
Aronia i Sätra
SVANENMÄRKTA HEM FÖR ETT SOCIALT LIV NÄRA NATUR OCH PULS





Aronia i Sätra

I Svanenmärkta Aronia i Sätra bor du nära ängar, skogar  
och löpvänliga stigar. Bara ett par minuter bort glittrar 

Mälaren med sandstränder och båtklubbar. En pittoresk 
gårdsgata ringar in husen och skapar en småskalig och 
välkomnande känsla. Aronia är en plats där du kan leva  

grönt, koppla av med dina grannar och samtidigt ha 
storstadspulsen nära. 

 
Välkommen hem 

till Aronia
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FREDRIK HEMBORG, VD, BONAVA SVERIGE AB

Vad är ett hem? Är det huset där du växte upp  
och har massor av minnen ifrån? Är det platsen  
där du hittar i varje liten vrå även mitt i natten?  

Eller är det platsen du tänker på när  
du längtar hem? 

 

Världens bästa hem 
börjar med dig

Vi har skapat hem och områden sedan  
1930-talet och vet att det är människorna 
som bor där som gör platsen levande. 

Att skapa en trygg och levande plats som 
står sig över tiden, där barn växer upp och 
man njuter av livet, är bara möjligt om vi ut-
går ifrån dig. Naturligtvis hänger mycket på 
Bonavas erfarna ingenjörer, arkitekter och 
formgivare. Men vi vet också att  världens 
bästa hem inte bara handlar om 

vacker interiör eller smart arkitektur, utan 
lika mycket om människorna som bor där. 

När vi planerar ett bostadsområde utgår vi 
alltid från dig och kvarteret du ska flytta till. 
Innan vi sätter spaden i jorden vill vi höra 
dina tankar för att förstå vad du behöver. 
Då blir det så mycket enklare att skapa ett 
kvarter där du kommer att trivas. 
Självklart får vi vitt skilda svar beroende 
på vem vi frågar. Några kanske vill ha en 

lekplats för barnen, en gemensamhetslokal 
eller en takterrass för festligheter. Andra  
älskar mat och önskar sig en delikatess butik 
i närheten. 

Oavsett drömmar och önskemål är vi
övertygade om att levande platser inte är
något som skapas vid det sista pensel-
draget. Utan det är så allting börjar. 
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BONAVA

HOMES AND NEIGHBOURHOODS

Bonava
För oss symboliserar ordet bo hemmet,  

och nav den levande platsen runt omkring. 
Det är just det vi gör. Vi bygger inte bara 
hus, vi skapar hem och områden där du 

kan leva ditt liv.
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Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa.  
Bonava har skapat hem och grannskap sedan 1930-talet. Bonava 
har 2 000 anställda med verksamhet i Sverige, Tyskland, Finland, 

Danmark, Norge, St Petersburg, Estland och Lettland och  
en omsättning på 14,5 miljarder kronor år 2017.  

Bonava är noterat på Nasdaq Stockholm.
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Att köpa en ny bostad är en av de största affärerna  
du gör i ditt liv och vi vill att det ska bli en av de bästa.  

Därför följer vi dig genom hela processen och tar  
ansvar för försäkringar och garantier. 

Att köpa 
– hur går det till?

51 2 63 4 7 8

1. Anmäl ditt intresse!
När du hittat det område eller projekt som 
du är intresserad av, anmäler du dig enkelt 
till vårt intressentregister via vår webbplats. 
Det är kostnadsfritt att vara intressent och 
det ger dig chansen att vara ”först till kvarn” 
när det är dags för försäljningsstart. 

2. Premiärträff
När det är dags för premiär bjuder vi in  
dig till öppet hus. Där får du information 
från oss som arbetar med  bostäderna, 
bland  andra arkitekt, projekt chef, säljare 
och inredningskoordinator. Vi berättar om 
hur huset tar form, vad som finns i området 
och självklart vilka planlösningar du kan 
välja mellan. Innan vi skiljs åt får du med 
dig information, så att du vet exakt hur du 
bokar din drömbostad vid den kommande 
försäljningsstarten. 

3. Digitalt säljsläpp
När försäljningsstarten sker, går du in på  
vår digitala säljstartsportal och meddelar 
vilken bostad du är intresserad av. ”Först  
till kvarn- principen” tillämpas. Därefter 
 kontaktar vi dig för att gå igenom din 
 reservation.
 

4. Avtalsskrivning
När du tagit del av all information träffas vi 
för att skriva det bindande förhands avtalet. 
I samband med det betalar du också en 
handpenning. I köpet ingår Bonava Tryggt 
 Boende. Det är ett trygghetspaket som 
 omfattar tre delar: avbokningsskydd, 
 bo  kostnads skydd och prisfallsskydd. 
 Där efter  kommer vi ha löpande kontakt 
med flera möten och avstämningar fram 
tills det är dags för inflyttning.

5. Inredningsval
När det är dags att välja inredning bjuder
vi in dig till ett stilvalsmöte. Där får du hjälp 
att hitta den stil som passar dig, du har 
fyra stilar att välja på. I ditt pris ingår redan 
grundstilen Minimalism med hög standard 
på både utrustning och material. Vill du 
ha större möjlighet att sätta din person-
liga prägel på ditt kök väljer du någon 
av  stilarna Tradition, Trend eller Nordisk 
mot ett pristillägg. Fråga din inrednings-
koordinator om vad som gäller för ditt hem. 
Vi gör inga ändringar i köksuppställningar 
då det påverkar el, VVS och byggtid.

6. Besiktning / garantier
Besiktning: För att ge dig trygghet och 
 kontroll innan du flyttar in, genomför en 
 opartisk besiktningsman en slutbesiktning. 

Din kontakt från Bonava är på plats och 
du bjuds naturligtvis också in. Om några 
anmärkningar upptäcks, protokollförs de 
och åtgärdas. Efter två år sker ytterligare 
en besiktning, en besiktning som även den 
bekostas av Bonava.  

Garantier: För att du ska vara trygg med ditt 
köp ingår alltid garantier och besiktningar 
som säkerställer att din bostad är byggd  
i enlighet med gällande normer och 
 entreprenadkontrakt. 

7. Tillträde/inflyttning
Äntligen är det dags att sätta nyckeln i låset 
till ditt nya hem. Inför tillträdet ska du ha 
betalat slutlikviden och eventuella tillval. 
Nu får du också en Bopärm som innehåller 
det mesta du behöver veta om ditt nya hem.

8. Kundservice till din tjänst
När du flyttat in vill vi vara säkra på att 
allt är som det ska. Därför kommer vi att 
höra av oss, när du hunnit bo in dig. Har 
du  frågor eller funderingar om din bostad 
innan dess, är du alltid välkommen att 
kontakta oss. 

8 ENKLA STEG TILL DRÖMHEMMET

Om Bonava

Anmäl intresse Premiärträff Digitalt säljsläpp Avtalsskrivning Inredningsval Besiktning/garantier Tillträde/
inflyttning

Kundservice



Ett hem är så mycket mer än huset du bor i, det  
handlar om människorna och platserna runtomkring.  

Vi skapar hem och områden som ger en  
känsla av tillhörighet. 

Fördelar med att köpa  
från Bonava

LÅNG ERFARENHET 

Vi har byggt bostäder sedan 30-talet,  
vi har nära 90 års erfarenhet av att  

skapa hem.

VI GUIDAR DIG 

Att köpa ett nytt hem ska vara enkelt.  
Du får hjälp och guidning från oss längs 

hela vägen.

ALLT ÄR NYTT 

Ingen har bott i bostaden innan dig.  
Det är en speciell känsla att flytta in i ett 

helt nytt hem.

LEVANDE PLATSER  

Vi skapar hem och  
levande platser där människor  

lever sina liv.

HITTA HEM 

Vi skapar hållbara hem med  
smarta lösningar som ger  

det lilla extra.

FAST PRIS 

Hos oss köper du alltid till fast pris.  
Det innebär att du slipper nervösa  

budgivningar.
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Hållbarhet handlar om helhet
Ett hållbart hem ska vara ett bra hem. 
Inte bara för dig utan för samhället och 
för kommande generationer. Därför 
utvecklar vi hem och grannskap som 
möjliggör bästa samspel mellan 
människor och miljö. 

Social hållbarhet
Vi ser till mer än de fyra väggarna. Vi 
utvecklar hela stadsdelar med höga 
sociala och miljömässiga värden. 
Områden där människor trivs. Genom 
att prata med de som bor i området, de 
som ska flytta in, med kommuner och 
lokala aktörer, utvecklar vi grannskap 

som har en positiv effekt på samhället 
och som adderar nya värden till platsen. 
Det ger ett mervärde för många fler än 
du som ska bo där. 

Ekologisk hållbarhet
Vi jobbar aktivt för att möta de krav på 
bostadsutveckling som kommer med ökad 
urbanisering. När du flyttar till ett område 
utvecklat av oss kommer du mötas av 
planteringar och gröna ytor som skapar 
trivsel och välbefinnande. Det du kanske 
inte tänker på är att grönskan faktiskt 
bidrar till biologisk mångfald. Små gröna 
lungor som ger livsrum för växter och djur. 
Växtligheten bidrar dessutom till att 

motverka effekter av klimat förändringar 
såsom risk för över svämningar eller 
för höjda tempera turer. Den kan dessutom 
ha en bullerdämpande effekt. 

Inomhus och utomhus
En sund inomhusmiljö är avgörande för en 
hållbar bostad. Allt ifrån utformningen av 
ventilation till materialval och placering av 
fönster är viktiga för inomhusmiljön. 

Att arbeta med vedertagna hållbarhets- 
certifieringar är del av Bonavas strategi för 
att säkerställa att våra hem och grannskap 
lever upp till framtidens krav. 

”Våra byggnader är resurseffektiva och byggs med omtanke om 
dig och miljön. Men det räcker inte för att skapa en hållbar framtid. 
Därför ser vi bortom byggnaden och utvecklar hela områden som 
inbjuder till att träffa grannar och umgås med vänner och familj. 

Där det är lätt att agera tillsammans för planetens bästa.”
JENNY WINBLAD 

CHEF HÅLLBARHET

Så jobbar vi
med hållbarhet
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Bostads- och byggindustrin står för när-
mare 40 procent av energi- och material -
användningen samt avfalls produktionen 
i samhället. Därför ser vi det som en 
självklarhet att arbeta med miljön i fokus 
genom hela tillverkningsprocessen, från 
råvara till färdig byggnad. Men vi vill inte 
sluta där. År 2012 började vi Svanen-
märka våra hem för att se till att de håller 
en hög miljömässig standard även efter 
att du har flyttat in. Vi gör gott om plats 
för återvinning, vi bygger i material fria 
från hälsoskadliga ämnen och använder 
bara energisnåla vitvaror. Svanenmärk-
ningen handlar om att ta ansvar för våra 
kunder, våra barn och vår värld. Inte 
svårare än så egentligen. 

Ett miljövänligt hem  
är ett ekonomiskt hem  
Oavsett om du bor i lägenhet eller hus så 
är det uppvärmningen som kostar för både 
plånboken och planeten. För att minska 
energiåtgången har Svanen satt höga krav 
på ett effektivt klimatskal, alltså att väggar, 
tak, golv, fönster och dörrar har smarta 
materialval och bra isolering. När vi bygger 

våra Svanenmärkta hem gör vi det så att 
även byggnadens ventilation och varm-
vatten minimerar energiförbrukningen. 
Både ekonomiskt och klimatsmart med 
andra ord. Svanenmärkta hem är triv-
samma, billiga och miljövänliga. I ditt nya 
klimatsmarta hem från Bonava får du:

Energisnåla lösningar som ger låga 
kostnader genom bra isolering, högkvalita-
tiva vitvaror och effektiv värmeåtervinning.

Trivsam innemiljö med god ljudisolering 
och bra ventilation.

Hälsosamma materialval med noga 
kontrollerade byggmaterial så att det inte 
förekommer miljöfarliga och giftiga ämnen, 
kommer från naturskyddade skogar eller 
gen modifierade plantor.

Hög bostadskvalitet med ett hem som 
förblir energisnålt och behåller sin goda 
inne miljö under lång tid.

Värdefulla råd
När du flyttar in i ditt nya hem från Bonava 
får du en bopärm med viktiga tips och råd
för drift och underhåll. Följer du dem kan 

du njuta av ett boende som drar ungefär  
15 procent mindre energi än vad ett mot  -
svarande annat nybyggt hus skulle göra.

Om Bonava

Tänk att kunna bidra till ett mer hållbart samhälle bara
genom att leva, sova eller koka kaffe. När du köper ett

Svanenmärkt hem gör du just det. Dessutom är det
bra för både plånboken och hälsan.

SÅ JOBBAR VI MED HÅLLBARHET

Ditt hem är
Svanenmärkt

Bonava har valt 
miljömärkningen Svanen 

På uppdrag av regeringen ansvarar 
Miljömärkning Sverige AB för den 
nordiska miljömärkningen Svanen 
och den europeiska miljömärkningen 
EU-Blomman. För närvarande kan 
småhus, flerbostadshus, skola/
under visningsbyggnader, senior-
boenden och trygghetsbostäder 
miljömärkas.

Svanen bedömer miljöaspekter inom:
• byggprocess
• energi
• innemiljö
• material
• kemikalier
• instruktioner för boende
• kvalitetsledningssystem
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SÄTRA

HÄR BOR DU NÄRA ALLT

Området
Här bor du nära både natur och storstadspuls. Intill 

ligger Sätra naturreservat med ängar och skogar 
som bjuder in till svampplockning och picknick. 

Med cykel når du shopping i Skärholmen Centrum 
på ett par minuter och matbutiken ligger bara en 

kort promenad bort. Alldeles intill Aronia ligger flera 
förskolor och skolor.

bonava.se/aronia
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Runt om Aronia 
 

1. Sätrastrandsbadet 

2. Mälarhöjdens ridskola

3. Förskolan Femtiettan

4. Ica Nära

5. Sätra Idrottsplats

6. Mälrarhöjdsbadet

7. Sätra Båtsällskap

8. Sätraskolan
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13. Skärholmens gård

14. Sätragårds förskola

9. Mälarhöjdens Idrottsplats

10. Sätra Återvinningscentral

11. Konditori Lyran

12. Fiskfjärdens Båtklubb

Map data ©2018 Google
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I SÄTRA FINNS NÅGOT FÖR ALLA 

Natur, skolor och service  
på bekvämt avstånd

Efter en löprunda längs med vattnet är det en härlig 
känsla att kunna ta ett välbehövligt dopp i Mälaren. I Aronia 

lever du grönt och miljövänligt nära naturen och härliga 
omgivningar. Här är det cykelsavstånd till det mesta. 

Busshållplatsen ligger precis runt knuten och till tunnelbanan 
promenerar du på några minuter.   
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Historia
Sätra tillhör Stockholms kommun och har 
sitt ursprung i Sätra gård som är en av 
Stockholms äldsta gårdar. Den omnämns 
första gången redan på 1300-talet och har 
även gett namn åt området. Gården finns 
kvar idag och ligger granne med Aronia. 
1965 invigdes Sätra Centrum och var 
Stockholms första inomhuscentrum och 
byggdes med inspiration från inglasade 
shoppingscentrum i USA.

Kommunikationer
Som boende i Aronia har du nära till kom-
munikationer. Utanför porten stannar buss 
135 som tar dig till Skärholmen Centrum 
på 6 minuter. Till Sätra Centrum promene-
rar du på 5 minuter och där finns både 
buss och tunnelbana. Tunnelbanans röda 
linje tar dig till Södermalm på 13 minuter 
och till city på drygt 20 minuter. Kör du bil 
är det enkelt att komma ut på E4:an som 
snabbt tar dig in till Stockholm. 

Skolor och förskolor
Sätra är ett etablerat område med ett stort 
utbud av både skolor och förskolor. Runt 
knuten ligger Sätragårds förskola och på 
några minuters gångavstånd ligger Slätt-

gårdsskolan med årskurs F–9 och Interna-
tionella engelska skolan med årskurs 4–9. 
På cykelavstånd ligger ett tiotal skolor och 
förskolor. Allra närmast ligger Sätraskolan 
med årskurs F–9.

Service och shopping
I Sätra Centrum ligger välsorterade ICA 
Nära. Hit promenerar du på ett par minuter. 
På torget hittar du även apotek, tandläkare 
och pizzeria. Vill du utmana sinnena så 
beger du dig till Skärholmen centrum. Här 
finns allt du kan tänkas behöva, närmare 
bestämt 88 butiker och 30 restauranger 
och fik. I närområdet ligger även Kungens 
Kurva och Heron City, som bland annat 
erbjuder mängder med butiker, bowling,  
bio och möjlighet att storhandla på Willys.

Fritid
Mellan Vårberg och Sätra ligger Sätrasko-
gens naturreservat med skogar, ängar och 
stigar. Längs med Mälaren går en härlig 
strandpromenad där man gärna tar en 
löprunda. I närheten ligger Sätra friidrotts-
hall som är specialiserad på friidrott och 
har en doserad löparbana. Här finns även 
Sätra Idrottsplats med en ishall med cirka 
950 åskådarplatser. Ridsugna tar sig enkelt 

till Mälarhöjdens ridskola på andra sidan 
skogen ned mot Mälaren. Med cykel  
når du ridskola, båthamn och bad på  
några minuter. Sätrastrandsbadet har en 
lång och fin sandstrand och gräsytor, toalet-
ter, volleybollplan, grillplats och kiosk. Här  
är det lätt och härligt för hela familjen att  
spendera en skön och varm sommardag. 

Balans i livet

Området

5 minuter 
till tunnelbanan

13 minuter till Södermalm  
med tunnelbanan

80 butiker i  
Skärholmen Centrum

Två bad på 
cykelavstånd
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ARONIA I SÄTRA

EN MODERN OAS 

Ditt grannskap
I Aronia kan du hänga med vänner och grannar på gården. 

Det mysiga växthuset med egenodlade växter och den 
gemensamma grillplatsen är det perfekta stället att avnjuta en 
härlig middag en ljummen sommarkväll. Föreställ dig doften 

som sprider sig när du plockar timjan direkt från plantan  
och lägger på grillen. 

  

bonava.se/aronia
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CLOSE TO THE SEA

 
Ett socialt liv i en grön miljö

TOPPA DIN SMOOTHIE MED SUPERBÄRET ARONIA

På den mysiga gården i Aronia kan du spendera helgen i växthuset 
och umgås med andra odlingsintresserade. Här kan du bjuda 

vänner och familj på dina egenodlade ekologiska tomater, paprikor 
eller riviga chili. Superbäret Aronia, som är fullproppat med 

antioxidanter, växer naturligt på gården. Perfekt att plocka med 
några hem och toppa din smoothie med.  

Odlingsbar gård
Innergården har rikligt med växtlighet och 
grönska och påminner lite om en villaträd-
gård. Här finns fina gårdsrum med mysiga 
sittplatser som ramas in av häckar, blom-
mande rabatter och buskar. Både gräs- och 
grusytor bjuder in till ett parti krocket eller 
lek för de yngsta. Gruset består av stenmjöl 
som släpper igenom regnvattnet.

Grillkvällar i växthuset
Det inbjudande växthuset blir som ett 
socialt nav på gården. Här finns det vatten 
indraget om du gillar att så växter och odla. 
Växthuset passar även perfekt att ha fest i, 
eller varför inte bara hänga här med vänner 
och grannar en skön sommarkväll.

Utanför växthuset finns den gemen samma 
grillplatsen och intill kommer det finnas 
odlingsytor och växtbäddar där de boende 
ska kunna odla egna bär och så krydd-
växter. Den gröna miljön är en oas för dig 
som tycker om växter och odling. Aronias 
charmiga gård öppnar upp för ett harmo-
niskt grannskap med grannar och familj.

Miljövänliga, gröna lösningar
Du har aldrig långt till komposten och i  
det välutrustade miljöhuset med sedumtak  
tömmer du hushållsavfall, återvinner för-
packningar och sopsorterar. I Aronia kan 
du meka med cykeln. Här finns cykelpump 
och vattenutkastare för avspolning, och 
det finns även väl tilltagna cykelförråd 
med plats för många cyklar.

Inbjudande entréer
Intill entréerna finns bänkar under tak där 
du kan pusta ut efter löprundan. Entréerna 
släpper in ljus genom stora fönsterpartier 
och när man kliver in i huset möts man av 
en välkomnande atmosfär. Det är ljust och 
dörrarna i träpanel ger ett varmt intryck. 
Golvet är gjort i en sorts stenmosaik, ett så 
kallat terrazzogolv.

Här finns 64 lägenheter som varierar 
från ytsmarta ettor upp till rymliga och 
familjevänliga fyror. Oavsett om du ska 
flytta hemifrån, ni ska flytta ihop eller om 
familjen behöver extra rum, så erbjuder 
Aronia ett boende för ett modernt liv i ett 
aktivt grannskap där man gärna umgås 
med vänner och grannar. 
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Ditt grannskap

Grön och skön atmosfär

Växthus och grillplats på gården
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LJUST OCH INBJUDANDE

HEM MED EGEN BALKONG ELLER UTEPLATS

Ditt hem
I Aronia bor du klimatsmart och modernt.  

Lägenheterna är ljusa, luftiga och välplanerade. 
Här finns inbjudande ytor att hänga på och 

odlingsmöjligheter på balkonger och uteplatser.  
Ett Svanenmärkt hem med smarta lösningar i en

grön och välkomnande miljö. Aronia är ett 
boende att längta hem till.

bonava.se/aronia





36

bonava.se/aronia

Aronia är ett miljögenomtänkt boende. Alla lägenheter 
är Svanenmärkta. Det innebär ett bättre inomhusklimat 
och en lägre energiförbrukning, som sparar både miljö 
och privatekonomi. Energisnåla och stilrena materialval 

som du kan komplettera med din egen inredningsstil, 
oavsett vilken den är.   

Ljust och modernt
När du tar klivet in i lägenheten möts  
du av den fräscha känslan av nybyggt, 
som exempelvis det stilrena klinkergol-
vet i hallen. Lägenheterna är ljusa och 
yteffektiva och har fönster med generösa 
ljusinsläpp i minst två väderstreck.  
Här får du spännande och moderna 
rumslösningar med en öppen plan-
lösning. I de större lägenheterna finns 
klädkammare och alla lägenheter har 
skjutdörrsgarderober.

Egen balkong eller uteplats
Alla hem har en egen generös balkong 
eller uteplats med utrymme för både 
sittmöbler och krukor. Här kan du odla 
kryddor, blommor och så plantor. De 

lägenheter som ligger på markplan 
har härliga och stora uteplatser med 
markplattor i betong och häckar som 
avgränsar mot grannen. 

Tidlös inredning
I din lägenhet ingår en genomtänkt 
modern standard med raka, trendiga 
linjer och former. Färgskalan i de fasta 
materialvalen går i vitt, grått och svart 
och ger dig en perfekt bas med oändliga 
möjligheter att utgå ifrån, oavsett vilken 
inredningsstil du föredrar. De enkla och 
raka linjerna i kök och badrum är inte 
bara trendiga just nu utan kommer även 
ge dig en inredning som håller över tid. 
Du har dessutom möjlighet att göra  
extra tillval. Vad som finns i just ditt  

nya hem varierar beroende på storlek 
och våningsplan. 

Hållbart boende
När du väljer Aronia gör du ett medvetet 
val. Här bor du i ett klimatsmart hem med 
lösningar som är bra för både miljö och 
privatekonomi. Att leva och bo i Aronia 
gör att du bidrar till ett hållbart samhälle.  
Alla våra lägenheter är Svanenmärkta. 
Det innebär energisnåla lösningar som 
ger låga kostnader genom bra isolering, 
högkvalitativa vitvaror och en effektiv 
 värmeåtervinning. Vi har även hälso-
samma materialval och en bra inomhus-
luft med en bra ventilation. I Aronia bor 
du med ett gott samvete.

Välkommen hem  
till ett klimatsmart boende   

HEM FÖR HEMLÄNGTAN
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Ditt hem

Skapa din egen stil Välutrustade kök med bra planlösning

Ljusa rum och öppna ytor
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ARONIA

SÄTRA

Att skapa ett hem
En del vill ha gemenskap med grannar, andra föredrar 

avskildhet. Genom variation och lyhördhet för områdets naturliga 
förutsättningar och lägenheter i olika storlekar finns det alltid ett 

hem som passar ditt liv och din personlighet.
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Måns Elander valde att utbilda sig till arkitekt 
på KTH i Stockholm. Idag, drygt trettio år 
senare, ritar han hem åt Bonava. Visionen att 
skapa bättre hem och liv för fler människor, 
lockade Måns att söka sig till Bonava. 

– Jag gillar enkelhet, att återanvända 
lösningar och finslipa dem. Bonava försöker 
tillgängliggöra bostäder för fler och skapa 
förutsättningar för att alla ska kunna bo bra. 
Det tilltalar mig, att bygga modernt och 
resurssnålt på en och samma gång. 

Han är en av flera arkitekter som arbetar  
på Bonavas designstudio, som ritar och 
gestaltar många byggprojekt. Aronia i Sätra 
är ett av dem och består av fyra identiska 
hus men som varierar i höjd, färg och hur de 
ligger placerade mot gatan. 

– När Aronia låg på ritbordet ville vi att 

husen delvis skulle knyta an till den befint-
liga bebyggelsen som finns i Sätra. Vi ville 
ha putsfasader som knyter an till 60-talets 
formspråk och valde kulörer i en varmgrå 
ton som graderar husen från ljust till mörkt 
där varje hus har sin egen ton. Det ramar in 
grannskapet med en modern karaktär, eller 
prydlig modernism, som jag kallar det. 

Måns beskriver Aronia som ett charmig och 
varmt boende med en småskalig karaktär. 

– Jag ser framför mig ett familjärt och 
socialt grannskap där man gärna smiter 
över till grannen för att låna lite socker eller 
småprata.

– Rent estetiskt har det varit viktigt att 
knyta an till naturen i området och därför 
valde vi att plocka upp de gröna omgivning-
arna i gestaltningen av innergårdarna. 

De påminner lite om en villaträdgård med 
växthus, mysiga sittplatser och blommande 
rabatter. Gården och cykelförråden är väl 
tilltagna. Växthusen är tänkta att fungera 
som ett sorts nav där man träffas och 
umgås. Självklart att odla i men också för 
gårdsfester eller sköna grillkvällar med 
vänner och grannar. 

Vad tycker du är det allra bästa med Aronia?

– Att lägenheterna är ljusa och yteffektiva 
och har fönster i minst två väderstreck. Sen 
självklart närheten till naturen, att det finns 
gröna förtecken och att trädgården är trevlig 
och ljus och bjuder in till lek och odling. 
En modern småskalig tolkning av 60-talet. 
Dessutom nära till tunnelbana och city. Det 
gillar jag. 

 
Arkitekten har ordet

MÅNS ELANDER, ARKITEKT

–Jag fascinerades av husbyggandet när jag var i tonåren. 
När jag åkte in till stan från Sollentuna där jag bodde, blev  

jag tagen av alla lyftkranar och stommar som restes. 
Eftersom jag hade en konstnärlig talang och gillade att 
teckna, blev arkitekturen ett naturligt uttryck för mig. 
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 Att skapa ett hem
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DIN PERSONLIGA STIL

DINA TILLVAL

Inredningsstilar
När du skrivit under köpehandlingarna börjar det roliga.  

Nu är det dags att välja stilkoncept och fundera på hur du vill 
inreda ditt hem. Men vad ska man tänka på innan man börjar?  
Våra inredare är experter på sitt område och hjälper dig med  

allt från färg och form till de senaste trenderna.

bonava.se/aronia
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Köket är hemmets hjärta 

FYRA STILKONCEPT

Köket har blivit en social plats där vi spenderar allt  
mer av vår tid. Det är inte bara där vi lagar och äter mat, det 
är lika mycket en plats för umgänge med familj och vänner. 

Det ställer höga krav på funktion, design och kvalitet. 

Våra experter har tagit fram ett kök – med 
fyra tillhörande stilkoncept för att det ska 
vara så enkelt som möjligt för dig att hitta 
rätt. Ledorden har varit funktionalitet, 
kvalitet och design där alla detaljer fungerar 
tillsammans för att skapa en enhetlig stil.

– Köket har blivit en social yta där vi till-
bringar alltmer av vår tid. När du köper ett 
helt nytt hem som ingen annan bott i då 
förväntar du dig en hög standard och hög 
kvalitet, säger Clara Westman, ansvarig 
chef för kundinsikter på Bonava.

Helheten i köket är viktig, speciellt med de 
öppna planlösningarna, som har kommit för 
att stanna. Då är det extra viktigt att köket 
stämmer överens med resten av hemmet. 
Det ska vara modernt och luftigt och ha 
det där lilla extra som gör det personligt. 
 Design och material måste var av hög 
 kvalitet för att hålla över tid.

"Köket har blivit en  
social yta där vi tillbringar 

alltmer av vår tid."
  Clara Westman 
  ansvarig chef  
  för kundinsikter
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Inredningsstilar
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När du köper ett nytt Bonavahem ingår 
stilen Minimalism i ditt kök. Vill du ha större 
möjlighet att sätta din personliga prägel 
på ditt kök har du utöver Minimalism flera 
andra stilar att välja på. För alla stilar har 
vi gjort form-, material- och färgval som 
skapar en enhet i hela hemmet. Stilarna 
Tradition, Trend eller Nordisk ger dessutom 
möjlighet att byta bänkskiva, stänkskydd 
och golv. Det ger större flexibilitet och ytter-
ligare förutsättningar att skapa ett kök för 
just din livsstil. 

Våra stilkoncept är utformade för att sam-
tidigt vara moderna och hålla över tid. Våra 
inredare, arkitekter och inköpare har tittat 
på allt från små detaljer som skåphandtag 
till stora ytor som materialval i golv och färg 
på kakel och klinker.
 
– Vi har velat skapa en stor bredd i urvalet. 
På så sätt kan alla hitta sitt kök med rätt 
stil för just dem och deras livsstil, säger 
Susanne Jordfald, verksamhets utvecklare 
inredning.

Kvalitet 
Ett kök används mycket och ska hålla 
många år, därför har vi satt ribban högt när 

det gäller kvalitet. Utöver att hålla sig fint 
i många år i ditt hem, ska köket vara i bra 
skick den dag du vill sälja. Vi har därför valt 
bra material som tål att användas mycket, 
rejält och vardagligt. Naturliga och massiva 
material som trä och sten åldras väl och 
håller över tid.

Vi har också tagit stor hänsyn till hållbar-
het, av flera skäl. Dels för att du ska ha en 
sund hemmamiljö men också för att värna 
om kommande generationer. Inredningen 
uppfyller Svanens tuffa krav. 

Funktionalitet 
Alla våra stilkoncept är planerade så att alla 
ytor är användbara, enkla att hålla rena och 
lätta att torka av. Kök är till för att användas, 
det ska fungera för både stora och små 
 familjemedlemmar. Det innebär ergono-
miska lösningar, bra förvaring och effektivt 
utnyttjande av alla ytor. Med ett kök som är 
lätt att städa och underhålla frigörs dess-
utom tid för roligare saker i vardagen.

Design 
Vi har alla olika tycke och smak, men våra 
kundundersökningar visar att det finns en 
klar preferens för avskalade minimalistiska 
kök. 

– Man vill gärna ha en minimalistisk grund 
så man har möjlighet att ge uttryck för sin 
personliga stil med den övriga inredningen, 
säger Clara Westman.

Oavsett vilken av våra fyra köksstilar du 
väljer finns det oändliga möjligheter att 
sätta din personliga prägel på köket. Lägg 
till inredningsdetaljer och prydnadsföremål 
så får du ett flexibelt kök vars uttryck kan 
varieras. Du får ett kök du aldrig tröttnar på. 

"Vi har velat skapa en  
stor bredd i urvalet. På så 
sätt kan alla hitta sitt kök 
med rätt stil för just dem 

och deras livsstil.”
  Susanne Jordfald 
  verksamhetsutvecklare  
  inredning 

HITTA DIN STIL

Kök byggda på insikter 

Med insikter från tusentals kök och djupgående samtal 
med våra kunder har våra inredare och arkitekter satt ihop 

stilkoncept som både är moderna och håller över tid.
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Inredningsstilar
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Ett av de roligaste momenten när du skapar 
ett nytt hem är att välja din stil. Du kan välja 
mellan fyra olika stilar. Stilen Minimalism 
ingår i grundpriset.

– Redan där har du bra materialval och 
en hög standard för ett modernt och 
välutrustat hem. Men för att ge dig ytter-
ligare valmöjlighet har vi satt samman 
ytterligare tre stilkoncept att välja på mot 
en tilläggskostnad. Vi kallar dem: Tradition, 
Trend och Nordisk.

Ibland kan man behöva lite vägledning 
för att hitta sin stil, därför har du alltid en 
inredningskoordinator till din hjälp.

– Den stil du väljer avgör färger, material 
och golv i bostaden. Om du skulle gilla 
färger och material i en viss stil, men gillar 
golvet bättre i en annan då har du i flera 
av stilarna flexibiliteten att välja ett annat  
golv, bänkskiva eller stänkskydd, säger 
Elin Sander.

Stilkväll
Startskottet går på stilkvällen. Då träffas 
du och dina blivande grannar i Bonavas 
showroom.

Där kan du klämma och känna på material-
prover och få inspiration. 
– Idag handlar inredning mycket om att 
vara personlig. Det är en blandning av 
stilar och det är nästan tabu att sätta 
en etikett på dem, men vi kan se en del 
trender som delvis går i varandra, säger 
Elin Sander.

Inredningstrender
Miljötänkande genomsyrar många av 
inredningstrenderna med naturmaterial, 
långsiktighet och återanvändning som 
tongivande begrepp.

Hemligheten är att satsa mer på ton i ton 
med jordnära och harmoniska färger än 
med accentfärger som tidigare har tagit 
mycket plats.
 
Låt din personlighet synas genom att låta 
saker från resor, dina favoritskor och annat 
du gillar ta plats på hyllor.

Investera långsiktigt i designklassiker, 
riktiga favoriter som du behåller i många år. 

"Vår uppgift är att hjälpa 
dig att hitta din personliga 

stil som du trivs med."

Trendspaning och
konsten att hitta din stil

ELIN SANDER INREDNINGSKOORDINATOR
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Inredningsstilar

Stilleben Designklassiker

Naturmaterial

Ton i ton
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STILKONCEPT

FÖR ALLA SMAKER

Fyra stilar
Det ska vara enkelt att hitta den stil som passar just dig.  

Därför har vi gjort form-, material- och färgval som skapar en enhet 
i hela hemmet. Välj mellan fyra olika stilar med stor bredd, från  
det mer traditionella till det mer vågade, något för alla smaker.  

Vi har gjort de svåra valen för att göra det lättare för dig att  
hitta en stil som passar dig. 

51
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Fyra stilar

Minimalism

Minimalism är ett stilrent 
kök som håller i längden, 
där du enkelt kan sätta 
din egen prägel genom 

inredningsdetaljer.

Stilen Minimalism är både avskalad och 
stil  ren med moderna släta köksluckor i vitt. 
Arbetsytan är i svart laminat med stänk-
skydd i vitt glas som är enkelt att hålla rent. 
Vitvarorna är rostfria och golvet är i matt-
lackad ekparkett. Uttrycket är ljust, enkelt 
och skandinaviskt. Den här stilen ger dig en 
neutral bas där du sedan skapar ditt eget 

uttryck med köksutrustning, textilier och 
egna detaljer.

Stilen Minimalism ingår i ditt köp men det 
finns ytterligare tre stilkoncept: Tradition, 
Trend och Nordisk. I dessa har du dessutom 
extra flexibilitet för att ytterligare finslipa 
din egen stil. Vilken stil passar dig?

Stiltips
Med ett minimalistiskt kök kan du ta ut 
svängarna när det gäller den övriga inred-
ningen. Här kan du experimentera med färg 
och form för olika uttryck.
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Fyra stilar

Tradition

Kakelsättningen 
tillsammans med 

ramluckorna skapar en  
stil som är hemtrevlig  

och lantlig i en modern 
tappning.

Stilen Tradition är den perfekta balansen 
mellan nutid, framtid och det förflutna. 
Det här köket har en hemtrevlig stil som 
följer en klassisk tradition med moderna 
inslag. De inramade luckorna representerar, 
tillsammans med den gedigna valnötsbänk-
skivan, en klassisk stil som håller i längden, 
och känns lika rätt idag som om 10 år.
Du får modern funktionalitet i ett tidlöst 
uttryck. Kakelsättningen är gjord i halv-
förband, där varje platta förskjuts en halv 
plattlängd i sidled för varje ny rad. Det 
är en blinkning åt det lantliga och ger 

tydlig  karaktär till köket. De vita vitvarorna 
smälter in i den övriga inredningen, och en 
 fristående fläktkåpa i rostfritt stål följs upp 
av handtag på lådor i samma stil. Golvet 
fångar upp färg och material från bänk-
skivan och skapar en helhet.

Stiltips
Om du vill förstärka den lantliga stilen kan 
du göra det genom att lyfta fram material 
som linne, keramik och trä. Rota fram släkt-
klenoderna och lägg till loppisfynd så är du 
hemma. Blanda nytt och nött.

Valmöjligheter
Med Tradition har du möjlighet att göra 
andra val av bänkskiva, stänkskydd och 
golv än de som ingår i stilen – utan extra 
kostnad. Bänkskivan kan du som alternativ 
få i svart, sandbeige eller marmorinspirerad 
komposit. Stänkskyddet kan du få i matt vitt 
kakel av samma platta som ingår i stilen. 
Dessutom kan du välja golv i ek, vitlaserad 
ek eller vitlaserad ask. 
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Fyra stilar

Trend

I stilen Trend möts du av genuina material 
med ett naturligt och samtidigt trendigt 
uttryck. Detaljer som läder i handtagen och 
vitvaror som smälter in i designen förstärker 
det rena diskreta uttrycket. Bänkskivan i 
marmorkomposit ger ett propert uttryck 
samtidigt som den är tålig och lätt att 
hålla ren.

Stänkskyddet går upp 20 centimeter ovan 
bänkskivan, något som lättar upp och ger 
en elegant inramning. De rena linjerna följs 
upp av handtagslösa luckor på väggskåpen 
för ett avskalat och minimalistiskt uttryck. 
Ett vitlaserat askgolv harmonierar fint med 
övrig inredning och gör det lätt för dig att 
kombinera med din egen inredning.

Stiltips
Förstärk stilen med mörka trämöbler och 
accessoarer i läder, mässing och marmor.

Valmöjligheter
Med Trend har du möjlighet att göra andra 
val av bänkskiva, stänkskydd och golv än 
de som ingår i stilen – utan extra kost-
nad. Bänkskivan och stänkskyddet kan 
du som alternativ få i svart eller sand-
beige  komposit. Detta blir då i samma 
 utförande, det vill säga att bänkskivan går 
upp 20 centimeter på  väggen och utgör 
stänkskyddet. Dessutom kan du välja golv 
i ek, valnöt eller vitlaserad ek.

Luckornas grå färg 
kombinerat med 

läderhandtagen och 
marmorkompositen ger 

köket en trendig karaktär 
som ligger i tiden.
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Fyra stilar

Nordisk

Den här stilen vilar mot moderna lätt-
skötta material där vi hämtat inspiration 
från nordisk natur. Färgskalan är neutral 
med genuina material och släta former. 
Inredningen är gjord för att skapa en ljus 
miljö, speciellt under den mörka årstiden, 
samtidigt som en varm känsla bibehålls. 
Boendet ska vara lättskött och ha material 
som håller i längden utan att tumma på hög 
design känsla. Vatten och sten är element 
som fått inspirera. Den lerfärgade stenkom-

positen i köket för tankarna till naturen och 
det vitlaserade ekgolvet avspeglar känslan 
du får i naturen och vid havet. Du får en  
mjuk, ljus och naturlig känsla i ett kök som  
är hållbart över tid.

Stiltips
Behåll gärna de dova varma kulörerna även 
i den lösa inredningen. Då får du en ton i 
ton-känsla som blir följsam och harmonisk. 
Som bas använder du ljusa nordiska träslag. 
Tänk enkelhet och färre komponenter.

Valmöjligheter
Med Nordisk har du möjlighet att göra 
andra val av bänkskiva, stänkskydd och 
golv än de som ingår i stilen – utan extra 
kostnad. Bänkskivan och stänkskyddet kan 
du som alternativ få i svart eller marmor-
inspirerad komposit. Dessutom kan du välja 
golv i ek, valnöt eller vitlaserad ask.

En neutral färgskala  
med genuina material 

skapar en lugn, elegant 
och harmonisk stil som 
andas nordisk enkelhet.
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Ditt badrum

Där dagen börjar och slutar 

För visst är det härligt att stänga in sig i 
badrummet ett tag. Att släppa vardagen 
och glida ner i ett varmt bad eller ställa sig 
i en ångande dusch och bara vara. Ett väl-
planerat och vackert inrett badrum betyder 
mycket för hemkänslan. Vi har gjort 10 000-
tals badrum och det är tre saker som ofta 
står högt på önskelistan: att  badrummen  
är stilrena, att de håller över tid och att de 
ger möjlighet att  uttrycka din egen person-
lighet. Det vi har tagit med oss när  vi har 

skapat badrummet som ingår i ditt köp 
samt tillsvalssortimentet är att det ska leva 
upp till dina högt ställda krav oavsett vilken 
köksstil du har valt. 

Funktionella detaljer
Små detaljer kan ha stor betydelse för 
hur badrummet upplevs och fungerar i 
var dagen. Det tidlösa handfatet som ingår 
smälter in i det stilrena utrycket och ger 
gott om plats för alla hygienartiklar. 

Till den vita kommoden hör ett praktiskt 
spegel skåp. Ett välplacerat eluttag gör att 
du alltid har tillgång till laddning.

Grundstilen i badrummet är avskalad och 
stilren. Golvet har mörkgråa klinkerplattor, 
och  väggarna ett blankt vitt kakel. 

Det är i badrummet dagen tar sin början med 
morgonbestyren. Det är här dagen rundas av inför nattens 

sömn. Men badrummet är så mycket mer än en snabb 
dusch och tandborstning.
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Rumsbeskrivningar

Entré/hall

Golv  Ekparkett, klinker närmast  
 tamburdörr. 
Sockel Eklaserad furu
Väggar Målat
Tak Målat
Övrigt  Kapphylla och  

skjutdörrsgarderob.  
Elcentral enlig ritning.

Kök

Golv  Ekparkett
Sockel  Eklaserad furu
Vägg   Målat. Stänkskydd ovan 

bänkskiva.
Tak Målat
Övrigt  Skåpsnickerier enligt Bonavas 

inredningsstilar samt ritning. 
Bänkskiva i laminat, engrepps-
blandare, spotlights som bänk   - 
belysning, kyl- och frysskåp, 
keramiskspishäll, integrerad 
diskmaskin, ugn och mikro - 
vågsugn, spiskåpa. Fönster-
bänkar av natursten.

Vardagsrum

Golv  Ekparkett
Sockel  Eklaserad furu
Vägg  Målat
Tak  Målat
Övrigt             Fönsterbänkar av  
 polerad granit.

Sovrum

Golv  Ekparkett
Sockel  Eklaserad furu
Vägg  Målat
Tak  Målat
Övrigt Fönsterbänkar av polerad  
 granit.
 Förvaring i omfattning enligt  
 ritning.

WC/dusch/tvätt

Golv  Klinker
Vägg  Kakel
Tak  Målat
Övrigt  WC-stol, tvättställ med 

kommod, spegelskåp med 
belysning, duschvägg, 
takarmatur, toalett-
pappershållare och krokar. 
Tvättmaskin och torktumlare, 
alternativt kombimaskin, med 
bänkskiva enligt ritning.

 

Övrigt
 

Lägenhetsdörrar: Säkerhetsdörr med 
ringklocka och tittöga. 
Innerdörrar: Släta fabriksmålade. 
Energisnåla vitvaror och snålspolande 
armaturer.
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Hus 

Grundläggning
Radonskyddad armerad betongplatta.

Stomme och bjälklag
Betongväggar mot trapphus och mellan 
lägenheter. Stålpelare i ytterväggar. 
Betongbjälklag mellan våningsplanen.

Ytterväggar
Putsfasad på utfackningsväggar med 
isolerad regelstomme.

Yttertak
Trätakstolar, råspont och taktäckning av 
takpapp.

Balkonger
Balkongplatta av betong. Balkongräcke av 
aluminiumprofiler. Belysningsarmatur och 
eluttag.

Uteplatser
Uteplatser är belagda med betongplattor.
Belysningsarmatur och eluttag.

Innerväggar
Gipsbeklädd regelstomme.

Takhöjd
2,50 m

Fönster och fönsterdörrar
Fabriksmålade fönster och fönsterdörrar av 
trä/aluminium. Fönster och fönsterdörrar 
i markplan är försedda med lås. 
Fönsterbänkar av polerad granit.

Entrépartier
Entrépartier av trä.

Tamburdörrar
Säkerhetsklassade tamburdörrar av stål. 
Dörrarna är försedda med ringklocka och 
tittöga. Tidningshållare vid varje dörr.

Dörrar till bostadskomplement
Målade ståldörrar.

Lägenheter
Enligt rumsbeskrivning.

Trapphus
Trapplöp och vilplan är belagda med 
terrazzo, våningsplan med terrazzo. Räcken 
av målat stål. Namntavla och postboxar vid 
huvudentréer. Akustikplattor i tak. 

Hiss
Hissar finns till varje våningsplan.

Värme och ventilation
Uppvärmning av lägenheterna sker i huvud-
sak med vattenburen värme (radiatorer)  
via fjärrvärme. Synliga värmestammar till 
 radiatorer. Återvinning av värme med central 
från–tillluftsåtervinning. Tilluft i vardagsrum 
och sovrum, frånluft från kök och badrum. 

Bostadskomplement

Förråd
Alla lägenheter har tillgång till ett 
lägenhetsförråd med nätväggar. 

Rullstols- och barnvagnsrum
På markplan i respektive hus. 

Cykelparkering
I separata cykelförråd på gården. 

Sophantering
I separata miljöhus på gården.

Tekniska utrymmen

Fastighetsstäd
Utslagsback för trappstädning finns i 
undercentral på gården.

Övriga teknikutrymmen
Teknikrum för el och tele i markplan i 
respektive hus. Fläktrum finns på översta 
våningen i respektive hus. Undercentral 
finns på gården.

Gård

Markparkering
25 parkeringsplatser finns utmed 
kvartersgatan. Uttag för motorvärmare vid 
respektive plats. 

Gårdsytor
Gårdsytor är utförda med planteringsytor, 
gräs, lekyta, växthus, grill och sittplatser 
samt gångvägar i stenmjöl och marksten.  

Husbeskrivning

Med reservation för eventuella ändringar.

65



Bonava Sverige AB
Besöksadress
Lindhagensgatan 72
112 18 Stockholm

info@bonava.se
bonava.se

Org.nr 556726-4121 
VAT nr SE 556726412101 

Illustrationer
Diakrit

Fotograf
Anders Lindén 
Henrik Nero 
Blomquist & Co, Liza Simonsson 
Gettyimages  
Shutterstock

Broschyren görs i ett tidigt skede,  
vi reserverar oss för eventuella tryckfel  
och ändringar.

3041 0376
TRYCKERI





68

bonava.se/aronia

Ansvarig säljare: Tiam Kakavand 
tiam.kakavand@bonava.com

0706-737 458 

HEMFAKTA: ARONIA I SÄTRA

Antal bostäder
 
64
 
Antal rum
 
1– 4 r.o.k
 

Bostadstyp

Lägenheter
 
Storlek
 
34–84 kvm
 

Upplåtelseform 
 
Bostadsrätt 

Inflyttning

Planerad från sommaren 2020 


