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I den nya expansiva delen av östra 

Fresta uppför nu Bototal 31 st nya 

lägenheter i bostadsrättsform i 

föreningen Brf Fresta Park. Fresta 

Parks lägenheter är attraktivt belägna 

i ett av Upplands Väsbys mest 

eftertraktade områden med naturen 

som närmaste granne. Även allmänna 

fotbollsplaner, lekplatser och mysiga 

promenadstråk som toppas av ett 

nybyggd utegym för den hälsosamme 

ligger allting inom områdets gränser. 

Här bor du i en familjär oas där 

barnen växer upp med allt man kan 

önska sig av sin omgivning. 

 

Välkommen till ditt nya hem!
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30kvm
fr. 995 000kr

kvadratsmarta
30 kvm

De små lägenheterna om 30 kvm är optimalt planerade 
och mycket kvadratsmarta för att få plats med allt man 
behöver i sin kanske första lägenhet. Här ryms såväl 
dubbelsäng som soffa och matbord. Alla lägenheter har 
egen ingång med säkerhetsdörr och även utgång till trälagd 
uteplats eller balkong med några få undantag.
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etagelägenhet  
89kvm

89 KVM FÖRDELADE PÅ TVÅ PLAN
De större lägenheterna är till största del planerade som 
etagelägenheter med en ljus och öppen planlösning och 
är fördelade över 4 rok på ca 89 kvm. Även här har alla 
egen ingång med säkerhetsdörr och balkong med några få 
undantag. Detta ger extra boendeyta sommartid då du kan 
njuta av måltider eller kanske skapa din egen prunkande 
oas med växter och blommor. 

ETAGEVÅNINGEN
Etagevåningen är ca 30kvm med eget badrum och fransk 
balkong. Det finns även möjlighet att bygga om etaget till 
en minilägenhet med kök vilket ger möjligheten att hyra ut 
etagevåningen.



FRESTA PARK FRESTA PARK

2 2

108 KVM
Fantastisk hörnlägenhet med härligt ljusinsläpp från 
två håll och en balkong på 5kvm. Lägenhetens 108 
kvm är fördelade på två plan med 3-4 rum och kök. 

Med reservation för ändringar. Alla bilder är visualiseringar.



tidlösa
MATERIALval

INTERIÖR
Fresta Park har utgångspunkten i ljusa tidlösa materialval 
med inspiration från naturen. Utformningen är varsamt 
planerad där varje detalj är noggrant utvald för att hålla 
i många år. Alla lägenheter kommer ha lackad 3-stavs 
ekparkett och vitmålad inredning. I köken har vi valt ett 
stänkskydd i spegelglas, vilket ger en fin rymd i rummet. 

EXTERIÖR
Med ett modernt formspråk med vita putsade fasader och 
plåttak går den exteriöra utformningen hand i hand med 
de interiöra materialvalen. Förråden och fasaddetaljerna i 
trä står i fin kontrast med byggnadens vita fasad och ger en 
varm känsla till det stilrena fasaduttrycket.
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BLOMSTRANDE 
INNERGÅRD

PLANTERINGSMÖJLIGHETER
På den mysiga innergården kommer det uppföras en 
pergola med grillmöjligheter som inramas av gräsmatta 
och planteringsområden. Här kommer du kunna umgås 
med familj och vänner och är du trädgårdsintresserad 
kommer det att finnas möjlighet att odla och plantera, 
precis som om det vore din egen trädgård.

INNERGÅRDEN
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ETT STEG LÄNGRE I 
MILJÖTÄNKET

eldriven KICK-BIKE PÅ KÖPET
Alla lägenheter har tillgång till eget utomhusförråd och 
kommer att få en Kick-bike för att minska bruket av 
bil eller andra fossildrivna fordon. Här går vi ett steg 
längre i miljötänket. Utöver detta kommer det att finnas 
gemensamma sopstationer. 

MILJÖTÄNK
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VÄLKOMMEN TILL 
FRESTABY

Frestaby är beläget i ett av Upplands Väsbys mest 
eftertraktade områden. Här bor du i en barnvänlig miljö 
med allt du behöver för en bekväm vardag. Naturen finns 
runt husknuten och erbjuder några av norra Stockholms 
mysigaste promenadstråk. Bara ett stenkast från Fresta 
Park ligger områdets underbara park Poolcirkeln som 
erbjuder både grönska och vattenlek för hela familjen.  
Här bor du i en familjär oas där barnen växer upp med allt 
man kan önska sig av sin omgivning.

FRESTABY FRESTABY
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BARNOMSORG
Upplands Väsby erbjuder ett stort utbud av barnomsorg, både i 
kommunal- och privat regi. Närmaste skolan ligger i Fresta, Frestaskolan 
som har barn i årskurserna F-5 och som år efter år hamnar i topp av 
Väsbys skolor gällande nöjda föräldrar och elever. Fresta skola drivs av 
Magnetica Education och har Montessoriklasser mellan F-3. Det finns 
två förskolor som ligger i Fresta och de är Skogstorp och Pelikanen där 
även Pelikanen använder sig av Montessoris pedagogik.För närmare 
information om Upplands Väsbys barnomsorg och skolor kan du besöka 
Upplands Väsby kommuns webbplats www.upplandsvasby.se/forskola-
och-skola.se

KOMMUNIKATION
Kommunikationerna är goda med en väl fungerande lokaltrafik inom 
Upplands Väsby. Fresta ligger på cirka 10 minuters bussresa från 
pendeltågsstationen och det tar 30 minuter in till Stockholms city. Med 
bil tar du dig enkelt ut på motorvägen för snabb transport till och från 
Stockholm. Arlanda flygplats ligger nära Upplands Väsby och du tar dig 
med bil dörr till dörr på cirka 15 minuter.

service
Cirka 10 minuter från Fresta ligger Väsby Centrum med ett stort 
serviceutbud av butiker, banker, apotek samt ett flertal restauranger 
och caféer. I Vilundaparken erbjuder kommunen ett stort utbud 
av sporthallar, inomhusbad, ishall och lekplatser. Den nybyggda 
aktivitetsparken har anlagda banor för skateboard, kickbike och 
spontanidrott. Här finns även Fritidsbanken där du gratis kan låna 
utrustning, precis som på biblioteket! 
För golfspelaren så tar du dig enkelt med bil eller buss till Wäsbygolf på 
under 5 minuter eller varför inte ta en cykeltur och landa på golfrangen 
inom 10 minuter.



UPPLANDS 
VÄSBY

UPPLANDS 
VÄSBY ÖSTRA

UPPLANDS 
VÄSBY VÄSTRA

ODENSLUNDA

FRESTA



Med reservation för ändringar. Alla bilder är visualiseringar.
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Intresseanmälningar samlas in för att kunna ge information till 
de som är intresserade innan säljstart. Det är viktigt att lämna 
in sin e-mailadress för att snabbt kunna få information och få 
möjlighet att boka in säljstarten.

Den ansvariga mäklaren delar vid säljstart ut all information om 
bostäderna. Hos mäklaren och på projektets hemsida kommer 
det att finnas ritningar, bilder, prislistor, och teknisk information 
om bostäderna.

Ett förhandsavtal är ett avtal mellan dig och 
bostadsrättsföreningen avseende en framtida överlåtelse av 
bostaden. Avtalet är bindande och innebär att du kommer att 
få tillträde till bostaden i enlighet med avtalet. Det är nu köpet 
genomförs även om bostaden inte är färdigbyggd. I samband med 
att avtalet tecknas ska även en handpenning betalas inom en 
vecka. Mäklaren hjälper till med avtalen.

I en del bostadsköp ges det möjlighet till vissa inredningsval.

INTRESSEANMÄLAN

säljstart

Förhandsavtal

Inredningsval

1

2

3

4

ETT NYTT HEM 
- STEG FÖR STEG
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Nu blir du medlem i föreningen och ett upplåtelseavtal skrivs. 
Det innebär att bostaden kan överlåtas även om den inte är 
tillträdd och inflyttad ännu.

När du får tillträde till bostaden kommer en slutbesiktning 
att göras. Då gås bostaden igenom och du får information om 
bostaden te x hur vitvaror ska skötas.

Nu får du tillträde till bostaden och kan flytta in. Ert nya liv i 
bostaden kan börja. Nycklar och information lämnas över till 
dig. Nu ska du betala slutlikviden och teckna en hemförsäkring.

Två år efter slutbesiktningen kallar bostadsrättsföreningen till en 
garantibesiktning av bostaden. Då går man tillsammans igenom 
om det är något som behöver åtgärdas i bostaden. Det görs som 
en extra säkerhet för dig som köpare.

Upplåtelseavtal

Slutbesiktning

Tillträde & inflyttning

Garantibesiktning

5

6

7

8
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ROBIN ZETTERSTRÖM
robin.zetterstrom@bjurfors.se

Mobil: 0732-67 67 15

Johan Bulut
johan.bulut@bjurfors.se
Mobil: 0732-67 67 10

KONTAKT OCH 
INTRESSEANMÄLAN

Som förturskund erbjuds du att få göra en köpanmälan för 
Fresta Park innan de släpps till allmän försäljning. 

För mer information eller vid eventuella funderingar 
kontakta någon av våra fastighetsmäklare Johan Bulut eller 

Robin Zetterström.

BOTOTAL
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- ett personligt bostadsföretag

+46 (8) 199 300    info@bototal.se    www.bototal.se

Bototal Sverige AB Drottningholmsvägen 42 112 19 Stockholm

Ett nytt hem
Att köpa ett nytt hem är en stor händelse i livet och vi på Bototal 
vill att det ska bli en bra upplevelse och en trygg affär. Vi följer dig 
genom hela processen och finns till hands och svarar på frågor. 

Bototal- ett personligt bostadsföretag
Vår vision är att skapa ett boende för att nå över dina förväntningar- 
att skapa en fristad som står sig över tid, där barn växer upp, historia 
och tradition skapas och människor lever sina liv. Att köpa bostad är 
ett stort och viktigt beslut. Man köper inte bara en bostad utan man 
köper ett hem för sig och sin familj. Vi vill ge dig och din familj en så 
trygg start som möjligt på ert fortsatta liv. Vårt mål är att finnas med 
från att du köper bostaden tills det att du får nycklarna i handen. 
Vi vill finnas till hands och göra det lilla extra för dig för att det ska 
kännas så tryggt som möjligt att köpa bostad. Genom att finnas med 
genom hela processen vill vi ge dig det lilla extra och förhöja känslan 
av ditt drömboende.

Kvalité, långsiktighet & förtroende
Bototal förvärvar mark och fastigheter, projekterar och säljer färdiga 
bostäder. Ledorden är kvalité, lång-siktighet och förtroende. Vi är 
med från början till slut, från köp till nycklarna i handen. 
Bototal bygger inte bara bostäder, vi skapar hem. Bo-total är ett 
personligt bostadsföretag som är med dig hela vägen till ditt nya 
drömboende.
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