
VÄSJÖN 
– en ny del av Sollentuna 

Vill du bo nära staden, men ändå med naturen utanför dörren? Då kommer du att känna dig hemma i 
Väsjön. här finner du en charmig, småskalig och naturnära stadsmiljö med det aktiva livet i centrum.  

Området har en varierad småhusbebyggelse med torgplatser, parkstråk, strandpromenad och direkt 
anslutning till kringliggande naturreservat. 

Här erbjuds nu ett boende med ett unikt läge. En trygg oas där områdets centrala läge med stadens puls 
inom räckhåll möter fantastisk orörd natur runt knuten. Omgiven av skogar, sjöar och skidbackar i det 
absoluta närområdet skapas bästa tänkbara förutsättningar för ett enkelt och aktivt frilufts och vardagsliv. 



BRF  
ELDDOPET

• BRF ELDDOPET består av 4 parhus- totalt 8 
bostäder 

• 3 plan + loft - 160 kvm boa + 4 kvm förråd 

• Egen parkering med plats för två bilar på 
vardera uppfart  

• Stenbelagd framsida 

• Trädäckad uteplats på baksida med putsade 
murar, pergola, spabad samt utekök. 

• Genomgående hög kvalitet på material 

• Tillträde Q4 2023 

  



Arkitektens beskrivning

Den branta takvinkeln och de svarta fasaderna ger karaktär åt 
parhusen på Södersätravägen. Med den höga bergsåsen i 
bakgrunden balanseras proportionerna så att intrycket av det höga 
huset skalas ner. Åsens karga natur både harmonierar med och 
framhäver den avskalade arkitekturen. 

Precis som exteriören har anpassats för att samspela med 
omgivningen, har interiören styrts av tomtens förutsättningar och det 
faktum att två familjer ska kunna leva sida vid sida. Planlösningen på 
entréplanet är öppen, men ändå tydligt indelad, med vardagsrum 
mot gatan och kök mot trädgårdssidan. Målet har varit att placera 
sällskapsytor där ljusinsläppet är som störst, det vill säga mot 
bostadens kortsidor. Därför ligger entrén mitt på långsidan. Trappa, 
badrum och förråd – där man vistas under kortare stunder – är 
placerade i huskroppens mörkare mitt. 

På entréplanet ligger kök och uteplats mot väster. Livet mellan ute 
och inne blir enkelt och självklart tack vare glasade pardörrar, 
samtidigt som altanen blir som en förlängning av bostaden. 
Uteplatsen är utformad för att optimera soltimmarna, men samtidigt 
minimera insynen. Från köket ser man genom entréhallen in i 
vardagsrummet och siktlinjen är obruten från fasad till fasad. Det ger 
hemmet en luftig känsla. Stora fönsterpartier i både kök och 
vardagsrum förstärker upplevelsen av att bostaden är ljus och rymlig.  

Plan 2 är yteffektivt planerat med sina tre sovrum där master 
bedroom vetter mot trädgården. Badrummet är väl planerat och stort 
nog för ett badkar. Allrummet kan fylla behovet av hemmakontor, TV-
rum eller pysselhörna. Har du större utrymmesbehov finner du det en 
våning upp på halvplanet. Här finns en flexibel yta att inreda efter 
behov. Ett extra sovrum, tonårshäng, eller varför inte ateljé?  

Den branta takvinkeln ger en takhöjd som gjort det möjligt att även 
bygga ett vindsloft – som ett överraskande fjärde våningsplan. På så 
sätt påminner huset mer om ett townhouse än ett parhus. Vem vinner 
dragkampen om att få ha sitt hemmakontor här med himmeln som 
närmsta granne? 



SKOLOR OCH 
FÖRSKOLOR 
Intill Väsjö torg planeras för Väsjöskolan och i Södersätra för en 
förskola. 
Södersätra förskola kommer att drivas i privat regi och beräknas 
att kunna öppna 2023. 
Väsjöskolan blir kommunal och öppnas i samband med att den 
andra etappen av bostäder vid Väsjö torg byggs ut. Enligt 
planering sker den bostadsutbyggnaden preliminärt från år 2024. 
Väsjöskolan planeras som grundskola men kommer initialt även 
att innehålla en förskoledel som senare planeras att flytta till 
Södra Väsjön. 



BADRUM plan 1: 

Golv: Granitkeramik ”Hill 
Ceramics terazzo” 60x60 
Vägg: målat ljus varmgrå 
Tak: målat  
Snickerier: Kommod 60 
cm från Ballingslöv/Vedum. 
Spegel med belysning  
Blandare Tapwell 

WC: vägghängd  
Vitvaror: Kombinerad 
tvätt/torktumlare Siemens/
Bosch 
Övrigt: Duschväggar i 
glas.  
Spotlights



Golv: vitaliserad trestav ekparkett 
Vägg: Målat ljus varmgrå 
Tak: Målat  
Snickerier: Slät lucka i varmgrå kulör från Ballingslöv/
Vedum 

Bänkskiva i ljus kompositsten med underlimmad ho. 
Stänkskydd kakel 
Vitvaror: Bosch/Siemens 
Övrigt: ledbelysning under överskåp, lamputtag i tak. 
Pardörrar ut till terass.

KÖK:



Så köper man hus i  
BRF ELDDOPET

1. Det första steget är att välja vilken bostad och vilket läge du vill köpa. Därefter tar du med dig kostnadskalkyl och beskrivning till din bank för att söka lånelöfte. 
2. Nästa steg är att Notar kallar er för ett bindande förhandsavtal. Var här förberedda med ett intyg på hur du ska finansiera köpet t ex ett lånelöfte. Förskott på 100 000 

kronor ska erläggas inom tio dagar efter detta möte. Denna betalning sker till mäklarens klientmedelskonto och är riktad till Bostadsrättsföreningen. 
Förskottsbetalningen fungerar som en delbetalning.Förskottet betalas vidare till Bostadsrättsföreningen efter det att villkoren i förhandsavtalet är uppfyllda. 
Föreningen kommer efter tecknande av förhandsavtal även att begära in de avtal som önskas. 

3. Cirka tre månader innan planerat tillträde kommer Notar att kalla dig för att omvandla ditt förhandsavtal till ett upplåtelseavtal. Upplåtelseavtalet baseras på en 
registrerad ekonomisk plan för föreningen. En handpenning på 5% av insatsen ska betalas i samband med att upplåtelseavtalet tecknas. Handpenningen är en 
delbetalning och räknas likt förskottet av från köpeskillingen. 

4. Bostadsrättsföreningens styrelse utser en besiktningsman vars uppgift är att löpande besiktiga pågående entreprenad. Cirka 14 dagar innan inflyttning erbjuds 
blivande medlemmar att närvara vid en slutbesiktning av bostadsrätten. Styrelsen bevakar samtliga besiktningar inför färdigställandet. 

5. I god tid före du har tillträde till ditt nya hem kommer fastighetsmäklarna på Notar att kalla dig till tillträdet och nyckelutlämning. Vid detta tillfälle ska även kvitto på 
slutbetalning uppvisas.Styrelsen har inför tillträdet granskat alla tecknade avtal och medlemskap beviljas när slutbetalning erläggs. 



SOVRUM:

Golv: vitaliserad ekparkett                                                 Tak: målat 
Vägg: målat ljus varmgrå                                                   Övrigt: lamputtag i tak



Golv: Vitlaserad ekparkett                                       Tak: målat 
Vägg: målat ljus varmgrå                                         Övrigt: Lamputtag i tak

VARDAGSRUM:



ALLRUM loft:

Golv: vitaliserad ekparkett                                                   Tak: målat 
Vägg: målat ljus varmgrå                                                      Övrigt: lamputtag i tak



HALL/ARBETSPLATS övre plan

Golv: vitaliserad ekparkett                               Tak: Målat 
Vägg: målat ljus varmgrå                                 Övrigt: lamputtag i tak 
Trappa: målad varmgrå                                    Handledare/överliggare vitlaserad ek 



FRAMSIDA/GATUVY - SÖDERSÄTRAVÄGEN

Stenbelagd entre/uppfart:                            Pergola med parkeringsplats för två bilar 
Förråd: ca 4 kvm                                             planteringar: planteringslåda i sten med träd 



FRAMSIDA/GATUVY

Södersätravägen



FRAMSIDA/GATUVY

Södersätravägen



Pergola med plats för två bilar

ENTRÈ



Altan: tryckimpregnerat trä                                    Spabad 
Pergola                                                                   Utekök 
Putsade bröstväggar 

UTEPLATS baksida



UTEPLATS baksida 

Inspirationsbild kväll 
(belysning - tillval)



BYGGNADS OCH RUMSBESKRIVNING - BRF ELDDOPET
BYGGNADERNA  
Byggnadstyp: 4 Parhuskroppar, totalt 8 bostäder  
Parkering: Stenlagd parkeringsplats med pergola för två bilar finns till varje 
bostad.  
Planteringslåda i sten med träd i 
Byggnadsår: 2022–2023.  
Antal våningar: 3-våningar ovan mark + entresol,.  
Grundläggning: Isolerad betongplatta på mark.  
Stomme: Bärande väggar av trä. Rumshöjder 2,7m på entréplan och 2,5m 
på plan 2. Lägre takhöjd före- kommer i del av vindsplan, snedtak och 
lokalt vid installationer i badrum, WC/Dusch, klädkammare eller där det 
erfordras av konstruktionsskäl.  

Väggar: Isolerad bärande trästomme. Isolerade innerväggar av trä.  

Bjälklag: Träbjälklag med stegljudsdämpande isolering.  

Tak: Takkonstruktion av trä. Lösullsisolering och/ eller skivisolering. 
Taktäckning pannor. Takavattning med hängrännor och stuprör av 
ytbehandlad plåt. Erforderlig taksäkerhet.  

Fasad: Ytterpanel av trä  
Uteplatser: Alla bostäder har uteplats med tryckimpregnerad trätrall. 
Pergola. Utekök, Spabad (tillval)  

Förråd: Alla bostäder har eget Förråd om ca 4,7m2, oisolerad trästomme 
med papptak. Invändig belysning, vägguttag inne och ute. Förråden står 
på en isolerad betongplatta.  

Fönster: 3-glas isolerruta, trästomme. Aluminiumbeklädd utsida.  

Fönsterdörrar: 3-glas isolerruta, trä- stomme. Aluminiumbeklädd utsida. 

Låsbar.  
Ytterdörrar: Dörr i trä.  
Brevlådor: Placerade mot gata.  
El: Elinstallationer enligt gällande normer och föreskrifter. Fasadmätarskåp 
placeras i fasadvägg. Invändig EL-central med automatsäkringar. Utvändiga 
eluttag vid uteplats. Fasadbelysning vid entré och fönsterdörr vid kök. 

Batteridrivna brandvarnare.  
Tv, telefon och IT: Mediaskåp och 5 st TV-/Data- uttag (Vardagsrum plan 1, 

hall plan 2, Sovrum 1 plan 2, vardagsrum plan 3, loft ”plan” 4 )  
Abonnemang med leverantör av bredband tecknas separat av respektive 
hushåll. Kostnaden för den boende avgörs av valt utbud av bredband, 

telefoni och TV  
Uppvärmning: Frånluftsvärmepump i samtliga Lägenheter. Vattenburen 
golvvärme på plan 1, plan 2 och plan 3 samt loft. 
Ventilation: Frånluftsventilation via frånlufts- värmepump med återvinning 
från kök, wc/dusch, badrum och klädkammare. Tilluft genom spaltventiler i 

fönster och/eller friskluftventiler i yttervägg.  
Sophantering: Sopkärl finns framför varje hus. Bostadsrättsinnehavaren står 
för eget abonnemang.  

GENERELL RUMSBESKRIVNING (gäller där inget annat anges)  
Innerdörrar: Vita massiva dörrar inkl tätningslist.  
Ytterdörr: Dörr i trä Yale Doorman trycke med Kodlås.  
Fönsterbänkar: Vita i MDF 
Fönster: 3-glas isolerruta, trästomme, Aluminiumbeklädd utsida. 
Fönsterdörr: 3-glas fönsterdörr med isolerglas. Aluminiumbeklädd utsida. 
Våningstrappor: Täckmålade stängda trappor i varmgrå kulör 
Smygar: Gipssalningar 
Golv: Ekparkett tre-stav i vitlaserad Ek  
Golvsockel: Platsmålad, Vit  
Väggar: Gipsskiva  
Tak: Gipsskiva  
El: Elinstallationer enligt gällande normer och föreskrifter. EL-central med 
automatsäkringar och Mediaskåp och 5 st. TV-/Datauttag (Vardagsrum  
plan 1, hall plan 2, Sovrum 1 plan 2, vardagsrum plan 3, loft ”plan” 4 ) 

RUMSBESKRIVNING:  
Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser.  
Hall: 
Golv: Klinker Hill ceramic - terazzo (30x30)  
Vägg: Målat ljus varmgrå  
Tak: Målat takfärg  
ÖVRIGT: 2 garderober i entre. Lamputtag i tak.  
KÖK: 
Golv: Ekparkett, trestav, vitlaserat  
Vägg: Målat ljus varmgrå 
Tak: Målat takfärg  
Snickerier: Ballingslöv alt Vedum i lackad varmgrå kulör (val av kök 
beroende av köksleverantörernas möjlighet att leverera)  
Rostfria handtag.  
Bänkskiva i ljus stenkomposit med underlimmad ho. LED-belysning i 

överskåp.  
Vitvaror: Helintegrerad Kyl, Frys och diskmaskin från Siemens alt Bosch 
Inbyggd ugn och mikrovågsugn i högskåp från Siemens/Bosch. 
Induktionshäll från Siemens/Bosch  
(val av leverantör beroende av  
möjlighet till leverans)  
ÖVRIGT: Stänkskydd av kakel, vit matt.  
lamputtag i tak. Köksblandare Tapwell  
VARDAGSRUM:  
Golv: Ekparkett, trestav, vitlaserat  
Vägg: Målat ljus varmgrå kulör 
Tak: Målat takfärg 
Kamin: (tillval) 
Övrigt: Lamputtag i tak.  
Platsbygg bokhylla runt fönster målas i  
snickerifärg Ljus varmgrå 

KLK under trappa  
Golv Ekparkett, trestav, vitlaserat  
Målade väggar och tak  
SOVRUM master  
Golv: Ekparkett, trestav, vitlaserat  
Vägg: Målat ljus varmgrå  
Tak: Målat  
Övrigt: 1 st garderob ingår i varje sovrum. Lamputtag i tak. 
Skjutdörrsgarderob i Sov 1 är tillval.  

Hall plan 2:  
Golv: Ekparkett, trestav, vitlaserat  
Vägg: Målat ljus varmgrå 
Tak: Målat 
Övrigt: Lamputtag i tak.  

Sovrum 8,3m2 plan 2  
Golv: Ekparkett, trestav, vitlaserat  
Vägg: Målat ljus varmgrå 
Tak: Målat 
Övrigt: Lamputtag i tak.  

BADRUM PLAN 2  
Golv: Klinker 60x60 Hill ceramics - terazzo 
Väggar: Kakel 20x40 vit matt  
Tak: Målat våtrumsfärg  
Snickerier: Kommod 60 cm från Ballingslöv/Vedum (val av leverantör 
beroende av möjlighet till leverans) och spegel. Tvättställsblandare och 
duschblandare från Tapwell. Golvstående WC  
Övrigt: Duschväggar i glas. Spotlights i tak med dimmer. Tillval Badkar 
Vardagsrum plan 3  
Golv: Ekparkett, trestav, vitlaserat  
Vägg: Målat ljus varmgrå 
Tak: Målat takfärg 
Övrigt: Lamputtag i tak. Bröstväggar i gips, överliggare i ljuslaserad ek  

Loft ”plan” 4 
Golv: Ekparkett, trestav, vitlaserat  
Vägg: Målat ljus varmgrå 
Tak: Målat takfärg 
Övrigt: Lamputtag i tak. Bröstväggar i gips, överliggare i ljus laserad ek 

  

 

WC/DUSCH/TVÄTT PLAN 1  
Golv: Klinker  
Hill ceramics-terazo 
Vägg: målat ljus varmgrå  
Tak: Målat  
Snickerier: Kommod 60 cm 
ljus varmgråBallingslöv/Vedum 
(val av leverantör beroende 
av möjlighet till leverans) 
Övrigt: Duschväggar i glas 
Vägghängd WC. 
 Tvättställsblandare 
Och duschblandare Tapwell 



amanda.kujanpaa@notar.se 
073 5190440 

mailto:amanda.kujanpaa@notar.se

