
BRYGGA
EKERÖ

Vakna vid vattnet



”Du vill ha skogen, vattnet, staden,
  landet, lugnet, livet. Du vill ha allt. 
  Välkommen till Ekerö och Brygga.”



LIVET VID BRYGGA

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR
Brygga ligger vackert i olika platåer ner mot strandkanten. 
De 44 rad- och kedjehusen i bostadsrättsform smälter fint in 
i omgivningarna med sina naturnära färger. Här bor du långt 
bort från stress och det höga tempot inne i stan. Här får du 
frisk luft i lungorna, lugnet från krusningarna på vattenytan  
och här får du den meditativa atmosfären man bara får av att  
bo nära naturen. 

Trots det naturnära läget vid vattnet tar du dig till Ekerö 
centrum på bara tio minuter. En kort promenad med barn-
vagnen och vips kan du ta en kaffe i cafét, ha läsestund på 
biblioteket, göra ett ärende på apoteket och köpa med dig 
några liter mjölk innan du vänder hem. Här hinner du ta hand 
om dig själv även när barnens schema fyller kvällar och helger.

HEM ATT TRIVAS I
Området och husen i Brygga bjuder in till både rörelse och 
lugn. Det kuperade området skapar utblickar att njuta av från 
alla hus och inbjuder till allt från pulkaåkning till strosande 
promenader längs vattnet. De vackra trähusen med sin tidlösa 
och naturnära inredning skapar en perfekt balans mellan 
aktivitet utomhus och återkoppling inomhus. Här skapas en
familjär och trygg känsla där barnen kan växa upp med 
kompisarna inpå knuten och den friska luften i lungorna.  
Här i lugnet mellan vattnet och det uppvuxna villaområdet 
kommer du att hitta hem att trivas i.  



BRYGGA



ARKITEKTENS ORD

Områdets mångsidiga natur och dess varierande karaktär har 
varit utgångspunkt när vi har utformat det nya bostadsområdet 
Brygga. Bebyggelsen följer landskapets mjuka linjer, anpassar 
sig till den naturliga topografin och placeras i tre tydliga 
grupper med egen karaktär: skog, äng och platå. 

SKOG, ÄNG, PLATÅ
Bostadsgruppen intill skogspartiet i väst består av mindre 
grupper av radhus som anknyter till skogens lugn, till dess 
grönska och träd. Bebyggelsen på ängen består av radhus och 
kedjehus som ger ett luftigt och öppet intryck med utblickar 
mot vattnet och det öppna landskapet med gräs och vass. 
Husen i öst är belägna på en höjd, en platå med långa siktlinjer 
och utsikt över området.  

HUS MED EGEN IDENTITET
Omgivningen har inspirerat husens färgsättning som går i 
naturliga, jordnära nyanser. Varje område innehåller olika 
kulörer för att ge husen variation och en egen identitet. 
Generösa fönster fångar den unika omgivningen och vyerna 
mot naturen berikar vardagslivet. Bostadsområdet ger möjlig-
het till en trivsam och trygg boendemiljö med närhet till natur 
och vatten. 

—

Meryem Gülenay, Arkitekt SAR/MSA
Sébastien Corbari, Arkitekt SAR/MSA, DPLG
AIX arkitekter

Äng
Varmröda toner

Brygga

Skog
Grönbruna toner

Platå
Brunröda toner



OM HUSEN

NATURENS ANDETAG
Husen i Brygga byggs i trä, med varma naturnära färger som 
fint knyter an till den omkringliggande miljön. Här släpper vi in 
ljuset och naturen hela vägen in. Du känner naturens andetag i 
allt från de stora fönsterpartierna som vätter ut mot vattnet, till 
de vitlaserade golven, köksbänken i polerad kompositsten och 
klinkerplattor som inspirerats av jurakalksten i badrummen.

RUM FÖR BÅDE FÖDELSEDAGSKALAS OCH ÅTERHÄMTNING
Både radhusen och kedjehusen är i två plan fördelade på 
135 kvadratmeter. Med tvåplanshus får familjen en naturlig 
uppdelning av det sociala och det lugna. På nedervåningen 
finns plats för härliga middagar och födelsedagskalas, medan 
ovanvåningen har en privat sfär där du kan stänga ute ljuden 
och återhämta dig. 

På ovanvåningen finns ett allrum som du enkelt kan omvandla 
till ett extra rum genom att sätta upp en vägg, perfekt som 
extra sovrum om familjen växer. Planlösningarna är flexibla  
och omsorgsfullt planerade för att maximera ljusinsläppet  
och främja möblerbarheten.  

BEKVÄMT VARDAGSLIV
Samtliga hus har en eller två uteplatser mot skogen eller 
vattnet och här kan du spendera tiden  med en kopp kaffe 
i solstolen medan barnen leker på den generösa terrassen.
Utemöblerna förvarar du enkelt i förrådet vid uteplatsen. 

Det finns ett badrum på varje våning och smart förvaring  
av tvättmaskin och torktumlare i badrummet på nedre plan.  
De flesta hus har parkering utanför dörren och kedjehusen  
har en carport och plats för två bilar på tomten. Enkelt att  
bära in sovande barn och tunga matkassar.



RADHUS

Exempel planlösning

Giassint, officiandae parcium solorume nos 
is eum in nusda dipsa qui blaborro cus none 
dolorporia paria prat. Epro te nobitatius sum 
reium dempore sequati busanimint molo 
moluptatur rate moluptas conse veris.

RADHUS
EXEMPELPLANLÖSNING

5 rok ca 135 m2

Uteplats i två väderstreck

Praktisk hall med förvaring

Allrum på övervåningen

Fransk balkong i allrummet

Övre plan
Planlösningarna  
är ej skalenliga.

Planlösningarna  
är ej skalenliga.Entréplan

KEDJEHUS
EXEMPELPLANLÖSNING

5 rok ca 135 m2

Uteplats i två väderstreck

Praktisk hall med förvaring

Allrum på övervåningen

Fransk balkong i allrummet

Carport

Entréplan Övre plan
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FAKTA OM BOENDET 
I BRYGGA

ANTAL KEDJEHUS OCH RADHUS

STORLEK

ANTAL RUM

BOENDEFORM 

ARKITEKT

PARKERING OCH FÖRRÅD

BREDBAND OCH TV

VÄRME OCH VENTILATION

EL

VATTEN

AVFALL

44 st

135 m2

5 rok

Bostadsrätt 

AIX Arkitekter

Alla hus har två parkeringsplatser, kedjehusen 
har carport och det finns flera gästparkeringar.
Samtliga hus har minst ett kallförråd i anslut- 
ning till huset.

Fibernät framdraget till respektive bostad,
eget abonnemang tecknas.

Frånluftsvärmepump som återvinner värme  
ur frånluften. Uppvärmning sker med vatten-
burna radiatorer. Tilluft via friskluftsventiler 
bakom radiatorer. 

Respektive hushåll tecknar eget abonnemang  
för hushållsel. Även driftel till frånluftsvärme-
pumpen belastar respektive hushålls 
elförbrukning. 

Alla hushåll har egen mätare, eget vatten-
abonnemang tecknas.

Egen eller gemensam sophantering beroende  
på huslänga. Gemensamt miljöhus finns  
för källsortering.

NCS S 7010-G30Y

NCS S 6010-G50Y

NCS S 5010-G90Y

NCS S 5040-Y80R

NCS S 4050-Y70R

NCS S 3050-Y30R

NCS S 6030-Y80R

NCS S 7010-Y50R

NCS S 5010-Y50R
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Fredriksstrandsvägen

Fredriksstrandsvägen

Fredriksstrandsvägen

Fredrikstrandsvägen, Ekerö

Mälaren
1 minuts promenad

N

SKOG ÄNG PLATÅ



Järntorget arbetar för att minimera utsläppen av koldioxid i 
hela bygg- och fastighetsverksamheten. Vi bygger energisnåla 
hus som värms av miljövänliga värmekällor och vi har tekniska 
lösningar som hjälper de boende att leva klimatsmart. Det 
känns extra kul att just detta projekt byggs med trämoduler då 
det både är skonsamt för miljön och även ger en hög kvalitet 
med goda produktionsförutsättningar i fabrik.

ENERGISMARTA TRÄHUS
Husen i Brygga är byggda med omtanke. En kombination av 
bra isolering, isolerglas i fönstren och den senaste tekniken 
för värmepumpar ger ett energismart boende. Värmen åter-
vinns ur inomhusluften och omvandlar den till varmvatten  
och radiatorvarmvatten. Det innebär bra ventilation och en 
mycket låg energiförbrukning vilket sparar både på miljön  
och elräkningen!

MILJÖVÄNLIG BYGGTEKNIK
Husen byggs inomhus i fabrik vilket betyder en torr, ren 
och kontrollerad byggmiljö med reglerad temperatur och 
luftfuktighet för optimala förutsättningar. Husen byggs i trä-
volymer med hög precision som sedan monteras direkt på 
tomten. En byggmetod som säkerställer hög kvalitet och att 
ingen fukt byggs in, vilket gör att husen får en frisk och sund 
inomhusmiljö redan från start. 

En av de bästa fördelarna; man spar på miljön och naturens 
resurser. Genom att den största delen av produktionen är 
industrialiserad slipper man onödiga transporter fram och 
tillbaka till bygget samtidigt som man nyttjar förnyelsebara 
resurser från skogen.

MILJÖN I FOKUS



INREDARENS VAL

När ni köper en bostad i Brygga behöver ni inte fundera över 
olika stilar eller tillval som kostar extra. Vi är stolta över 
att ha en inredare som designat bostaden på ett unikt sätt 
tillsammans med arkitekterna. Inspirationen till inredningen 
finns i omgivningen, precis utanför dörren. Se material — och 
teknisk beskrivning för den inredning som ingår i Brygga.

BRYGGA — EN PLATS ATT LADDA NY ENERGI PÅ
Bryggas hus i två plan bygger på fri sikt — såväl exteriört som 
interiört. Stora, öppna ytor med generösa fönster skapar ljus 
och rymd. De stora fönstren bildar ett levande konstverk och 
ger känslan av att vara ute — fast du är inomhus. I ett stundtals 
stressigt liv är det som balsam för själen. 

STILRENT MED PERSONLIG TOUCH
I Brygga får du rum med praktiska lösningar för en enklare 
vardag och flexibla planlösningar som skapar möjligheter för 
familjen att växa. Vi har valt att arbeta med hållbara material, 
skapade för att klara av familjelivet och samtidigt bidra till 
ett mer hållbart samhälle. Låt din personlighet lysa, genom 
att själv låta saker från resor, dina favorittavlor och annat du 
gillar ta plats. På så sätt får du ett personligt hem som håller i 
många år. 

SPECIELLT UTVALT FÖR BRYGGA
— Stor härlig uteplats
— Fransk balkong på övre plan
— Skjutgarderober i hallen
— Klinkerplattor med komfortgolvvärme i hallen
— Vitpigmenterad ekparkett 3-stav
— Vita väggar i alla rum
— Garderober i varje sovrum
— Garderobsvägg med takanslutning i master bedroom

”Inspirationen till inredningen finns  
  i omgivningen, precis utanför dörren." 

Klinkerplattor, inspirerade av jura-
kalksten, med komfortgolvvärme  
i hallen. Genomgående vitpigment- 
erade golv i ekparkett 3-stav. 







”Smarta funktioner är minst
  lika viktigt som ett smakfullt 
  inrett kök.”

Bänkskiva och stänkskydd i polerad 
kompositsten. Varmgrå kökssnickerier 
med stilren knopp i rostfritt på bänk-
skåp och lådor.

Köket är hemmets hjärta. En naturlig samlingsplats för familj 
och vänner där vi gärna spenderar mycket tid. Inbjudande och 
välplanerade kök med hög standard får dig att vilja stanna här 
länge — oavsett om du har köket fullt av vänner eller om du 
själv har en rofylld tid med långkok.

ETT KÖK SOM HÅLLER LÄNGE
Smarta funktioner är minst lika viktigt som ett smakfullt inrett 
kök. I våra kök i Brygga har vi därför satt ihop ett parallellkök som 
är modernt, attraktivt och funktionellt  — och som håller länge. 

SPECIELLT UTVALT FÖR BRYGGA
— Bänkskiva och stänkskydd i polerad kompositsten i  
     ljus kulör med vacker marmorering
— Rostfri ugn och mikro i högskåp
— Separat kyl och frys i rostfritt utförande
— Gott om förvaring och köksskåp med takanslutning
— Bänkbelysning i form av spotlights som ger ett  
     behagligt arbetsljus
— Varmgrå kökssnickerier
— Induktionshäll
— Stilren knopp i rostfritt på bänkskåp och lådor, 
    pushfunktion på överskåp
— Integrerad diskmaskin
— Integrerad fläktkåpa

KÖK





BADRUM

RUM FÖR TOTAL AVKOPPLING
Ett eget rum för en stund. Våra badrum utstrålar en varm och 
lyxig känsla — ett rum för total avkoppling. Det är här du börjar 
och avslutar dagen.  

SMÅ DETALJER MED STOR BETYDELSE
Badrum ska vara funktionellt planerade — såväl lättstädade 
som rum att trivas i. I Brygga har vi tagit hänsyn till de små 
detaljerna som har stor betydelse för hur du använder 
badrummet och som lever upp till dina högt ställda krav. 
De två helkaklade badrummen i Brygga är utrustade med 
genomgående smakfulla materialval. 

SPECIELLT UTVALT FÖR BRYGGA
— Vacker tegelsättning på väggarna 
— Klinkers med inspiration av jurakalksten på golven
— Rymlig kommod med fullutdragslådor 
— Spegel med belysning
— Handdukstork
— Dimbara, infällda spotlights i taket
— Plats för badkar 
— Tvättmaskin och torktumlare på entréplan
— Komfortgolvvärme på entréplan

”Det är i badrummet du börjar
  och avslutar dagen."

Vacker tegelsättning på  
väggarna och klinkers med  
inspiration av jurakalksten.





BUSSHÅLLPLATS
(KOMMANDE)

7 minuters promenad

1 minuts promenad

SKOLA

SKOLA

SKOLA

SKOLA

SKOLA

TRÄKVISTA 
IDROTTSPLATS

RESTAURANG
JUNGFRUSUND

BRYGGAEKERÖ
CENTRUM

SKIDBACKEEKEBYHOV 
SLOTT

MÄLAREN

10 minuters promenad

10 minuters promenad

Ca. 40 minuter med buss

1 minuts promenad

EKERÖ CENTRUM

MATAFFÄR

STOCKHOLM CITY

MÄLAREN

KARTA



Ekerö är en mycket populär stadsdel på Mälaröarna och 
kännetecknas av natur, vatten och ett aktivt liv. Brygga ligger 
i nära anslutning till Ekerö Centrum som erbjuder det mesta 
du behöver för att få vardagen att gå ihop. Här hittar du bland 
annat en stor välsorterad livsmedelsbutik, restauranger, 
klädbutiker, apotek, vårdcentral, tandläkarmottagning, 
bibliotek, bageri och Systembolag. Även skolor och förskolor 
ligger på bekvämt avstånd.

TID FÖR AKTIVT LIV
Ekerö är känt för sitt aktiva föreningsliv och för den idrotts-
intresserade finns Träkvistavallens idrottsanläggning med 
bland annat fotbollsplaner, tennisbanor och ishall. Är man 
hästintresserad finns det ett stort utbud av stall och ridskolor. 
Här finns också flera fina badplatser och fina möjligheter att 
spela golf på någon av de tre golfbanorna.

I Brygga bor du nära Jungfrusundsåsens naturområde som 
bland annat erbjuder fina motionsspår, vandringsleder och 
ridstigar. Där ligger även Ekebyhovs populära skidbacke med 
fyra nedfarter. 

Precis nedanför Brygga ligger Tappströmskanalen. Där finns 
en liten strandpromenad, grönytor, bryggor och ett välbesökt 
sommarcafé. Njut av kvällspromenaden och av att se ljuset från 
fastlandet spegla sig i Mälarens vatten på sommaren eller ta på 
skridskorna och njut av vattnet tillsammans med familjen även 
när isen har lagt sig. 

KOMMUNIKATIONER 
Från Ekerö centrum är det mycket bra bussförbindelser 
till Brommaplan och beräknad restid är ca 15 minuter. Från 
Brommaplan går sedan tunnelbanans gröna linje samt ett 
flertal busslinjer. För den som snabbt vill ta sig söderut så 
finns en färjeförbindelse över till Slagsta. Många tar idag
pendlingsbåten direkt in till stan. Den går mellan Tappströms-
kanalen (precis nedanför Brygga) och Klara Mälarstrand och  
tar ca 50 minuter. Här finns fritt wifi och en cafeteria  
— möjlighet att resa och jobba samtidigt.

OM OMRÅDET



SMULTRONSTÄLLEN

Ekerö är en mycket populär stadsdel på Mälaröarna och 
kännetecknas av natur, vatten och ett aktivt liv. Här finns 
massor av smultronställen att upptäcka, både själv och 
tillsammans med andra.

I Brygga är det inte långt till vattnet. Gillar du att åka lång-
färdsskridskor har du hamnat helt rätt. Nyttja närheten  
till Mälaren och ta en runda före frukost.

Skå Festplats 
Kulturföreningen Schakalen 
står bakom “Sveriges finaste 
folkpark” på Färingsö.

Äppelfabriken 
Upplev 375 års passion  
för äpplen uttryckt i café  
och gårdsbutik.



1.

2.

3.
4.

5.

INTRESSEANMÄLAN
På jarntorget.se kan du kostnadsfritt anmäla intresse för 
en planerad bostad. Du får sedan löpande informa tion 
om projektets utveckling samt en inbjudan till säljstart/
förhandsvisning när det blir dags.

SÄLJSTART
Våra bostäder börjar ofta säljas innan bygget startat. För 
att underlätta ditt val av bostad får du ta del av ritningar, 
beskrivningar, områdesbilder, modell och verklighetstrogna 
3D-bilder för att få en så bra bild av boendet som möjligt.  
I detta projekt kommer vi att ha en digital säljstart. Det innebär 
att den som först klickar på säljstartslänken har första tjing. 
Länken får du på säljstartsdagen.

RESERVATION
När du bestämt dig för en ledig bostad kan du reservera den 
hos ansvarig mäklare. Det innebär inga förpliktelser utan ger 
dig en möjlighet att fundera på om du vill boka bostaden.

BOKNINGSAVTAL
Senast en vecka efter reservationen tecknas ett bokningsavtal. 
En boendekalkyl upprättas och en kredit upplysning tas. 
Inom ca en vecka betalar du en boknings avgift på 25 000 
kr. Bokningsavtalet är inte bindande. Om du sedan väljer 
att inte teckna förhands avtal/upplåtelseavtal återbetalas 
bokningsavgiften minus en administrationsavgift på 7 000 kr. 

FÖRHANDSAVTAL
När de formella kraven har uppfyllts tecknas ett förhands- 
avtal. En delbetalning om 100 000 kr ska då betalas. Den 
tidigare betalda bokningsavgiften  (25 000 kr) avräknas från 
detta belopp. Förhandsavtalet är ett bindande avtal mellan  
dig och bostadsrättsföreningen.

KÖPPROCESS

6.

7.

8.

9.

UPPLÅTELSEAVTAL
I god tid innan du får tillträde till din bostad ersätts förhands-
avtalet med ett upplåtelseavtal. När avtalet tecknas har 
bostadsrättsföreningens ekonomiska plan registrerats hos 
Bolagsverket och intygsgivare har granskat planen. I samband 
med detta betalar du en dellikvid om 10 % av priset. Det för-
skott som du eventuellt redan betalat räknas av.

BESIKTNING
Cirka en månad före tillträdet sker en slutbesiktning av 
en oberoende besiktningsman. Besiktningens syfte är att 
kontrollera att bostaden är kontraktsenligt utförd och i 
enlighet med gällande normer och bestämmelser.

TILLTRÄDE - DAGS ATT FLYTTA IN
Slutbetalning sker senast i samband med tillträdesdagen  
för bostaden. Då betalas resterande belopp minus det som
tidigare erlagts. Du behöver ta med dig kvitto på slut-
betalningen samt giltig legitimation när du hämtar ut nycklarna 
till din nya bostad.

KUNDSERVICE OCH EFTERMARKNAD
När du flyttat in i ditt nya hem finns vår Kundservice och 
Eftermarknad tillgänglig för eventuella tekniska frågor gällande 
bostaden. I en anonym kundundersökning kan du också svara 
på frågor om hur du upplevde ditt bostadsköp och din nya 
bostad. Dina svar är viktiga för oss och hjälper oss att utvecklas 
och förbättra vår verksamhet.



Med reservation för eventuella 
ändringar och tryckfel.
3D-bilderna är fotomontage.
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