
Viby Äng, Bålsta

BRF VIBY LUPIN



Viby Äng, där det känns som att bo på landet
I bostadsrättsföreningen Viby Lupin kan du välja bland 14 moderna och funktionella 
bostadsrätter på 137 kvadratmeter där alla har eget garage och parkering. Parhusen 
Herman och Hugo är väl genomtänkta och noggrant byggda med generösa ytor för 
både familjeliv och arbete.

Väster om Bålsta centrum och strax 
intill Kalmarnäs naturreservat växer 
det barnvänliga grannskapet Viby 
Äng fram. De flesta av villorna och 
borätterna är redan på plats med 
uppvuxna trädgårdar. Brf Viby Lupin 
är beläget längst in i området och är 
en av de sista byggnationerna i detta 
luftigt planerade bostadsområde.
Landskapsbilden har en vacker 
blandning av öppna vidder, skog 
och böljande odlingsmarker. Här 
finns allt för ett aktivt liv med 
närhet till natur, motionsspår, dopp 
i Mälaren och mycket mer. Hela 
omgivningen präglas av friluftsliv året 
runt. Samtidigt har Viby Äng nära 
till service, skolor, Bålsta Centrum 
med dess utbud i form av butiker, 
restauranger och vård. 

Brf Viby Lupin är en av tre 
bostadsrättsföreningar med 
både traditionell och modern 
funkisinspirerad arkitektur som 
stämmer fint in i omkringliggande 
miljö. Bostadsområdet är tryggt för 
både barn och husdjur eftersom det 
ligger på gott avstånd från stora 
vägar. Centralt i området ligger den 
samägda lekplatsen på en höjd. I 
anslutning till lekplatsen planeras en 
gemensamhetsyta, härifrån är det vid 
utsikt över området och landskapet. 
Gäster har även parkeringsmöjligheter 
här.

De tre föreningarna är belägna i den 
kuperade norra delen av Viby Äng, 
här har det mesta av berget bevarats 
och frilagts vilket ger en skärgårdslik 
karaktär till bostadsområdet. Husen 
i Brf Viby Lupin är färgsatta i tre 
nyanser som stämmer fint med 
den intilliggande skogens toner och 
tallträdens stammar. Om våren doftar 
liljekonvalj och det är bara några få 
steg till skogsbrynet för att smaka på 
sensommarens vildhallon. Till hösten 
blänker de vackra nyponen och på 
vintern står tallarna fortfarande gröna 
i den närliggande blandskogen. 





Baksidan har en stor altan av tryckimpregnerat trä och en avskärmande spaljévägg. Varför inte 
anlägga en köksträdgård som du lätt når från köket? Eller ett utekök med grill? Det ska självklart 
vara lika enkelt att leva ute som inne så eluttag och vattenutkastare är redan installerade.

När du kommer in slås du av en den öppna ljusa planlösningen. Du kan se rakt igenom huset 
och ut genom de stora fönsterpartierna till uteplatsen och trädgården. Det höga fönstret i 
trapphuset och entredörrens fönster bidrar till att ljuset faller in från olika håll. Köksinredningen 
har tidlösa vita luckor av god kvalitet från Noblessa. Den gråmelerade köksbänken följs upp av 
en stänkskiva i samma mönster, det ger ett modernt och sobert intryck till hela köksmiljön och 
allrummet. Det öppna köket inspirerar till härlig matlagning och är enkelt att hålla rent.

När Herman och Hugo låg på planeringsbordet var huvudfokus att skapa en så lättskött och 
bekväm bostad som möjligt. Den givna platsen att börja på är husets hjärta som har fått vitvaror 
med senaste teknik: 
 ·  Tyst integrerad diskmaskin.  
 ·  Snabb induktionshäll med booster på alla fyra zoner. 
 ·  Två självavfrostande kyl- och frysskåp i fullhöjd med energiklass A++. 
 ·  Ugn med katalytisk rengöring och microvågsugn i bekväm arbetshöjd.
Köket, matplatsen och vardagsrummet är väl tilltagna för social samvaro med familj och vänner. 
Den här aktiva delen av huset är direkt ansluten till baksidans altan och trädgård. För att 
ytterligare öka på mysfaktorn kan en öppen spis installeras i de hus där man kommer in tidigt i 
byggprocessen, se vår bilaga över tillval. 
 
Notera att köksön på bilden är ett tillval, pris 18 000 kr.

Kök och allrum





I direkt anslutning till entrén finns ett rymligt rum med separat ingång med helglasad 
dörr, här finns perfekta förutsättningar för att arbeta hemifrån. Det är avskilt från de 
andra sovrummen så användningsområdena är många. Fiber är indraget i huset och 
datanätverksuttag finns i alla sovrum och i båda allrummen.

Övervåningens sociala ytor 
 

På övervåningen finns ytterligare ett 
härligt allrum med mycket ljusinsläpp 
från pardörrar av glas och från ett högt 
fönstret på drygt tre meter i trappan. Ett 
utmärkt ställe för att koppla av och läsa 
en bok på helgen. Härifrån har du direkt 
access till en stor balkong med exklusivt 
glasräcke. Det ger storartad utsikt över 
fälten. 

Den öppna umgängesdelen är planerad 
så att du vid behov kan skapa ett femte 
sovrum. Det intilliggande sovrummet har 
också egen utgång med pardörrar av glas 
till balkongen.

Övervåningen är planerad för att skapa 
en lugn och rofylld miljö för att du ska få 
den avkoppling du behöver efter en aktiv 
dag. I kontrast till nedervåningen som är 
husets naturliga mötesplats för samvaro. 

Foto på balkongen

Kontor, gästrum eller sovrum?



Det höga fönstret i trapphuset skapar ett vackert ljusinsläpp och binder ihop de båda våningarna. Allrummet på övre våningen är förberett för att enkelt skapa ytterligare ett sovrum vid behov.

Vy över parhusens baksida med det generösa trädäcket där du får plats med både matgrupp och sköna sittmöbler.Stora öppningsbara fönsterpartier till den infällda balkongen på övervåningen.





Det stora sovrummet ligger mot husets framsida och har ett charmigt brutet innertak med ett 
takkupefönster. Längs väggen bakom dörren finns plats för en hel garderobsvägg. För bästa 
inomhusklimat har varje rum i bostaden en termostat och egen regulator som styr rummens 
temperatur individuellt. 

Bredvid det stora sovrummet ligger ett mindre sovrum, även det med mysigt sluttande innertak. 
Bilden nedan visar minsta sovrummet som vetter mot baksidan och ligger vägg i vägg med 
övervåningens öppna allrum.

Övervåningens sovrum



De stilrena badrummen har dolda rördragningar och inredning från Svedbergs. De två 
helkaklade badrummen och hallen har sobert grått klinkergolv, medan övriga bostaden har 
genomgående sidenmatt ekparkett. Det rymliga badrummet på nedervåningen är utrustat med 
badkar, tvättmaskin och torktumlare. Här finns även värmepannan och lättillgänglig styrning av 
värmegolven. Det övre badrummet har en helglasad duschhörna och elektrisk handdukstorkar.  
Se bilagan med tillval från Svedbergs.

Badrummen



Viss avvikelse kan förekomma. Skala och mått kan avvika från verkligheten.Viss avvikelse kan förekomma. Skala och mått kan avvika från verkligheten.

ENTRÉPLAN HERMAN

ENTRÉPLAN HUGO ÖVRE PLAN HUGO

Viss avvikelse kan förekomma. Skala och mått kan avvika från verkligheten.

ÖVRE PLAN HERMAN



Tack vare treglas isolerfönster och den vattenburna 
golvvärmen med digitala rumstermostater i alla rum får 
man ett stabilt och behagligt inomhusklimat i hela huset.
Bostaden har miljösmart mekanisk frånluft med 
värmeåtervinning vilket ytterligare bidrar till det goda 
inomhusklimatet och den låga energiförbrukningen. Med 
hjälp av totalt 10 solcellspaneler på 300W styck om 
båda sidor av taken sänker man elförbrukningen. Husen 
har energiklass B vilket möjligör för gröna lån hos flera 
lånegivare.
Alla bostäder i Brf Viby Lupin har egen parkering och eget 
garage som för bekvämlighetens skull har en fjärrstyrd 
port. Inom området finns även en separat parkering för 
besökare och gäster, den ligger i anknytning till den stora 
gemensamhetsytan. Elmiljön i garaget är förberett med 
möjligheten att installera en laddningsstation för elbil, 16A.
Byggtekniskt är husen Herman och Hugo i Brf Viby Lupin av hantverksmässigt hög kvalitet 
och materialvalen har gjorts med största noggrannhet. Känslan av genuint byggda hus sitter 
bokstavligen talat i väggarna.
Området kommer bestå av tre bostadsrättsföreningar. Brf Viby Liljekonvalj om 18 lägenheter 
är färdigställd och inflyttad. Brf Viby Lupin är etapp två och ligger längst in i området. 
Ytorna för etapp tre, Brf Terrass, är redan påbörjad. En samfällighetsförening av dessa tre 
bostadsrättsföreningar kommer sköta de gemensamma ytorna i området.
Parhusen i Brf Viby Lupin skiljer sig på så sätt att den högra bostaden har ett vinklat burspråk i 
nedre allrummet och den vänstra bostaden har ett fönsterparti som går från golv till tak. Takens 
asymmetriska lutning kombinerat med en varierad panelsättning av fasaden skapar strukturer och 
en levande känsla till området.

Miljö och övrig beskrivning
BOSTADSFAKTA 
 

Area bostad: 137 kvm
Antal sovrum: 4-5
Area garage: BYA 25 kvm per lägenhet
Månadsavgift: 5 740 kr/månad

Byggnadstyp: 1 ½-plans parhus, Brf äganderätt
Stomme: Prefabricerade väggblock med reglar i 
metall och utvändig cementbaserad väggskiva.
Bjälklag: Prefabricerade i trä och H-balk i metall i 
mellanbjälklaget mellan de två våningarna.
Grundläggning: Platta på mark 
Fasad: Trä
Mellanväggar (icke bärande): Gipsväggar med 
regelstomme av metall.
Entrédörrar: Släta, vita med fönster, Diplomat.
Fönster: 3-glas, delvis öppningsbara isolerglas, 
utvändig aluplast, Veka.
Yttertak: Takstolar med råspont, undertakspapp, 
betongpannor från Benders.
Vattenavrinningssytem: Hängrännor och stuprör 
i plåt, Icopal/Lindab
Värmesystem: Vattenburen golvvärme. 
Frånluftsvärmepump. Värmepump, Nibe F370 med 
tillhörande ovanskåp. 
Bostadsrättsinnehavaren har eget elabonnemang.
Solcellspaneler: 10 st á 300W / lägenhet, Nibe.
Ventilationssystem: Mekanisk frånluft med fläkt i 
frånluftsvärmepump.
VA: Kommunalt vatten och avlopp. 
Elektricitet: Samtliga eluttag anslutna till 
jordfelsbrytare. Bostadsrättsinnehavaren har eget 
abonnemang.
TV, telefon, dator: Anslutning för internet, IP-
telefoni och TV sker via fast anslutning (fiber).  
Leverantör är Lyssna & Njut i Bålsta.
Markplanering: Marksten i betong framsida från 
Benders. Trädäck tryckimpregnerat på baksidan.  
Övriga tomtytor gräs eller stenkross.
Beräknad driftskostnad utöver månadsavgiften:
El för uppvärmming och hushållsel 1 044 kr/månad
Sophämtning 249 kr/månad
(Sammanlagd beräknad kostnad per bostadsrätt  
1 293 kr/månad)
Beräknad energiförbrukn:  7 200 kwh/år/lght 
inklusive hushållsel.
Brevlåda: Modell Karl från Flexbox
Garage: Vitmålade väggar och tak, gjuten platta 
på mark. Två eluttag, belysning i tak, garageport 
med fjärrstyrning, förberett för laddning av elbil 
(16A).
Upplåten tomt: Ungefär 416-536 kvm per 
bostadsrätt.

HALL 
Golv: Klinker Kustgranit från Centro Kakel, 
30x30 cm, glaserad granitkeramikplatta med 
lätt struktur i melerad färg.
Vägg: Vitmålad
 
VARDAGSRUM
Golv: Ek parkett, lackad, 3-stav, Tarkett
Vägg: Vitmålad
Trappa: Drömtrappor, massiv eksteg och 
vitmålade vagnstycken
 
KÖK
Golv: Ek parkett, lackad, 3-stav, Tarkett
Vägg: Vitmålad
Vitvaror, Cylinda: kyl, frys, inbyggnadsugn, 
induktionshäll, köksfläkt, inbyggnadsmicro, 
integrerad diskmaskin.
Kökssnickerier: Noblessa vit kökslucka, 
betonggrå diskbänksskiva och stänkskiva 
från Noblessa.
Köksblandare FM Mattsson 9000 E, LED-
belysning ovan diskbänk. 
(Se separat bilaga med Cylindas vitvaror).

 
SOVRUM/ALLRUM
Golv: Parkett, ek, lackad, 3-stav, Tarkett
Vägg: Vitmålad
 
BADRUM/TVÄTT Entréplan
Golv: Klinker Kustgranit från Centro Kakel, 
30x30 cm, glaserad granitkeramikplatta med 
lätt struktur i melerad färg.
Vägg: Kakel vit 20x40 cm
Tvättmaskin: Cylinda
Torktumlare: Cylinda
Arbetsbänk ovan tvättmaskin och 
torktumlare. 
(Se separat bilaga med Svedbergs badrumsinreding).

 
DUSCHRUM/WC övre plan
Golv: Klinker Kustgranit från Centro Kakel, 
30x30 cm, glaserad granitkeramikplatta med 
lätt struktur i melerad färg.
Vägg: Kakel vit 20x40 cm
Innerdörrar: Släta vita från Swedoor. Massiv 
dörr till badrum/pannrum i bottenvåningen 
från Stable. 

Alla innertak: Vitmålade

Byggherren reserverar sig för att kunna byta mot 
likvärdig utrustning och leverantörsbyten. Det finns 
smärre skillander i materialval mellan husen.

Pannan styrs enkelt 
från en mobilapp.

Byggherren reserverar sig för att kunna byta mot 
likvärdig utrustning och leverantörsbyten. Det finns 
smärre skillander i materialval mellan husen.





Om Håbo kommun och Bålsta
Håbo kommun ligger på gränsen mellan Stockholm och Uppsalas län och är omgärdat av 
Mälarens vatten. Centrala Bålsta har ett strategiskt och lätt åtkomligt geografiskt läge ihopflätat 
med natur. Med sina många och vackra naturområden är det enkelt att finna platser för både 
avkoppling och aktivt liv. Ge dig ut på upptäcktsfärd, hitta din egen favoritbadplats och dina 
egna hemliga svampställen!
Håbo kommun har drygt 21 000 invånare varav cirka 13 000 bor i Bålsta. I centrum har du nära 
till allt, ett stort utbud av olika restauranger, kaféer, flertalet butiker, simhall och många andra 
aktivitetsanläggningar. Det finns även ett rikt föreningsliv. 
Bålsta har verkligen det som brukar kallas för en levande småstadskänsla. Centralt på dagtid rör 
sig många människor bland lunchserveringarna. Det finns ett väl utbyggt nätverk av gång- och 
cykelbanor. Idag är Bålsta i en utvecklingsfas och centrum kommer att urbaniseras ytterligare då 
kommunen projekterar för cirka 5 000 nya bostäder centralt, vilket kommer bidra till en rikare 
stadskärna med mer folkliv och bättre service.

Kommunikationer 

Bålstas läge är unikt med 
tre internationella flygplatser 
inom 45 minuter: Arlanda, 
Bromma och Västerås. 
Oavsett i vilket väderstreck 
du behöver ta dig är det lätt 
att pendla till och från Bålsta 
med de olika alternativen 
som erbjuds. 
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Här följer några exempel: 
• Motorvägen E18 passerar strax utanför Bålsta tätort och med bil är du i Stockholm på ungefär 

35 minuter.  
• Pendeltågets linje 43, Bålsta-Nynäshamn, flyttar dig till T-centralen på 39 minuter.  
• Arlanda nås under timmen, antigen med buss 579 via Märsta eller med pendeltåget via 

Odenplan i Stockholm. Kör du bil är du där på cirka 40 minuter. 
• Flertal bussar till Sigtuna, Skokloster, Enköping m.m. Till exempel direktbuss 898 till Kista på  

35 minuter. 
• Bålsta station, där Mälarbanan har sin sträckning från Stockholm C till norra Örebro, har två 

spår genom Bålsta för både fjärr- och regionaltåg. 
• Stockholm-Västerås flygplats ligger bara en dryg halvtimma bort med bil, härifrån kan du flyga 

direkt till London, Alicante och Malaga. 

’Bålsta 
ligger mer 
centralt än 
du tror’

Hugo och Hermans arkitekt Gunilla Wirén
Gunilla har varit lyhörd för områdets naturliga förutsättningar och tagit fram 
en modern bostad som samtidigt har ett traditionellt uttryck för att smälta in i 
den omkringliggande lantliga miljön. Det gör att oavsett vilken inredningsstil du 
väljer så kommer den fungera fint med husets arkitektur.

Att ge husen namn är trevligare och mer personligt än bara en sifferkod. 
Även om det är samma hustyp med spegelvända lösningar, så ska varje 
parhus ha en unik halva. Den ena gaveln har ett burspråk med stort 
fönsteröga, det är Herman. Den andra gaveln har ett högt glasparti ända 
ner till golv, det är Hugo. Jag hoppas att båda blir lika populära. 

Den utvändig färgsättningen av alla våra hus i området hålls samman av 
toner i gult, orange, grått, varmbrunt och med inslag av mycket vitt.
De stora vita glaspartierna, som finns i alla hustyperna, släpper in 
mycket ljus och ger kontakt med trädgård och natur. 

Det är härlig rymd i bostäderna med hög rumshöjd och ljus trappa 
mellan våningarna. Jag ville ge flexibilitet i planlösningen, med både 
generösa sällskapsutrymmen och möjlighet till många sovrum för dem 
som behöver det – ett hem som passar många. God möblerbarhet strävar 
jag också alltid efter. 

Terränganpassningen är både en utmaning och en möjlighet. Jag ser det 
som en tillgång att det finns hällar och klippblock i den här delen av Viby 
äng. Eftersom så många av tomterna lutar, så är det extra viktigt att det 
finns uteplatser i form av altaner och takterrasser. 

Den fria vyn ut mot det stora fältet nedanför är magnifik. Den ville jag ta 
vara på även inne, med stora glaspartier som vetter åt det hållet. 
Det ska vara nära mellan ute och inne.

Jag ritar hus som jag själv skulle vilja bo i.

Gunilla Wirén
arkitekt SAR/MSA

’-Ett hem 
som passar 

många’



Stockholmsvägen 85, BÅLSTA
Björn Alström
Tel. 070-952 56 97 
bjorn.alstrom@fastighetsbyran.se

I de här fria omgivningarna med vackert brukslandskap vittnar de gamla gårdarna 
om att människor valt att bo på den här platsen i hundratals år. 
Kom och skapa ditt nya hem här, där det också är nära till grannar och gemenskap!

Bålsta Småstadsutveckling AB

Vänerborgsvägen 5, BÅLSTA
Kristin Söraune 
Tel. 073-511 37 65 
kristin@rabygarde.se


