Parkering                                          22 platser (Bilpool, p-plats och garage, laddningsplats för elbil 
finns).
Bredband/fiber                                 Öppen fiber – Via Europa          

PRELIMINÄR BYGGNADSBESKRIVNING:
 
Grundläggning    Platta på mark
Byggnadsstomme                            Betong
Yttervägg                                         Utfackningsväggar, betong 
Lägenhetsskiljande väggar                Betong
Innerväggar i lägenheten                  Gipsväggar
Bjälklag                                            Betong
Fasad                                               Fasadtegel, puts 
Yttertak                                            Falsad plåt
Ytterdörr                                         Lägenhet - säkerhetsdörr i stål
Fönster                                            Trä/aluminium
Balkong                                            Betongplatta med målade räcken av smide

PRELIMINÄR LÄGENHETSBESKRIVNING:

Golv                                                      Parkett
Väggar                                                        Målade
Tak                                                          Grängat
Övrigt                                                        Fönsterbänkar i natursten
Hall                                  Keramiska plattor vid lägenhetsentrédörr (del av hall), övrigt 
    se generell beskrivning
Kök                                                Målade luckor
                                                           Bänkskiva laminat med infälld diskho
                                      Spis med häll
                                                         Separat kyl och frys alt. kombination kyl/frys
                                                         Diskmaskin
                                                Mikrovågsugn
                                                      Ventilationskåpa
Bad/tvätt/wc                               Keramiska plattor på golv
                                                        Kakel på väggar
                                                      Vägghängd toalett
                                                   Vägghängt tvättställ
                                               Spegel över tvättstället
                                                    Duschväggar
                                 Tvättmaskin och torktumlare alt. Kombimaskin
                                               Bänkskiva ovan vitvaror samt väggskåp.
Förvaring                                      Klädkammare/förråd, inne i lägenheten.
 
 

Samtliga illustrationer i denna broschyr är med reservation för ändringar.



Samtliga illustrationer i denna broschyr är med reservation för ändringar.

OMRÅDET. 

Tallbohov ligger i södra Jakobsberg, norr om Stockholm. Här finns goda 
kommunikationer med närhet till pendeltåg och planerad utbyggnad av 
tunnelbana till Järfälla. En ny gång- och cykelbro till Barkarby handelsom-
råde ger bättre tillgänglighet till kommersiell service. Butiker kommer att 
finnas inom ett cykel- och gångavstånd på 500 meter. I Tallbohov Electric 
Village bor du nära köpcentrum, sjukhus, skola, fritidsgård, kultur- och 
aktivitetshus. 

Samtliga illustrationer i denna broschyr är med reservation för ändringar.



EXEMPEL PÅ PLANLÖSNINGAR. 



KÖPPROCESSEN. 

1. Intresseanmälan
Redan i ett tidigt skede kan du anmäla ditt intresse för projektet. Detta gör du via 
vaningen.se/till-salu/jakobs-tradgard/ eller mail till magnus.jansson@vaningen.se

2. Säljstart
Inför säljstart presenteras bostäderna mera detaljerat med priser, månadsavgifter och 
ritningar. Bostäderna fördelas enligt principen först till kvarn.

3. Förhandsavtal och upplåtelseavtal
I nästa steg skrivs ett förhandsavtal, alternativ skrivs ett upplåtelseavtal direkt beroende 
hur långt man har kommit i processen med den ekonomiska planen för bostadsrätts-
föreningen. Förhandsavtal tecknas många gånger relativt långt innan inflyttning.
I samband med detta inbetalas även ett förskott om 10% som sedan avräknas
din slutbetalning. Inför eller senast i samband med tillträde ersätts förhandsavtalet 
med ett Upplåtelseavtal. Det är nu du som köpare också blir formellt medlem i bo-
stadsrättsföreningen. Båda dessa avtal är juridiskt bindande både för dig som köpare 
och för bostadsrättsföreningen som är motparten i dessa avtal.

4. Visning
Under produktionen kommer du få möjlighet att besöka arbetsplatsen för att se din 
kommande bostad ta form. 

5. Slutbesiktning
Några veckor innan inflyttning besiktigas bostaden av en opartisk besiktningsman.

6. Tillträde och inflyttning
Slutbetalning sker 7-10 dagar innan tillträde och mot uppvisande av kvitto får du
nycklarna till din bostad. Det betyder också att den sk ”risken” övergår till dig som 
köpare och det är från och med nu som det är ditt ansvar att hålla den försäkrad. Som 
köpare blir du kontaktad av mäklaren och tilldelad en dag och tid för inflyttning. 
Detta för att den praktiska inflyttningen ska gå så smidigt som möjligt. Slutgiltigt 
besked om exakt inflyttningsdag meddelas senast fyra månader i förväg.

Har du frågor om bolån eller behöver hjälp med ett bolånelöfte?
Välkommen att kontakta Söderberg &Partners.

Kontaktperson för  
Brf Jakobs Trädgård:

Adam Zylberstein
Kundansvarig Bolån 

08 – 466 80 49
Stureplan 8 

114 35 Stockholm
www.soderbergpartners.se/bolan
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