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JM reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Fotografier och illustrationer är idébilder som kan avvika från verkligheten.

130 LÄGENHETER
MED GRÖNSKAN 
SOM GRANNE

Järvastaden har på kort tid blivit en omtyckt, modern stadsdel på Stockholmskartan. 
Hit har många redan hittat som vill leva skog- och stadsnära utan kompromisser. 
I synnerhet barnfamiljer har kommit att uppskatta den trygga småstadsmiljön, på 
smidigt pendelavstånd från innerstan. Närheten till naturen, välplanerade lekplatser och 
en genomtänkt utformning av gator och torg gör det lätt att vara liten i Järvastaden.
 Blåbärsskogen blir ett U-format kvarter som öppnar sig mot ett skogsparti i söder 
och blickar ut över Spegeldammsparken i norr. I våra 130 välplanerade lägenheter om 
ett till sex rum och kök kommer människor i alla åldrar att kunna hitta sitt nya hem. 

Rum för uteliv
Samtliga bostäder utrustas med minst en balkong eller uteplats, varav några blir riktigt 
väl tilltagna. Ett boende utöver det vanliga erbjuds i de fyra lägenheter som får 
generösa takterrasser med utsikt över parken. I övrigt förenas alla hem av JMs smarta 
planlösningar, hållbara material och goda förvaringsutrymmen. Under huset finns 
garage, och i förråden gör vi gott om plats för både cyklar och barnvagnar.
 Innanför Blåbärsskogens två huskroppar döljer sig en trivsam innergård med grill-
plats, lekytor och fruktträd. En gård som blir en naturlig träffpunkt för de boende, 
och en hel värld att upptäcka för de minsta.

På en av Järvastadens mest eftertraktade adresser bygger vi på JM ett nytt kvarter. 
Här bor du med otuktad natur åt ena hållet och en stilfull park åt det andra, 
samtidigt som bussen stannar strax invid porten. Välkommen till Blåbärsskogen.

Blåbärsskogen inreder vi med sunda naturmaterial och ett formspråk som 
står sig år efter år. Dessutom satsar vi på kloka förvaringslösningar. Varje 
detalj är noggrant genomtänkt för att du ska kunna trivas länge.
Lotta Grandell, inredningsansvarig, JM



BLÅBÄRSSKOGEN

I Blåbärsskogen får alla lägenheter 
minst en balkong eller uteplats.

På gården ryms en avskild fruktlund.
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Skola och barnomsorg
I Järvastaden ska alla barn kunna gå i skola och förskola på hemma-
plan. Här fi nns gott om förskolor, och en ny grundskola beräknas 
öppna år 2017.

JÄRVA-
STADEN
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Natur och fritid
Igelbäckens naturreservat, Överjärva gård, Hagaparken, Ulriksdals 
slottsträdgård, Edsviken. Järvastaden är omringad av elljusspår, 
promenadstråk och natursköna utfl yktsmål.

Kommunikationer
Med busshållplats utanför porten och nära till tunnelbana, pendeltåg 
och motorvägspåfarter, blir det lätt att få jobb och vardag att 
samspela. Pendeltåget från Ulriksdal tar dig till Stockholm city på 
11 minuter.

Lek och gemenskap
Omtyckta Mulle Meck-parken är en given samlingsplats för barn-
familjer. Ett annat guldkorn är Jaktvillan, som alla som är boende 
i området kan hyra som fest- eller föreningslokal för en billig peng. 

Service
Serviceutbudet växer i Järvastaden. En ICA-butik ligger runt hörnet 
från Blåbärsskogen och snett över gatan har du restaurang, gym, 
tandläkare och öppen förskola.

Shopping
Med 250 butiker, ett stort träningscenter och en ICA Kvantum-
aff är under samma tak, blir nya Mall of Scandinavia i Arenastaden 
en självklar shoppingdestination. Mer shopping hittar du på cykel-
avstånd i Kista Galleria.

FÖRSKOLA

BLÅBÄRS-
SKOGEN

SPEGELDAMMS-
PARKEN



EN PLATS
ATT VÄXA PÅ
Strax norr om Stockholm city, där Solna möter Sundbyberg, ligger Järvastaden. 
Här bor du tätt invid skolor, service och naturreservat. Perfekt för dig som vill ha 
storstaden nära, men naturen närmare.

OMRÅDET

På marken som förr var ett värnpliktsområde har en blandad och 
dynamisk bebyggelse vuxit fram. Friliggande villor och flerbostads- 
hus kompletterats av gröna planteringar och parkområden.
 När kvarteret Blåbärsskogen står klart, är det i en attraktiv och 
näst intill färdigbyggd del av Järvastaden. Redan nu finns här en 
mataffär, ett gym, cykelhandlare, tandläkare och restauranger. Men 
kanske ännu viktigare: en levande gemenskap. Det är inte bara vid 
årets stora högtider som Järvastadsborna samlas – här finns så 
gott som alltid något att fira. 

Naturskönt och tillgängligt
I mysiga Jaktvillan avlöser kalasen varandra, och i dess trädgård är 
det fritt fram att plocka frukt. Samma trädgård  förvandlas vinter-
tid till en pulkabacke med snögaranti. En kort promenad därifrån 
tar dig till Överjärva gård, ett trevligt utflyktsmål med djur, kafé 
och hantverksbutiker. 
 Alldeles intill Järvastaden ligger Igelbäckens naturreservat, vars 
motionsspår kantas av ett hundraårigt lövverk. Med cykel tar du 
dig enkelt till Edsvikens badplatser och andra rekreationsområden. 
När folkvimlet lockar, finns även Friends Arena och Arenastaden 
en kort cykeltur bort. Och trampar du på bara lite till, är du snart 
mitt i storstaden.



JM reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Fotografier och illustrationer är idébilder som kan avvika från verkligheten.

SKRIDSKODISKO, UTEBIO 
OCH CYKELFIX
Hur ingjuter man liv och gemenskap i en stadsdel som är under uppbyggnad? Det 
vet Stefan Sellgren, VD på Järvastaden AB, en hel del om. En uppsjö av initiativ 
har gjort Järvastaden till en plats som alltid har något på gång.

– Det är en sak att de långsiktiga planerna för Järvastaden borgar för trivsel. En annan 
sak vad som händer här och nu. De familjer som flyttade hit i ett tidigt skede ska 
inte behöva vänta i tio år på att området ska vakna, säger Stefan Sellgren.
 För Stefan och hans medarbetare var visionen tydlig redan innan de första spad-
tagen togs år 2006: Järvastaden skulle bli en plats där barnfamiljer kan hitta sitt 
drömboende. Men ett varierat utbud av aktiviteter skapas inte i en handvändning. 
Om inte någon sätter fart.

Barnens stadsdel
Strax efter att de första invånarna hade flyttat in i Järvastaden, stod Mulle Meck-parken 
klar. Idag är den en riktig familjeklassiker som årligen lockar omkring 100 000 besökare. 
Utöver linbana, lekstugor och annat finns här ett säsongsöppet barnbibliotek och en 
basketplan som blir till en skridskobana om vintrarna. En perfekt plats för barnvänliga 
tillställningar.
 – I Mulle Meck-parken ordnar vi skridskodisko och på somrarna bjuder barn-
biblioteket in till sagostunder, berättar Stefan Sellgren. 
 Även om barnperspektivet är tydligt, är tanken att Järvastaden ska ha något att 
erbjuda för boende i alla åldrar. Aktiviteter som cykelfixardag, expertguidad svamp-
plockning och utomhusbio i Spegeldammsparken, vänder sig alla till en bred publik. 
Samma sak gäller för ett av de senaste intiativen: Järvastadsloppet – en omedelbar 
succé som fick närmare 300 deltagare att snöra på sig löparskorna.



Järvastadens gemensamma aktiviteter 
uppskattas av många.



ETT MÅNGSIDIGT
KVARTER
Kvarteret Blåbärsskogen möter Järvastaden med en stadsmässigt stram utsida, 
som gömmer en livfullt grönskande gård. Här ryms en varierad skara av bostäder, 
med plats för människor i alla livets faser.

ARKITEKTUR

Med bostäder i alla storlekar och ett av Järvastadens 
bästa lägen, blir Blåbärsskogen ett kvarter som många 
kan känna sig hemma i.
Ove Kjell, projektledare, JM



Från den minsta kvadratsmarta ettan, till den största sexrummaren 
med egen uteplats och radhuskänsla. Blåbärsskogens lägenheter 
bjuder på stor variation.
 – Varje hem har anpassats för att nyttja dess specifika läge med 
tanke på ljus, utsikt och möblerbarhet. Många av de boende kom-
mer att kunna följa solen på sina dubbla balkonger, medan andra 
får lyxiga terrasser eller väl tilltagna uteplatser, berättar Ove Kjell 
som är projektledare på JM.
 En harmonisk blandning har också eftersträvats i den yttre 
utformningen. Mot gatan kläs Blåbärsskogens fasader i rött tegel 
som lättas upp av partier i vit puts och av generösa entrédörrar 
i glas. Gårdsfasaderna är putsade i ljusgrått och varmt rött – färger 
som är valda för att stå sig fint mot den gröna växtligheten. Mot 
balkongerna är putsen utbytt mot en panel i trä.
 – I Blåbärsskogen har vi lättat upp stenstadens kraftfulla tegel-
arkitektur med varma färgfält och naturmaterial. På så sätt ansluter 

vi projektet till den omgivande bebyggelsen, samtidigt som inner-
gårdens familjära och levande atmosfär förstärks, berättar Per 
Dahlin från Arkitekturkompaniet, som tillsammans med kollegan 
Erik Persson har ritat de båda husen.

En vänlig grönska
Kvarteret Blåbärsskogen består av en L-formad huskropp som 
tillsammans med en rak byggnad ramar in en mysig innergård. Tack 
vare öppningen i sydlig riktning har du som bor här många sol-
timmar att se fram emot, samtidigt som skogspartiet mitt emot 
tillför rumslighet och skyddar från insyn.
 Med gott om utrymmen för både lek och avkoppling, blir gården 
en naturlig mötesplats. Eller vad sägs om sittgrupper med pergola, 
grillplats, lekplats och en avskild fruktlund? För Blåbärsskogens 
invånare – i synnerhet de lite yngre – finns här mycket att upptäcka. 
Precis som det ska vara på en riktig kvartersgård.
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Välutrustade kök 
med moderna vitvaror

Öppna planlös-
ningar mellan kök 
och vardagsrum

Bra förvaring med klädkammare 
och skjutdörrsgarderober

Alla lägenheter har minst 
en balkong eller uteplats 
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HÅLLBAR STIL MED 
JM ORIGINALINREDNING
Inredningen i Blåbärsskogen utgår från en modern formtradition med inslag av 
hållbara naturmaterial. Här får du en ljus och elegant grund med vita väggar och 
en mattlackad ekparkett som du lätt bygger vidare på.

För att du ska kunna bo i din JM-bostad länge sätter våra inredare 
ihop ett JM Original med fokus på form, funktion och hållbarhet. 
Det långsiktiga tänkandet är också anledningen till att vi i största 
möjliga mån inreder med naturmaterial. En mattlackad ekparkett 
som golv är stilfullt, samspelar fi nt med andra träslag och får en 
vacker patina med åren. Vitmålade väggar ger dig en ren fond och 
framhäver dina personliga inredningsdetaljer och färgklickar. För 
att du ska kunna sätta en personlig prägel på din bostad kan du 
handplocka dina detaljer ur vårt gedigna tillvalssortiment, om du 
bokar i ett tidigt skede.

Kompletta kök och behagliga badrum
Eftersom det moderna köket är lika mycket en social mötesplats 
som en praktisk matsal inreder vi det därefter. Smakfulla detaljer så 
som formstarka handtag och stilrena kakelplattor möter moderna 
och energisnåla vitvaror, dämpade fullutdragslådor och lättskötta 
arbetsytor.
 I de helkaklade badrummen skapar vi gemensamma utrymmen 
för såväl avkoppling som eff ektivitet. Med tvättutrustning och tork-
ställning löser du lätt dina tvättbestyr. Förvaringsutrymmen fi nns 
i kommod och väggskåp. Duschen skärmar vi av bakom en glasvägg.



JM ORIGINAL

Med JM Original får du en ren fond 
som du lätt sätter din egen prägel på.



EN NÄRMARE TITT 
PÅ DETALJERNA
Från hiss till hall
När du stiger in i din lägenhet i Blåbärsskogen möts du av en väl-
komnande och yteff ektiv hall, vars mattlackade ekparkett leder 
vidare in i lägenheten. Den väggmonterade kapphängaren gör det 
lätt att hålla ordning bland ytterkläderna.

Välplanerade vardagsrum
De öppna sambanden mellan kök och vardagsrum inbjuder till 
social samvaro och ger en känsla av rymd. I de fl esta lägenheter 
fi nns möjlighet att anpassa planlösningen efter dina behov, med 
hjälp av en tillvalsvägg mellan kök och vardagsrum. I vissa lägenheter 
kan man även välja en frånvalsvägg för att få ett större vardagsrum.

Moderna kök
Till Blåbärsskogen har vi valt ett stilrent kök från Marbodal med 
vita släta luckor och rostfria handtag. Bänkskivan går i antracitgrått 
och står sig fi nt mot det vita kaklet. De energisnåla vitvarorna är 
rostfria och kommer från Siemens.

Badrum och tvättstuga i ett
Den formstarka känslan följer med in i badrummet där vitt vägg-
kakel möter mörkgrått golvklinker. Med tvättutrustning från 
Siemens får ditt badrum samma funktionalitet som en egen tvätt-
stuga. I kommod och väggskåp fi nns plats för både badhanddukar 
och tvättmedel.

Rofyllda sovrum
Sovrummen är planerade för att du ska få största möjliga nattro. 
Kombinationen av goda förvaringsutrymmen och smarta kvadrat 
gör att sovrummen får eff ektiva ytor.

Friska uterum
Alla Blåbärsskogens lägenheter utrustas med minst en balkong 
eller uteplats. Uterummen planerar vi så att du kan inreda med 
utemöbler och ha plats för såväl vänner som odlingar.

Dämpade fullutdragslådor, moderna vitvaror och 
genomtänkta ytor gör matlagningen till ett nöje.



DETTA FÅR DU 
ALLTID MED 
JM ORIGINAL 
HALL

Klädförvaring i anslutning till entrén

Rymliga ytor som uppfyller tillgänglighetskrav

KÖK

Genomarbetad, utvald grundinredning

Ergonomisk arbetsbänk med yta i laminat

Snålspolande blandare i krom

Dämpade och väldesignade fullutdragslådor

Modern och energisnål induktionshäll

Skåpluckor med dämpning

Lättstädade ytor

Integrerad diskmaskin

Micro i högskåp

Rostfria vitvaror med bra energiklass

Underlimmad diskho

Kakel som stänkskydd

Smidig spiskåpa med god belysning

Källsorteringslådor under diskhon

WC / DUSCH

Fräscha och helkaklade badrumsväggar

Vackra och lättskötta klinkergolv

Snålspolande toalett

Snålspolande blandare i krom

Duschdraperistång

Eluttag med säker placering

BAD / TVÄTT

Fräscha och helkaklade badrumsväggar

Vackra och lättskötta klinkergolv

God förvaring i kommod och väggskåp

Dubbla eluttag med säker placering

Energiklassad tvättmaskin och torktumlare

Praktisk arbetsbänk över tvättutrustning

Snålspolande toalett

Flexibel torkställning med 10 meters torklängd

Neutral duschvägg i klarglas

Snålspolande blandare i krom

ÖVRIGT

Stilsäker och genomgående inredning

Flera eluttag i varje rum

Triple Play i hall, kök, sov- och vardagsrum

Naturligt vacker och tålig ekparkett

Enhetligt målade väggar i hela bostaden

Fönsterbänkar i natursten

Skjutdörrsgarderober med utbyggbar inredning

Klädkammare med utbyggbar inredning

Funktionella förvaringslösningar.

Tålig och naturligt vacker ekparkett.

Vitmålade väggar framhäver 
dina inredningsdetaljer.

JM ORIGINAL

UTANFÖR DIN BOSTAD

Förråd

Cykel-/ barnvagnsförråd

Välplanerad gård

Bra belysning för trygghet och säkerhet

Energisnåla fönster

Hiss



Induktionshäll sparar 
både el och tid. 

Snålspolande dusch.

Energieff ektiva hushållsmaskiner.

Alla JMs bostäder har väl-
isolerade fönster och väggar.



HÅLLBARHET

Resurseffektiva armaturer i kök 
och ovanför spegel i badrum

Sunda material Tjockare isolering i väggar och yttertak

Energisnål kyl, frys och tvättmaskin

Välisolerade fönster

Induktionshäll i kök

Individuell varmvattenmätning

JM bygger bara lågenergihus vars energibehov väsentligt under-
skrider myndigheternas krav. Faktum är att vår energistandard 
är 30 procent lägre än Boverkets normkrav. Att vi energiklassar alla 
våra nya bostäder gör det dessutom lättare för dig, som funderar på 
att bo i ett av våra hus, att jämföra alternativen sinsemellan.

Bo energisnålt
Våra lågenergihus har välisolerade och täta väggar, tak och golv, 
energieffektiva fönster och genomtänkta installationslösningar. 
Bland annat sker alltid återvinning av värmen i frånluften och indi-
viduell mätning av varmvattnet. I de flesta av husen har vi dessutom 

HEMLIGHETERNA  
BAKOM VÅRA HÅLLBARA  
LÅGENERGIHUS

en väderprognosstyrning som reglerar värmen med hjälp av data 
från detaljerade, lokala väderprognoser. Hänsyn tas till temperatur, 
fukt och vind på ett sätt som gör att systemet kan arbeta jämnare 
och spara energi.

Lätt att göra rätt
Alla dessa åtgärder innebär sammantaget kapade uppvärmnings-
kostnader och minskade koldioxidutsläpp. Bostaden är dessutom 
byggd för att underlätta en grönare vardag med bland annat energi-
snåla vitvaror, vattensnåla installationer, sunda och beprövade bygg-
material samt utrymmen för källsortering. 

Observera att illustrationen ovan inte representerar detta projekt.  
Däremot innehåller alla JM-bostäder nämnda hållbarhetsfunktioner.

En energisnål bostad är billigare i drift – och bättre för miljön. Därför energi-
klassar vi alla våra nya bostäder. Hållbarhetstänket genomsyrar våra bostäder 
från påbörjad ritning till genomförd inflytt.



1. Visning
På jm.se får du information om när vi visar våra nya 
bostäder. På våra visningar kan du se modeller, rit-
ningar och illustrationer som beskriver hur bostä-
derna kommer att se ut när de är klara.

2. Bokning
När du har hittat den bostad du vill ha kan du skriva 
ett bokningsavtal. Avtalet innebär att en specifik 
bostad blir bokad för din räkning. 

3. Kontraktskrivning
När vi på JM fått in tillräckligt med bokningar för 
att starta produktionen av husen är det dags att 
skriva kontrakt. 

4. Informationsmöten
Under tiden du väntar på att din nya bostad ska färdig-
ställas håller vi ett antal olika informationsmöten. På 
våra möten får du tillfälle att ställa frågor och du får 
dessutom möjlighet att lära känna dina nya grannar. 
Vi berättar också kontinuerligt via e-post och brev om 
hur arbetet med de nya bostäderna fortskrider.

5. Inredningsval
Under den här processen får du träffa våra erfarna 
inredare som hjälper dig med valet av inredning i din 
bostad. De kan ge dig professionella råd om färgsätt-
ning, materialval och andra inredningsdetaljer. Som 
stöd får du katalogen Inredningsval som beskriver 
vilka olika val av inredning du har möjlighet att göra. 

6. Kontroll och besiktning
När det närmar sig tillträde av den nya bostaden är 
det dags för inredningsvisning och besiktning. Till 
inredningsvisningen har din inredningsansvarige säker-
ställt att dina inredningsval stämmer. Vid besiktningen 
kontrollerar en utomstående besiktningsman att 
arbetet är fackmannamässigt utfört.

7. Slutbetalning
Innan du tillträder bostaden  är det dags att betala in 
den resterande delen av köpeskillingen, den s. k. slut-
likviden. Vid den här tidpunkten ska du också betala 
slutfakturan på de eventuella inredningsval du beställt.

8. Tillträde
Senast tre månader före tillträdet får du besked om ett 
definitivt tillträdesdatum. På tillträdesdagen bekräftar 
du att slutbetalningen är gjord. Vi träffas i din nya bostad 
för att vi ska kunna lämna över nycklarna och den nya 
bostaden till dig.

SÅ ENKELT KÖPER DU  
EN BOSTAD AV JM

Våra VIP-kunder får veta var och hur vi ska bygga före alla 
andra, och, viktigast av allt: förtur till alla JMs och Borätts 
bostäder. Läs mer och registrera dig som VIP-kund på jm.se

VIP-KUNDER  
FÅR FÖRTUR



jm.se
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JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad 
på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitets-
orter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella 
lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja 
ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 13 miljarder kronor och har cirka 2 200 medarbetare. 
JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Large Cap.


