
Ett boende med ljusa utsikter
Välkommen till Brf Magneten i Huvudsta C



EN HISSTUR FRÅN CENTRUM    

Brf Magneten är bokstavligen byggt på Huvudsta   
Centrum. Bottenvåningen ligger inte längre på marken 
utan tre våningar upp med lägenheter som har terrass eller 
uteplats mot gården. Spännvidden mellan det urbana/livliga 
och det trygga/hemkära är det som sticker ut. Men nya   
Huvudsta Centrum handlar inte bara om häftig stadskänsla 
och vassa kommunikationer - området bjuder också på 
stora grönområden med fantastisk natur och närhet till 
Ulvsundasjön med bad och sköna promenadstråk.   
Perfekt för dig som uppskattar en aktiv fritid. 

Nya ModERNa HEM

Lägenheterna i Brf Magneten är byggda i moderna, ljusa 
toner med öppna, sociala ytor mellan kök och vardags-
rum - den självklara samlingsplatsen för familj och vänner. 

Här finns utrymme för både storslagna middagar och en 
rogivande kopp te på den rymliga balkongen.

UTMäRkTa koMMUNIkaTIoNER

Huvudsta är en stadsdel i expansiva Solna kommun.   
Ett område som hårdsatsar när det gäller kommunik- 
ationer, bostäder och förmågan att locka till sig attraktiva 
företag och nya arbetstillfällen. Med ett läge mellan  
Sundbyberg, Solna, Karolinska och nya Friends Arena 
ligger Huvudsta och Brf Magneten perfekt.
Här bor du tre tunnelbanestationer från knutpunkten  
Fridhemsplan, fem från T-Centralen och bara en promenad 
bort till Kungsholmen. Var smart - bo där det händer!

Välkommen till Huvudsta C
Glömt att handla mjölk till kaffet? Ingen fara, det är bara att ta hissen ner till 
centrum. Visst låter det overkligt centralt och bra? Men precis så vardagslyxiga 
blir de nya lägenheterna i Brf Magneten - bara ett knapptryck bort från shopping, 
puls och kommunikationer. Samtidigt som du har nära till sjö och natur.

Nära till badplatsen
vid Ulvsundasjön
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område som bjuder på stora grönområden och fantastisk natur. Ån vid Bällstabro ligger inom gångavstånd.

”Vi ser att Brf Magneten blir ett positivt tillägg 
för både nya som befintliga Huvudstabor 
och att byggnaden kommer att bidra till ett 
levande centrum.”

Hugo Löfgren
Arkitekt, Lindberg Stenberg Arkitekter AB

Här har du alltid centrum nära till hands. 



Ta hissen ner
till T-banan







lUgN INNERgÅRd 

Nya Huvudsta Centrum är ett urbant boende mitt i centrum 
men har också en lugn och privat känsla kring den skyd-
dade innergården. Här har vi inte lämnat något åt slumpen.

Många av lägenheterna är genomgående med dubbla  
terrasser/balkonger som känns rymliga och inbjudande 
tack vare de öppna ytorna mellan kök och vardagsrum. 
På innergården finns plats för både lek och umgänge med 
vänner och familj. Gemensam trädgårdstäppa, boulebana, 
planteringar och utrymme för barnen att få vara just barn, 
är faktorer som bidrar till trivsel och spontana möten.

Oavsett var i livet du befinner dig så har vi lagt stor vikt 
vid att skapa ett hem som passar just dig. Här kan du 
välja mellan 1-5 rum och kök om 39-122 kvm. Moderna, 
flexibla hem med effektiva ytor som ger rum med många 
möjligheter. 

När det kommer till inredningen har vi tänkt både på de 
små detaljerna och på helheten. På golven ligger gedigen 
mattlackad ekparkett utom i badrummen där golvet kläds 
av klinker. Väggarna är genomgående målade i vitt. I de 
flesta kök finns en bardel eller köksö, en lika given som 
trivsam plats för frukost, en stund framför datorn eller min-
gel innan middagsbjudningen. 

I nära anslutning till boendet finns cykelrum och sop-
sortering. Huset är anslutet till sopsug. Sopinkast finns i 
trapphus 2 och 3. Garage finns under husen och dit tar du 
dig smidigt med hissen. Brf Magneten äger rätt att förhy-
ra 101 parkeringsplatser i Huvudsta Centrums garage 
till marknadsmässiga villkor genom s.k. samutnyttjande 
(hyrestid kvällar efter kl.19.00, nätter och helger). Ett visst 
antal dygnetrunt platser kommer att erbjudas.

Hur skulle du trivas här?
Vem har inte drömt om att bo där ingen annan tidigare satt sina spår. 
Lägenheterna i Brf Magneten uppfyller den drömmen och mer där till. 
Allt är färdigt och skinande nytt, det är bara att flytta in och börja trivas 
- en ypperlig chans att sätta personlig prägel på ditt boende.
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Så här har vi byggt lägenheterna
För att du ska känna dig trygg och ha extra koll på hur lägenheterna 
byggs går vi här igenom hur det går till när ditt nya hem kommer till liv.

Brf Magneten är sista etappen i omvandlingen av Huvud-
sta Centrum. Det är ett ambitiöst projekt som har pågått 
sedan 2008. Bostadshuset byggs ovanpå centrumet vilket 
ger ett unikt boende med kvalitéer utöver det vanliga. Tänk 
dig att kunna ta hissen ner till bland annat träningslokalen, 
matbutiken, restaurangen, frisören, apoteket och tunnelba-
nan. 

Det nya huset är U-format, har fyra trapphus och sex 
våningar ovan centrumets tak. Färgskalan blir en fortsät-
tning på det designkoncept vi använt på etapp 1 och 2. 
På samma sätt har Brf Magneten putsad mörk grå fasad 
utåt med en indragen vit översta våning. Fasaden mot 
torget och in mot gården är putsade vita och istället är den 

indragna våningen mörk. Samtliga fasader har accenter 
i mörk brons. Fönster, entréer, balkonger och centrumets 
tak som i och med det nya bostadshuset bildar terrass för 
lägenheterna på gårdsnivå utförs i mörk brons metallic. 
Detta är en blinkning till det befintliga bostadshotellets 
massiva bruna tegelarkitektur och ärggröna plåtar. Det blir 
ett modernt tillägg men i samma färgskala. 

Balkongerna tar med sig de tidigare husens vågformade 
balkongfronter som lättar upp de strikta fasaderna. 
Samtliga trapphus är glasade vilket ger naturligt ljus och 
underlättar orienterbarheten i huset. 
 

Vi     stora terrasser
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Hur ser det ut inomhus?
Här kan du läsa mer om de materialval och inredningslösningar  
vi tagit fram tillsammans med arkitekterna bakom Brf Magneten.

Vi har valt att göra Brf Magneten till ett +projekt vilket 
innebär en god grundstandard på lägenheternas inredning. 
Det märks i första hand på köken och badrummen.  
Tillvalsmöjligheterna är mer för att sätta personlig prägel  
än att förbättra kvaliteten. 

Lägenheterna är genomgående ljusa med öppna   
planlösningar och stora balkonger/terrasser. På golven  
ligger mattlackerad ekparkett, förutom i badrummet där vi 
har lagt klinker. Väggarna är genomgående målade i vitt.

Badrummet är helkaklat med kommod och glasad  
skärmvägg till duschen som standard. Tvättmaskin och 
torktumlare med arbetsbänk ovanför ingår självklart också 

utom i de mindre lägenheterna där det istället finns   
en praktisk kombimaskin. Självklart finns också bra  
förvaringsmöjligheter.

Flera av de stora lägenheterna har extra kvalitéer så som 
köksö, separat tvättstuga, terrasser i flera väderstreck och 
plats för bio/spelrum.

Din bostad ska vara modern i många år, det ställer krav  
på de tekniska lösningarna. Här ingår Telia Triple Play - 
bredband, telefoni och tv i månadsavgiften.
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Väkommen 
hem!



Närservice en hisstur bort.20 min till Friends arena.



Börja dagen med en löparrunda. Naturen finns runt hörnet. Promenadavstånd till Ulvsundsjön.



Vägen fram till inflyttning

aNMäl dITT INTRESSE

Har du hittat en bostad som du är intresserad 
av kan du enkelt anmäla ditt intresse på 
peabbostad.se. Du kan även kontakta mäklaren 
som är ansvarig för projektet om du vill ha stöd 
och rekommendationer som kan underlätta för 
dig att välja vilken lägenhet som bäst skulle 
passa just dig. Som kund i vårt intresseregister 
är du nu i förturskön för projektet, får infor- 
mation löpande om hur projektet fortgår samt 
blir inbjuden till säljpremiär och event.

Här kan du steg för steg läsa om hur det går till när du köper en lägenhet från 
oss, från att du anmäler ditt intresse till att du kommer i ordning i ditt nya hem.

1

2

Vi kommer löpande att skicka ut 
informationsbrev och ha olika sorters  

träffar under hela processsen
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kÖPET aV dITT Nya HEM

Du som VIP kund blir inbjuden till öppet hus-visning 
där vi presenterar allt om Brf Magneten. Efter det är du 
välkommen på säljpremiären där du äntligen får köpa ditt 
nya hem! Här tillämpas ”Först till kvarn-principen” och du 
har därmed möjlighet att påverka din plats i kön. 
Efter säljpremiären går det bra att köpa önskad lägenhet 
på våra onsdagsvisningar eller bokad tid med vår mäklare 
Cathrin Löwenhoff. 

SÅ HäR gÅR kÖPET TIll

När du köper bostad av oss tecknas totalt
tre avtal som hör till köpet. På säljpremiären 
tecknas ett reservationsavtal och i samband 
med det betalas en reservationsavgift   
á 20 000kr. Bostadsrättsföreningens kost-
nadskalkyl är redan granskad och godkänd så 
inom två månader tecknas ett Förhandsavtal. 
Avgiften för detta avtal är 50 000 kr. Slutligen 
tecknas ett Upplåtelseavtal när den ekonom-
iska planen är godkänd men inga ytterligare 
inbetalningar behövs innan det är dags att flytta 
in, förutom eventuella tillval som du själv väljer.
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gÖR dINa INREdNINgSVal

Du har möjlighet att sätta din personliga prägel på ditt 
nya hem genom inredningsval och i ett möte med vår 
inredningsansvarig, Annika Bergman. När byggproces-
sen kommit lite längre bjuds du in till ett nytt möte där du 
får möjlighet att gör eventuella tillval.
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käRlEk VId FÖRSTa ÖgoNkaSTET

När det börjar närma sig inflyttning blir du 
inbjuden till visning av ditt nya hem. Då kan 
du mäta och se vilka möbler som får plats och 
planera hur du vill möblera. 
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FÅ NyCklaRNa TIll dITT Nya HEM

Fyra månader innan inflyttning får du reda på  
ditt tillträdesdatum. På dagen för ditt tillträde   
ska kvarstående del av köpeskillingen och   
eventuella tillval vara inbetalda. Vi möter dig   
i din nya entré och guidar dig runt fastigheten  
och avslutar hemma hos dig.

koM I oRdNINg

Om du vill bjuder vi gärna på två timmars 
hantverkarhjälp för att hjälpa dig komma
i ordning i ditt nya hem. En av våra egna 
hantverkare kan hjälpa dig med att till
exempel montera nya möbler eller sätta 
upp beslagen till gardinstången. Fråga
gärna oss så berättar vi mer!
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Du kan alltid kontakta vår 
mäklare för att ställa frågor om 
hur köpet går till eller om du har 
funderingar kring ditt byte av 

framtida bostad. 

När bygget har kommit 
 en bit på vägen blir du
inbjuden på en visning 

av ditt nya hem.



När du köper en bostad från oss
Ett nytt hem är mer än bara tak över huvudet, det ska ge rum för hela 
livet. Därför finns det vissa saker som vi låter vägleda oss när vi utvecklar 
bostäder – och som ger dig ett nytt hem där du kan leva livet fullt ut.

dITT lIV PÅ PlaTS

Vi gissar att du vill komma på plats så snart som möjligt 
och ägna dig åt livet i vardagen istället för att fixa med 
bostaden. Vi bjuder på två timmars hjälp av våra hant-
verkare som kan hjälpa dig att komma i ordning, oavsett 
om det handlar om att montera nya möbler eller sätta upp 
tavlor på väggen.

dINa INREdNINgSVal

Ditt liv är troligen inte helt likt någon annans. Därför finns 
det flera olika inredningsval som du kan välja mellan. På 
så sätt kan du sätta en personlig prägel och hitta lösningar 
som bäst passar dina behov. 

dITT PRIS 

Ingen plånbok är den andra lik. Därför har vi utvecklat 
bostäder med olika planlösningar, storlekar och prisnivåer i 
ett och samma område, så att du kan välja ett boende som 
passar just dig. 
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Cathrin Löwenhoff 
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
tel. 0708-82 12 02
cathrin.lowenhoff@lansforsakringar.se

Har du hittat ett hem som passar dig?
Då är nästa steg att anmäla ditt intresse! Om du har några frågor eller 
funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Länsförsäkringar 
Fastighetsförmedling så berättar vi mer om Brf Magneten.

1. Brf Magneten, Huvudsta C

1

Hör gärna  
av dig!



Ett hem byggt för liv
Livet kretsar kring mer än hur man bor. Därför tror vi att de bästa bostäderna 
är de som anpassas efter livet. För livet kan vara stökigt. Det kan vara lyxigt. 
Det kan vara oplanerat, och välplanerat. Allt på samma gång. Vi finns lokalt 
över hela landet och är ofta med och utvecklar samhällen där vi själva lever 
och arbetar. Tack vare det har vi lärt oss en hel del om livet på plats. Den 
kunskapen tar vi med oss innan vi tar det första spadtaget. För det är först 
när vi tar hänsyn till ett områdes alla förutsättningar och fördelar som vi kan 
skapa hem där du kan leva livet fullt ut.

peabbostad.se


