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Brf Parkterrassen
WALLOXSTRAND – Bygger på medvetenhet

Walloxstrand förbehåller sig rätten till eventuella ändringar. Observera att samtliga fotografier
och illustrationer är inspirationsmaterial och kan avvika från verkligheten samt innehålla tillval.
Reservation för skriv- och tryckfel och för förändringar i produktubudet hos leverantörerna.
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WALLOXSTRAND – Bygger på medvetenhet

BRF PARKTERRASSEN ALSIKE

Brf Parkterrassen

MOT UPPSALA

Utegym
Lekplats
Pulkabacke
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KNIVSTA ÄR EN modern ung k ommun
under ständig utveckling med en påtaglig
nybyggaranda och en stark identitet.
Invånarantalet på c:a 17.000 beräknas
öka till 27.000 de kommande 10 åren och
det säger en hel del om hur p
 opulärt det
blivit att bosätta sig just här och det säger
även mycket om kommunens vilja att
växa och expandera. Knivsta är därmed
en av Sveriges absolut snabbast växande
kommuner. En stor anledning till denna
populariteten är att man kan få ”det bästa
av två världar” med den direkta närheten
till Mälardalens vackra natur och det
perfekta pendlarläget till Uppsala, Arlanda,
Norrtälje, Sigtuna och Stockholm. Alla
inom behagligt avstånd med goda och väl
fungerande kommunikationer. Både med
tåg, buss och bil.
Ett naturnära pendlarläge, helt enkelt.

WALLOXSTRAND – Bygger på medvetenhet

Här planeras det
för tågstation

E4

VÄLKOMNA TILL

Brännkärrsskolan

Här byggs ny skola
och sporthall

Alsike–Uppsala
18 km

KNIVSTA
KOMMUN

BRF PARKTERRASSEN ALSIKE

Uppsala 10 min

Förskola
S:t Maria Skola

knivsta-uppsala
9 min tåg

Närlivs

Förskola

Alsike skola

Sporthall

ALSIKE

alsike-knivsta
9 min cykel

MOT NORRTÄLJE
Alsike–Norrtälje
53 km

KNIVSTA
E4

MOT SIGTUNA
Alsike–Sigtuna
20 km

knivsta- stockholm
29 min tåg

Alsike–Arlanda
22 km

E4

knivsta
-arlanda
8 min tåg

ARLANDA

Alsike–Stockholm
49 km

MOT STOCKHOLM

Konstgräsplan

VÄLKOMNA TILL

ALSIKE

EN KNAPP HANDFULL kilometer från Knivstas stadskärna, i direkt anslutning till E4:an, ligger expansiva Alsike
i en härligt naturnära miljö. Alsike Nord är kommunens
senaste detaljplanerade område och området runt
vackra Dammparken och Brf Parkterrassen kommer bli ett
nytt lokalt centrum för hela Alsike, i takt med att den fortsatta
expansionen norrut.
Här finns tillgång till bland annat ett upplyst motionsspår, BMX-bana, utomhusgym, mängder av lekplatser, pulkabacke och inpå knuten finner du
stora skogsområden för bär- och svampplockning eller en stunds stilla rekreation.
På cykelavstånd ligger både Brunnbybadet och Särstabadet vid sjön Valloxen,
som på vintern även brukar erbjuda plogade spår för långfärdsskridskor.
I Alsike bor du i ett ytterst barnvänligt område, fullt av barnfamiljer, med närhet
till ett antal olika förskolor och skolor.
Alsike skola har undervisning från förskoleklass till åk 9, medan S:t Maria skola
och Brännkärrskolan har undervisning från förskoleklass till åk 4.
Under hösten 2018 kommer även helt nya Vrå skola, ett stenkast från Park
terrassen, stå klar med plats för 660 elever i åk 5-9. Inom kommunens
gränser finns även Thunmanskolan, Ängbyskolan, Segerstaskolan,
Högåsskolan, Långhundra skola, Lagga skola och Margareta
skolan. Pendlarläget är unikt och på behagligt pendlaravstånd
finner du Stockholm, Uppsala, Knivsta, Sigtuna, Arlanda och Norrtälje. En bussringlinje trafikerar sträckan Alsike-Knivsta-Alsike.
Upplands lokaltrafik erbjuder omkring 40 avgångar per dag
till och från Uppsala och 30 avgångar till och från Arlanda.
Bussar går även till Sigtuna och Norrtälje och givetvis matar
bussar resenärer till och från tågstationen och de olika
pendlarparkeringarna som finns i närområdet.
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Frisör, 2%

Livsmedelsbutik, 24%

Annat, 4%
Gym/träningscenter 19%
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Restaurang, 19%

Café/Bageri, 19%
Apotek, 8%

Pizzeria/Sallad, 4%

7
Varje person fick välja fyra av åtta alternativ och rangordna dem 1-4. Detta omsattes sedan
till poäng och ovan redovisas resultatet som procentuell del av den totala poängsumman.
Maximal procent = 40, eftersom det delades ut 10 poäng totalt, varav 4 gick till den som
prioriterades högst
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Under planeringen av detta projekt gjordes en marknadsundersökning för att ta reda på vad människorna i närområdet helst vill se i
de kommersiella lokalerna. Resultatet från enkäterna, som ni kan
se här intill, kommer ligga till grund när vi ska ta in hyresgäster.
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Välkommen till Brf Parkterrassen!
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I DENNA SOCIALA bostadsrättsförening hittar ni tvåor på 50 m med en 9,8 m stor
balkong och treor på 75 m2 med en 15 m2 stor takterrass. Givetvis är både balkongen och
takterrassen placerade i ett härligt sydväst-läge som förhoppningsvis kommer skänka er
mängder av sköna soltimmar.
Vid utformningen av lägenheterna har fokus legat på att ta tillvara på läget. Ljusa sociala
ytor som vetter mot populära Dammparken och diskreta sovrum placerade mot nordöst.
I båda lägenheterna är köket navet i den öppna planlösningen. Familj och vänner kan sitta
med i köket, slå sig ned i vardagsrummet, hänga i baren eller smita ut på balkongen för att
lapa en stunds sol. Hela tiden i samma öppna planlösning.
Treorna stoltserar, förutom med denna öppna planlösning, även med en mysig och
r ymlig loftvåning med snedtak där takterrassen blir den självklara samlingsplatsen.
Terrassen är stor nog att husera en familjemiddag modell större och varför inte passa på
att installera ett värmande SPA-bad!
På baksidan hittar ni generösa entréterrasser som ger möjlighet att ställa ut ett par stolar
och ett bord och insupa en kaffe i förmiddagssolen. Varför inte tillsammans med grannen?
Bostadsrättsföreningen ligger mitt i smeten, nära till allt och närmast till mycket.
Affärer, gym och restauranger i bottenplanet ger ett bra serviceutbud och en levande
gatubild. Dessutom byggs en torgplats som sammanbinder de kommersiella lokalerna
med den nybyggda Dammparken rakt nedanför huset. Parken har blivit en plats dit många
Alsikebor söker sig för en stunds rekreation och/eller social samvaro. Både torget och
parken blir en plats där människor möter människor.
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”A STEP ABOVE THE REST”
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Andel personer som valde respektive verksamhet som något av sina fyra
alternativ, oavsett rangordning
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Vill du veta mer om vårt
arbete med mjuka värden?
Bläddra till sidan 29.

FAKTA

FAKTA

PRISER

UPPVÄRMNING

VENTILATION

ETAPP 1

Vattenburen värme genom en gemensam bergvärmeanläggning, samt genom värmeåtervinning i ventilationsaggregatet.
Vattenburen värme fördelas ut genom radiatorer med
undantag för bad, wc och hall där det även är golvvärme.

Mekanisk från- och tilluft genom individuella energi
besparande FTX-aggregat som värmer den tillförda
uteluften med hjälp av värmen från inneluften, detta för att
minimera energibehovet/kostnaden och för att
skapa ett behagligare inneklimat.

LGH
1
2-6
23
24-28

TV/INTERNET/TELEFON

7-11
29-33

EL
Bostadsrättsföreningen har ett gemensamt el-
abonnemang med undermätare för varje lägenhet.
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VI GILLAR MJUKA VÄRDEN,

MEN HÄR REDOVISAR
VI HÅRDA FAKTA

Bostadsrättsföreningen har en gemensam 50 kW-
solcellsanläggning på taket som ger möjlighet att minska
behovet av köpt el. På så sätt sparar man både pengar
och bidrar till en minskad miljöpåverkan. Tips! Kör diskmaskin, tvättmaskin och torktumlare när solen är uppe så
använder ni er av egenproducerad och kostnadsfri energi.
Beroende på väder/antal soltimmar kan anläggningen
generera c:a 45.000 kWh per år, vilket i så fall skulle ge
en besparing på drygt 1000 kWh per lägenhet och år.

Till varje lägenhet finns möjlighet att hyra parkeringsplats
med uttag för motorvärmare mot en avgift på 350 kr/mån.
I mån av plats erbjuds även carport mot en avgift på
795 kr/mån. Laddstationer för elbilar kan installeras vid behov.

50
75

Bostadsrättsföreningen har gemensam vattenförsörjning
genom Roslagsvatten med undermätare för varje lägenhet.

ETAPP 4

3 ROK

 	

Förbrukning
per år (kWh)

Kostnad
per mån

Förbrukning
per år (kWh)

Kostnad
per mån

Uppvärmning
Hushållsel
Ventilation
Vatten
Uppvärmning
varmvatten

1500
1804
368
60 kbm

100
120
25
271

2250
2536
464
90 kbm

150
169
31
306

Summa driftkostnad

83

125

599		

781

ANDEL
1,818
1,818
2,727
2,727

INSATSKAPITAL
1 695 000
1 595 000
1 895 000
1 795 000

HYRA
2495
2495
3695
3695

BYGGSTART
Q2 2017		
Q2 2017		
Q2 2017		
Q2 2017		

INFLYTTNING
Q1 2018
Q1 2018
Q1 2018
Q1 2018

2 ROK
3 ROK

1,818
2,722

1 595 000
1 795 000

2495
3695

Q3 2017		
Q3 2017		

Q2 2018
Q2 2018

2 ROK
3 ROK

1,818
2,722

1 595 000
1 795 000

2495
3695

Q3 2017		
Q3 2017		

Q3 2018
Q3 2018

2 ROK
2 ROK
3 ROK
3 ROK

1,818
1,818
2,722
2,722

1 595 000
1 695 000
1 795 000
1 895 000

2495
2495
3695
3695

Q3 2017		
Q3 2017		
Q3 2017		
Q3 2017		

Q4 2018
Q4 2018
Q4 2018
Q4 2018

ETAPP 3
12-18 50
34-40 75

DRIFTKOSTNAD

ANTAL ROK
2 ROK
2 ROK
3 ROK
3 ROK

ETAPP 2

VATTEN

2 ROK

PARKERING

Bygger på medvetenhet

Varje lägenhet är ansluten till Knivstanets fibernät och kan
teckna eget abonnemang.

YTA (KVM)
50
50
75
75

19-21
22
41-43
44

50
50
75
75
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BETALNINGSVILLKOR
Förskott nr 1
Förskott nr 2
		
Slutbetalning

Inom fem dagar tecknande av förhandsavtal skall ett förskott på 25 000 kronor erläggas.
I samband med tecknande av upplåtelseavtal skall ett förskott om 10% av insatsen erläggas. 		
(Redan erlagt förskott får dras av, dvs 10% av insatsen – 25 000 kr)
Resterande del av insatsen erläggs fem dagar innan tillträdesdagen.

Kostnaden för hushållsel är beräknad på ett genomsnittligt pris på 0,8 kr/kWh.
Fasta kostnader för elnät och elöverföring tillkommer.
Alla siffror är uppskattade schabloner framtagna genom Vattenfall, Energi
myndigheten och Roslagsvatten. Ingen hänsyn har tagits till de besparingar
som kommer att göras från den gemensamma solcellsanläggningen på taket.

WALLOXSTRAND – Bygger på medvetenhet
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2:a – 50 m

BRF PARKTERRASSEN ALSIKE

2

RUMSBESKRIVNING
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Entréterrass

Trägolv, smidesräcke

Förråd		
		

Trägolv, oisolerade träväggar, utvändig träpanel,
sedumtak, fågelholk för tornseglare

Hall		
		

Klinkergolv, golvvärme, hatthylla, garderober/skåp,
del av vägg målad ljusgrå (S-3502-Y)

Sovrum		
Se generell beskrivning + vita skjutbara
		garderobsdörrar
WC		

Se sidan 15.

Kök		

Se sidan 14

Allrum		

Se generell beskrivning

Balkong		
Trägolv och vita räcken. Träytterväggen målas i svart
		slamfärg
OM INGET ANNAT ANGES GÄLLER FÖLJANDE I HUSETS ALLA RUM:
Parkettgolv efter eget val. Vita målade innerväggar av gips. Insidan av ytterväggen består av vitmålad liggande träpanel. Vita färdigmålade foder och
lister av trä. Vita tak.

OM LÄGENHETEN
När du öppnar ytterdörren möts du av en hall
med en fast hatthylla och skoställ, men även
med en smart platsbyggd förvaringsmöbel som
kompletterar skjutgarderoben i sovrummet. Ena
väggen i hallen är målad i en ljusgrå ton för att
skapa fina kontraster.
Sovrummet ligger diskret i nordost medan de

Rumsbeskrivning
WC, se sidan 15.

11

sociala ljusa ytorna vetter mot Dammparken i sydvästläge. Köket och vardagsrummet binds samman
av en bardisk och den stora balkongen skapar ett
bra avslut på den öppna planlösningen. Under
sommarhalvåret kan man givetvis expandera
lägenheten ut på den generösa entréterrassen och
skapa avskilda uterum med förmiddagssol i direkt
anslutning till det personliga uteförrådet.

Rumsbeskrivning
kök, se sidan 14.

WALLOXSTRAND – Bygger på medvetenhet
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Sovrum på plan 1
Förutom själva sovrummet skapas med
denna tillvalslösning
även en ljus liten läsoch/eller TV-hörna.

RUMSBESKRIVNING ENTRÉPLAN

Pris: 35.500 kr

Trägolv, oisolerade träväggar, utvändig träpanel,
sedumtak, fågelholk för tornseglare

Hall		
		

Klinkergolv, golvvärme, hatthylla, garderober/skåp,
del av vägg målad ljusgrå (S-3502-Y)

Sovrum		

Se generell beskrivning

WC		
Kök		

Se sidan 15.
Se sidan 14

Allrum		

Se generell beskrivning

Dessa 3:or erbjuder en rymlig hall med både en fast
garderob och ett fast städskåp. Sovrummet ligger
diskret i nordost och när man passerat den fina
trätrappan upp mot loftvåningen möts man av de
öppna och ljusa ytorna i det öppna köket och vardagsrummet. På entréplanet finns även möjlighet
att välja en annan planlösning för den som vill ha
ytterligare ett sovrum och flytta vardagsrummet en
våning upp. När man tagit sig upp i trappan till loftvåningen möts man av charmiga snedtak och stora
glaspartier ut mot den inbjudande takterrassen.
Möbleringsmöjligheterna på den väl tilltagna loftvåningen är många och det finns också möjlighet
för den som vill att välja till ett stängt sovrum som
tillval, men samtidigt behålla en del av det sociala
allrummet i anknytning till takterrassen.

Trappa		
Vitmålade vangstycken, räcke i trä/vitt och
		mörklaserade furusteg

LOFTVÅNING
Sovrum/Allrum

Vitmålade snedtak

Trappsteg till takterrass Samma material som övrigt golv
Takterrass		

Trägolv, smidesräcke

Förråd kattvind

Omålade gipsväggar, spånskivegolv, sluttande takhöjd

OM INGET ANNAT ANGES GÄLLER FÖLJANDE I HUSETS ALLA RUM: 
Parkettgolv efter eget val. Vita målade innerväggar av gips. Insidan av ytter
väggen består av vitmålad liggande träpanel. Vita färdigmålade foder och
lister av trä. Vita tak.

WALLOXSTRAND – Bygger på medvetenhet
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Trägolv, smidesräcke
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BRF PARKTERRASSEN ALSIKE

I V • A LT E

RN

3:a – 75 m

AT

LT

BRF PARKTERRASSEN ALSIKE

Sovrum på loft
våningen. Förutom
själva sovrummet
så behålls även en
del av allrummet
och i priset ingår ett
takfönster ovanför
sängen.

Rumsbeskrivning
WC, se s idan 15.

Pris: 67.500 kr

Rumsbeskrivning
kök, se sidan 14.
Standardutförande plan 1

Standardutförande loftvåning
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INBYGGNADSUGN Vit,
EOB000W, energiklass A

INDUKTIONSHÄLL Svart,
HOI620S

14
KÖKSFLÄKT Integrerad
Swegon Casa r3, FTX-system

INBYGGNADSMICRO Vit,
EMM17007OW

DISKMASKIN Vit,
ESF5201LOW,
energiklass A+

A

TA •
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LIS

R T I L LV

LIS

RUMSBESKRIVNING KÖK
Svanenmärkt* kök från Sentens
Bardisk i massivt trä
Vitvaror i grundutbud från Electrolux
och Swegon (köksfläkt)
Diskbänk i rostfritt stål
Blandare från FM Mattsson
Bänkskivor i massiv ek
Kakel ovan underskåp
från Höganäs

VÅ

E

ELECTROLUX

LS

KÖK

ENERGISNÅLT GRUNDUTBUD FRÅN 		

TILL 2 ROK

TILL 3 ROK

KYL/FRYS Vitt,
EN7000W,
energiklass A+.

KYLSKÅP Vitt, ERF4115DOW,
energiklass A+. FRYSSKÅP Vitt,
EUF2702DOW, energiklass A+

WALLOXSTRAND – Bygger på medvetenhet

TVÄTTMASKIN Vit, FW32B6120,
energiklass A+++

BRF PARKTERRASSEN ALSIKE
RUMSBESKRIVNING BAD
Klinker och kakel från Höganäs
Duschvägg
WC-stol IFÖ
Kommod, handfat, överskåp
Blandare FM Mattsson
Tvättmaskin/torktumlare från Electrolux
Till 3 rum och kök:
Bänk ovan tvätt/tork i massiv ek
Vita överskåp med vita luckor

WC
15

TORKTUMLARE Vit EDH3684PHW,
energiklass A+
WALLOXSTRAND – Bygger på medvetenhet

*Svanenmärkta delar är stommar, luckor, socklar, passbitar, täcksidor och takanslutning

BRF PARKTERRASSEN ALSIKE

BRF PARKTERRASSEN ALSIKE

Kom in så fixar vi tillvalen i lugn och ro.
Boka en tid som p
 assar dig.
/Pontus

TILLVALSTIMME
16

Vår erfarenhet är att tillvalsbiten är oerhört
viktig för er som köpare. I det här projektet
har vi anlitat Pontus Geifalk på Electrolux
Home-butiken som kommer att sköta alla
tillval som gäller kök och vitvaror. I lugn och
ro får ni boka in ett möte med honom på
butiken i Uppsala och ta alla beslut över en
kopp rykande mörkrostat kaffe. Givetvis kan
ni klämma och känna på tillvalen som finns
och se hur sakerna ser ut i verkligheten.

17

SNICKARTIMME
Vi tror mycket på den personliga kontakten och är stolta över vår partner Byggmäster i
Älvdalen, som bygger husen, och som vi utvecklat ett nära samarbete med. När flyttlasset
har gått är det ofta en uppsjö av saker som skall hamna på rätt plats, på rätt sätt. Skåpet,
spegeln, hyllan, teven, tavlan, krokarna. Vad behöver just du hjälp med och var skall Simon
börja? Ni pekar, Simon gör!

Jag tar med mig de verktyg och det
infästningsmaterial som kan behövas så ses
vi hemma hos dig någon dag efter inflytt.
/Simon
WALLOXSTRAND – Bygger på medvetenhet
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LÅT DIG INSPIRERAS
AV JESSICAS
INREDNINGSTIPS
18

19
Att leva hållbart är att leva vackert. Det är en skön känsla att fånga. Blanda gärna äldre
föremål, som ofta har en livshistoria, med förväntningarna som kommer från det
nya. När svunnen tid möter framtid uppstår en härlig mix. Att använda gamla saker
är också ett sätt att värna om miljön, att minska massproduktionen och ge nytt
liv åt alla de prylar som formgivits förr. Det som bevarats och överlevt tidens tand
under många år har även förmågan att hålla många generationer till. Ett tips är att
våga föra in en större trämöbel bland allt det ljusa nya. Sök din favoritmöblel i retro
butiker eller på auktion. Det ger en skön känsla av trygghet och harmoni, samtidigt
som det förhöjer det ljusa intrycket genom att skapa spännande kontraster. Lägg till
många gröna växter och hemtrevnaden infinner sig snabbt. Använd saker på andra sätt
än de från början är tänkta till. Exempelvis kan du köpa små vårlökar och plantera i tekoppar.
Det ger charm och känsla åt inredningen. Den personliga stilen kommer med färg och
mönster på föremålen som just du väljer. Använd gamla stegar och pallar med fina detaljer
och gör om dem till en blomstertrappa att ställa på balkongen eller varför inte i ett hörn
inomhus. Våga experimentera. Blanda det perfekta stilrena med vintage-känslan så får du
ett levande hem som speglar människorna som bor där.
/Jessica Hillerström, @retrolyckan
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TRÄ

BRF PARKTERRASSEN ALSIKE

TRÄ ÄR DET ENDA förnyelsebara byggnadsmaterialet och ”brädar” därför alla andra material! I detta projekt är andelen trä
hög. Trä är det bärande materialet genom hela stommen, det är husets fasad, det är delar av ytskiktet invändigt, det är golvet,
det är bänkskivorna i köket, det är innertaket, det är listverken i hela huset, det är terrassgolven och det är isoleringen i form av
träfiber. Träden som Brf Dammparken är byggda av kommer från Sverige och Norge där skogsbruket är modernt och byggt på
långsiktighet. Ett aktivt skogsbruk, med väl fungerande återplantering, binder koldioxid genom fotosyntesen. Koldioxid som nu
bundits upp i ert hus! Trä väger lite och gör därför transporterna lättare och utsläppen mindre. Vikten gör också arbetsplatsen
lite säkrare då elementen inte blir så tunga. Trä är lättbearbetat och tillåter arbete i en torr miljö utan uttorkningstider.
Och framförallt - Trä är vackert! De organiska mönstren som årsringarna ger är det vi helst omger oss med i form av
parkettgolv, paneler, trämöbler, fasader och altangolv.

SOLEN
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& MEDVETENHET
WALLOXSTRAND STÅR FÖR ett medvetet byggande med hänsyn till människan och miljön. Det första vi är fullt medvetna om är att vi inte kan allt
och inte kan göra allt, men vi strävar hela tiden efter att lära oss om hur vi kan förbättra våra processer och minska vårt avtryck. Vi vill försöka få våra
byggnader att hitta ett kretslopp som stämmer överens med natur och klimat. Byggnader är miljöbovar, det kan ingen komma ifrån. Generellt sett står
byggnader för ca 40% av koldioxidutsläppen, varav hälften kommer från uppförandeskedet och den andra hälften från själva driften. Det vi siktar på är
att bygga med så litet resursuttag, och därigenom litet koldioxidutsläpp, som möjligt och lämna efter oss byggnader som kan drivas mycket energi
effektivt. Vår lösning är att jobba med trä och sol för att sätta människan först!
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SOLEN STÅR I FOKUS i detta projekt. Den står i fokus genom konstruktionen då huset är byggt av förädlad sol, alltså trä. Den
står i fokus genom produktionen då vi valt att driva bygget på 100% solel och den står i fokus under driftskedet när hushållen till
stor del kommer att drivs av den egna solcellsanläggningen på taket. Solen har också spelat in vid lägenheternas utformning
och husets sydväst-läge gör att balkongen och terrassen får flesta möjliga soltimmar. Solel är i stort sett fri från utsläpp (tillverkningen och transporten av solcellerna genererar utsläpp) så även om ni inte lyckas förbruka er egenproducerade el själva så går
överskottet ut på nätet och ersätter på så sätt energi med större miljöpåverkan. Varför inte sitta och mysa på takterrassen, njuta
av den värmande solen och samtidigt veta att ni gör en insats för klimatet. En annan uppsida är att energin från solcellsanläggningen är gratis vilket gör att ni får lite mer kvar i plånboken.
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MÄNNISKOR
ATT VÄRNA OM NATUREN är att värna om människan. Brf Dammparken är byggt för att människor skall må bra, både psykiskt
och fysiskt. Psykiskt genom alla mötesplatser både i och utanför husen där den intilliggande Dammparken och det lilla torget
blir en central mötesplats. Fysiskt genom ett miljömedvetet byggande och genomtänkta materialval. Som exempel kan nämnas
att vi målar alla ytskikt med den mest miljövänliga färgen på marknaden. Bara en sådan sak! Konstruktionen av huset och valet
av installationslösning gör även det att ni kommer få ett fantastiskt inomhusklimat.
Våra entreprenörer och hantverkare är människor, liksom alla andra inblandade i byggprocessen, och genom vår strävan att
alla dessa skall må bra tror vi också att våra hus kommer att göra det.
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Så här kan det se ut
att komma hem.
TORNSEG

Nichoir
L pour le Martinet noir

HO

O

HOLK

•

T
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Det byggs som aldrig förr i Knivsta Kommun. Bostadsbristen
i området är, trots det, stor och det är inte bara människor
som söker boplats. Även de småfåglar som är beroende av
människan letar febrilt efter bra boplatser. Brf Parkterrassen
kommer därför, i samråd med Upplands Ornitologiska
Förening (UOF), erbjuda tjugotvå tornseglar-familjer eget
husrum. Det betyder att ni har en helt egen familj under era
vingar, precis utanför dörren. Tio stycken blåmesfamiljer har
även de fått en gavellägenhet högt upp på fasaden. Så här
säger Jan Wärnbäck, ordförande i UOF, om tornseglaren:

EG

BYGGA FÖR
MÄNNISKOR
OCH FÅGLAR

S
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FLERA FÅGELARTER ÄR beroende av människan för att hitta
boplatser och vad passar då bättre än att bygga hus både för
människor och för fåglar!
En av de arter som är starkt knuten till mänsklig bebyggelse är
tornseglaren, eller tornsvalan som den kallades förr. Tornseglaren
är till utseendet en ganska anspråkslös fågel med en enhetlig
svartbrun fjäderdräkt, ljusare strupe och långa spetsiga vingar. Men
trots sitt anspråkslösa yttre är tornseglaren en fågel som undgår få.
Det är den art som mer än någon annan fågelart symboliserar sommarens
ankomst och slut.
Till Sverige anländer den runt mitten av maj och flyttar sedan söderut i månadsskiftet
juli-augusti. Tornseglarna är omöjliga att missa när de flyger lågt förbi hustaken, ofta i
grupper om 10-20 individer, och under ljudliga ringande ”srriiiir” ropar in sommaren.
Épaisseur du bois : 18mm
Arten är som nämndes ovan starkt knuten till våra hus då den vanligastehttp://nichoirs.ne
boplatsen
för
t
tornseglarna är håligheter på just hus, oftast under husens takpannor eller utstickande
nischer i större byggnader. Tyvärr erbjuder inte längre moderna hus detta i lika stor
utsträckning, vilket leder till bostadsbrist.
Ett enkelt sätt att råda bot på bostadsbristen är att sätta upp holkar för tornseglarna.
Dessa placeras under takfoten på husen. Det är viktigt att fåglarna har fri 
inflygningsväg till boet då tornseglarens inflygningshastighet kan vara så hög som
70 km/tim innan den skickligt bromsar in precis innan den når holkens ingång.
Upplands ornitologiska förening, som samlar fågelintresserade i hela Uppland,
ser väldigt positivt på de ansträngningar som görs av Walloxstrand för att
gynna tornseglaren i sin projektering av detta projekt. En satsning som
gynnar naturen i allmänhet och tornseglarna i synnerhet, men som även
ger glädje till de b
 oende och som ger en mer levande stadsmiljö.
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Jan Wärnbäck, ordförande i Upplands ornitologiska förening.
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MORGONDOPP
ELLER KVÄLLS
RELAX?

R
DA Å ET O

FÖR ER SOM VERKLIGEN vill unna er något utöver det vanliga kan
vi erbjuda spabadet Crown II som tillval uppe på takterrassen*.
Det finns givetvis separat information om badet, men låt oss fresta
med följande: 2 meter i diameter, plats för 5 personer, 21 st jet-
munstycken, anpassad för nordiskt klimat när det gäller värme och
isolering, termolock och badet styrs från en enkel digital display.
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Pris 139 900 kr
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I priset ingår förutom själva
spabadet följande:
• Förstärkt konstruktion
• Framdragen el
• Vattenutkastare på yttervägg
• Säker lösning för tömning av vatten
• Startkit från leverantören av badet
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*Placeringen är låst för att vi ska
kunna förbereda konstruktion,
el, avlopp och vatten om man
väljerspabad som tillval (det
går inte att göra i efterhand).
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Prima Air ger målaren en
unik och behaglig arbetsmiljö
med minimal lukt och låga
emissioner.
/Karin Mattson, Jotun Sverige

MILJÖVÄNLIG FÄRG
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I ETT HUS ÄR det målarfärgen som är närmast de människor som bor där.
Doften från ett nymålat rum signalerar nytt och fräscht, men doften är kemi
kalier som sakta dunstar när färgen härdar och torkar. Detta faktum tog vi med
oss till Färgexperten i Uppsala och genom ett samarbete med Jotun målas
väggarna i ert hus med den mest miljövänliga färgen på marknaden, Jotun
Prima Air. Färgvalet borgar för att ni kan vara helt trygga med vetskapen om att
era väggar inte kommer att ge ifrån sig skadliga ämnen. Samtidigt kommer de
målare som utför arbetet få en klart bättre resa under entreprenadtiden.
Jotuns tekniska chef, Karin Mattsson, har engagerat sig i
Brf Dammparken och lyfter fram fördelarna med Prima Air:
• Det är en ren akrylfärg som ger en slitstark, tvättbar yta med elegant finish
• Minimal lukt och låg emission. Prima Air är certifierad och godkänd enligt
Eurofins Indoor Comfort Gold, vilket är den bästa klassen gällande låga 		
emissioner och bra inomhusmiljö
• Miljömärkt med Svanen och EU-blomman
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MJUKA VÄRDEN
MJUKA VÄRDEN FÖR OSS handlar om att bry sig och skapa
förutsättningar för möten mellan människor, att etablera relationer
och ge människor möjlighet att lyckas. Mjuka värden för oss
handlar om att ”tänka utanför boxen” och se det fantastiska även
i det lilla. Mjuka värden för oss handlar om att tänka med hjärtat.
Brf Parkterrassen är genomsyrat av detta tänk och våra främsta
verktyg är engagemang, initiativ och medvetenhet. Vi är måna om
området vi arbetar i och har en långsiktig plan att fortsätta var med i
relationen till Brf Parkterrassen, till Alsike och Knivsta kommun i stort.
Vårt sätt att, fortsättningsvis, stödja engagerade och initiativfulla
människor är att samarbeta med näringsliv och föreningsliv runt Brf
Parkterrassen med omnejd. Ni som bor i Brf Parkterrassen kommer
möta några av de föreningar och företag vi samarbetar med, det kan
till exempel dyka upp en möjlighet för hela familjen att få testa orientering med L-100 IF. Känner ni till något kultur- eller idrottsevent eller
vet ni någon förening som ni tycker passar in i bilden så får ni gärna
tipsa oss om detta. I dagsläget har vi engagemang tillsammans med:
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• L-100 IF – orientering för alla åldrar
• Vassunda IF – skidor
• Alsike IF – fotboll
• IK Sirius FK – er närmaste allsvenska fotbollsklubb
• Upsala IF International – en satsning på ensamkommande pojkar
och flickor i syfte att integrera dem i samhället genom fotboll och
föreningsliv.
• En handfull ungdomslag i Upsala IF och Vaksala IF
* Upplands Ornitologiska Förening
• Läkare utan gränser
• Cancerfonden
• Upplands Ornitologiska Förening
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BRF PARKTERRASSEN ALSIKE

BRF PARKTERRASSEN ALSIKE

VÄLKOMMEN ATT

TEKNISK
BESKRIVNING
STOMME: Limträpelare och limträbalkar
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BJÄLKLAG: KL-trä (massiva träskivor) ovan plan 0.
I övrigt träbjälklag.
YTTERVÄGGAR: Trästomme, utvändig träpanel,
träfiberisolering, invändig träpanel
LJUDISOLERING: Cellulosa
YTTERTAK: Plåt, solceller och sedum

KONTAKTA OSS
I Brf Parkterrassen bor man i ett
tryggt område med naturen in
på knuten, men samtidigt nära
till storstäder och serviceutbud!
/Louise

Fastighetsbyrån finns med lokalkontor i Knivsta sedan 2005 och har idag en
klart marknadsledande position med en marknadsandel om 70%. Dessutom
är Fastighetsbyrån Sveriges största mäklarkedja med 250 kontor runt om i
landet. Louise har arbetat som mäklare i Knivsta sedan 2007. Hon tycker att den
variation som kommunen erbjuder, med allt från klassisk stadsmiljö till väldigt
naturnära bebyggelse, och den framåtanda som finns i kommunen gör Knivsta
och Alsike till en fantastiskt spännande område att arbeta på.
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LOUISE ENGMAN
Fastighetsmäklare/Kontorschef
018-34 55 94, 070-830 55 94
louise.engman@fastighetsbyran.se
fastighetsbyran.se/knivsta

TAKISOLERING: Cellulosa
VÄRME: Bergvärme genom radiatorer
VENTILATION: FTX. Mekanisk från- och tilluft med
återvinningsfunktion
INSTALLATIONER: Enligt svensk standard
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Walloxstrand förbehåller sig rätten till eventuella ändringar. Observera att samtliga fotografier och illustrationer är inspirationsmaterial och kan
avvika från verkligheten samt innehålla tillval. Reservation för skriv- och tryckfel och för förändringar i produktubudet hos leverantörerna.
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