
75 radhus-2 bostadsplan 
5 rum och kök med matplats 
Bostadsyta ca 1 27 m2 

. 
Byggherre: Folke Ericsson Byggnads AB 
Förmedling: Stockholms Sparbank-Ekkronan 
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Siöberg, Solle.ntuna 

l Sjöbergsområdet, som ligger ca 13 km från Stockholms 

centrum, mellan Danderyds kyrka och Edsberg, uppför Folke 

Ericsson Byggnads AB ca 440 småhus. l en andra etapp för

medlar Ekkronan 75 2-plans radhus om 5 rum och kök med 

matplats. Bostadsytan är 127 m2 • 

Samtliga hus har kallförråd i anslutning till huset och bil

uppställningsplats i parkeringshus. 

El-uppvärmning . 

Friköpt tomtmark. 

Statlig belåning. 

Av husen förmedlas hälften till bosparare i Stockholms Spar

bank, hälften till personer i Sollentuna kommuns småhuskö. 

Person, som förvärvar hus i statligt belånad grupp, skall 

medverka till att bostadsförmedlingen får rätt att förmedla 

upplåtelse av den bostad, som köparen ev. hyr eller innehar 

med bostadsrätt. 

Kommunikationer: Buss nr 607 från Jarlaplan till Kärrdals 

hållplats . 

Byggherre: Folke Ericsson Byggnads AB. 

Gemensamma anläggningar 
Genom säljarens försorg anordnas vissa gemensamma an

läggningar, såsom parkeringshus, parkeringsplatser, för

bindelseleder, ytterbelysning, lekplatser och grönområden 

samt central TV-antennanläggning, som överlåtes till sam

fälligheter, vilka kommer att bildas för skötseln av dessa an

läggningar. 

Köparen blir enligt lag genom sitt fastighetsförvärv delägare 

i samfällighet. Ansvaret för skötseln av anläggningarna åvi

lar delägarna gemensamt. De har därför att erlägga sär

skild, årlig avgift till samfälligheten. 

Anmälan 
Anmälan om intresse för köp skall göras på särskild blan

kett och vara Ekkronan tillhanda senast den 16 april 1973. 

Blanketter finns vid visningen och på Ekkronans bostadsut

ställning, Sveavägen 13-15. 

Visning 
Beräknad visning den 7 och 8 april 1973, kl. 12.00-16.00. 

Priser 
Preliminära priser 194.000-201 .000 kronor. 

Inflyttning 
Preliminär inflyttning oktober 1973-mars 197 4. 
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Bommelin & Werle 

Byggare: 

E3 FOLKE ERICSSON 
BYGGNADS AB 

Hänvisning: EKKRONAN 
Utställning: Sveavägen 13--15, Höghus 2, Hötorget l tr. 

ner. Där får du information om aktuella och kommande Ek

kroneområden. 

Telefontjänst : Måndag-fredag 9.30-18.00 
tel. 08/24 60 60 begär informationen. 

Besöksadress: Sveavägen 13-15, Höghus 2, Hötorget 3 tr. 

Postadress: Stiftelsen Ekkronan Box 40154 
l 03 43 Stockholm 40 

Postgiro: 556148-5 Bankgiro: 540-0262 

Utställningen hålls öppen 

via Sparbankens kantor: 
måndagar * 9.30-19.00 
tisdag-fredag 9.30--,18 .00 
Dessutom via Byggtjänst och 
Småhus Center AB: 
lördagar 9.30-15.00, 

utställningen obemannad 

söndagar* 13.00-16.00, 
utställningen obemannad 

*juni-augusti: 
måndagar 
söndagar 

• 
9.30-18.00, 

stängt 
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