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De senaste årens
succé är tillbaka
Många bostadsintresserade väntar ivrigt på att
få veta mera om Österåkers bostadsmarknad.
Vad är nytt? Var bygger man? Vad blir det - hus
eller lägenheter? Hur långt har man kommit?
När blir det färdigt? Vem har en tomt att sälja.
Vem ringer jag? Är några vanliga frågor.
Förra året svarade utställare från 2011 års
bomässa på just de här frågorna ställda av
tusentals besökare. Kontakter knöts och affärer gjordes.

UTGIVNING: 16 oktober

Österåker och Åkersberga fortsätter att växa i popularitet. Det sprider sig att det är nått
särskilt på gång i kommunen och det lockar nya bosättare till orten.
Den 16 oktober är det dags för årets utgåva av "Bomässan Framtid Österåker", den
uppskattade tidningsbilagan i lokaltidningen Åkersberga Kanalen och den 20 oktober följer vi
upp med årets Bomässa Framtid Österåker i Åkersberga Centrum.
Tidningen "Bomässan Framtid Österåker" är en mässtidning, och vi fyller den tillsammans
med aktuell information om nya och påbörjade byggprojekt och byggplaner. Detta varvar vi
med iakttagelser och information om hur det är att bo och leva i Österåker år 2012 och i
framtiden.

BOMÄSSA: 20 oktober

I fjol valde många av de 24.000 hushållen, som fick ta del av bilagan, att besöka bomässan
för att söka svar på frågor och bli informerade om bo och boende i Österåker. Missa inte det!

TRYCKUPPLAGA: 21.500 ex

Tidningarna distribueras till alla hushåll i Österåker och Vaxholm. Dessutom kommer
tidningar att läggas ut på välbesökta platser samt i grannkommunerna.

ANNONSERING: Redaktionella annonser

Vi erbjuder Er en annonseringsform där våra journalister tillsammans med er utformar ett
redaktionellt text- och bildupplägg.
Alternativt kan Ni välja en traditionell profil- eller utbudsannons. Då ingår inte mässplats.

BOKNINGSSTOPP: Fredag 21 september

Boka annonsen hos:
Hanna Gylbert, 070-866 89 50 eller Katarina Persson, 070-471 15 30.

MANUSSTOPP: Fredag 28 september
Materiel skickas på mail: hanna.gylbert@fixmedia.se
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Tel. 08-540 883 00 • Fax. 08-540 883 01 • E-post. annonser@fixmedia.se
Adress: Sågvägen 19, 184 40 Åkersberga
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ANNONSFORMAT & ANNONSPRISER
TEXT-ANNONSER FÖR MÄSSDELTAGARE

Mässdeltagande
Journalist, fotografering, redigering och mässplats i Åkersberga
centrum den 20 oktober ingår i textannonspaketen.

4 moduler ingår

Stor artikel

37.500:BOMÄSSAN

Framtid Österåker 2011

Personliga hem
i Smedbyhöjden

Besök
22 okt, kl 10-15

BOM ÄSS AN

Framt id Öster åker

2011

Besök

BOMÄSSAN5
22 okt, kl 10-1

▲

SMÅA - Smedbyhöjden

På Smedby Skolväg i Åkerstorp uppför Småa Smedbyhöjden. Det är ett bostadsområde med 18 moderna radhus i tre olika utföranden och storlekar. Tack vare att det
finns tre olika storlekar är området tänkt att passa både
för barnfamiljen och för det äldre paret som vill ha ett
komfortabelt boende. Husen ligger på en bergssluttning
och man har valt att anpassa dem mot naturen på bästa sätt.
– Vi bygger inte bara bostäder utan
skapar personliga hem i vackert
utformade bostadsområden. Arkitekten har lagt stor vikt vid att skapa
en varm och behaglig entrèsida, med
en förgård som inger känslan av ett
extra rum ute. Den här förgården är
skyddad från insyn och nås inifrån
via skjutdörrar från matplatsen. Vi
har valt att använda oss av betongplattor på gångytorna i entrén som
sedan övergår i klinkers i hallen i en
liknande färg för att upphäva skillnaden mellan ute och inne, säger Linda
Mode marknadsförare på Småa.

Linda Mode är
marknadsförare
på Småa som
planerar och
bygger det
nya området
Smedbyhöjden.
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Kampanjpriserna gäller tom den
15 november 2011
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Handla nu och elda i vinter
Contura braskaminer är ren njutning i
alla väder. Just nu har vi kampanjpriser
på några av våra populäraste modeller.
Contura ger snabb uppvärmning, har
hög förbränning och är miljömärkt med
Svanen.
Fler kampanjmodeller hittar du på
www.contura.se

Enhetspris

Låt oss värma er!Sågvägen 19, Åkersberga
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Det nya bostadsområdet Smedbyhöjden kommer att bestå av 18 moderna radhus som
kommer att anpassas efter den omgivande naturen.
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Kvalitet som står sig
över tiden
Hela radhuset går i ljusa färger med
bra planerade sociala ytor och den
mer privata avdelningen med sovrum med mera på egen våning. Till
de större radhusen finns en stor oinredd vind på cirka 38 kvm som går att
inreda för den som önskar.
Småa startade redan år 1927 under
namnet Stockholms stads småstugebyrå, då de första självbyggarna reste
sina småhus i Bromma. Sedan dess
har de byggt cirka 22 000 omtyckta
hus i olika delar av Stockholmsregionen. För Småa är det viktigt att inte
bara bygga hus utan att också skapa
vackra gaturum med en genomtänkt
exteriör samt bygga med hög kvalitet
som står sig över tiden.
Monique Stalås Hörnsten
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