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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? Bostäder eller hyresrätterHur 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: 15 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 15 oktober är det dags för årets utgåva av "Bomässan Framtid Österåker", den
uppskattade mässtidningen som går som bilaga i lokaltidningen Åkersberga Kanalen och
den 19 oktober följer vi upp med årets Bomässa Framtid Österåker i Åkersberga Centrum.
Mässtidningen "Bomässan Framtid Österåker" fyller vi tillsammans med aktuell information
om kommande och påbörjade byggprojekt och byggplaner. Detta varvar vi med iakttagelser
och information om hur det är att bo och leva i Österåker, nu och i framtiden.

BOMÄSSA: 19 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 20 september

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

MANUSSTOPP: Fredag 27 september

Manus och original skickas på mail: hanna.gylbert@fixmedia.se
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Tel. 08-540 883 00 • 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 19 oktober ingår i textannonspaketen.

4 moduler ingår

Stor artikel

Södra

37.500:BOMÄSSAN

Björkhaga

Framtid Österåker 2012

Möt oss på

BOMÄSSAN

20 okt, kl 10-15

BOM ÄSS AN

Framt id Öster åker

2012

Bygg själv- få pris di
rekt!

Åker Sägkeraoch smidig
Strandnära boende för alla sber
▲ DEAB

- Södra Björkhaga

BO M ÄS SA

Trivselhus lansera
r nytt
varumärke. Move
Home
låter kunden planera
hus på webben efter sitt
egen
När BRF Strandpromenaden står klart om ett och ett halvt år kommer 62 moderna lägenheter ha en vackersmak
utsikt mot
kanalen.
Försäljningen av lägenheterna börjar i dagarna.
och
plånbok
.
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Snart sätts det första spadtaget inför Peabs nya projekt; 62 nya bostadsrätter med vacker utsikt mot
Åkers kanal.
Peab, som är Sveriges största byggföretag, har byggt i Åkersberga i drygt
tjugo års tid och under åren fått se
kommunen växa och bli alltmer att-

22.500:Arbetschef Ingemar Ljungberg är ansvarig för byggandet av det nya bostadspeabbostad.se
rättsområdet.

raktiv som boendeort. I vinter påbörjar Peab byggandet av ett helt nytt
bostadsområde, Brofästet 2, vid infarten till Åkersberga centrum. Huskropparna kommer att ligga nära Roslagsvägen men ändå lugnt skyddade och
med vacker utsikt över kanalen. Läget
är mycket attraktivt med närhet till
kommunikationer, skola och förskola
och gångavstånd till Åkersberga Centrum. Det kommer att vara inglasade
balkonger mellan huskropparna.
– Det är dels för att skapa en tystare innergård, men även för att det
ser estetiskt trevligt ut. Vi har gjort
så med stor framgång på husen vid
Bergahöjden som vi byggde för några
år sedan, berättar Ingemar Ljungberg
som är arbetschef på Peab Bostad.
Första etappen-BRF Strandpromenaden, som består av fem hus med
sammanlagt 62 lägenheter ska precis
börja säljas. Inflyttning är planerad
till våren 2014. Lägenheterna kommer att vara ljusa och öppna med
ekparkett på golven som standard och
tvättmaskin och torktumlare i badrummen.
– Vi har dessutom en diger tillvalskatalog med olika golvmaterial, tapeter, kök och badrum, kakel, klinker,
skåpluckor och vitvaror. Som kund

Husbygge kan vara
spännande men
också besvärligt, framför
allt eftersom
det är svårt att få
en överblick över
vad slutkostnaden
landar
hustillverkaren Trivselhus på. Det vill
ändra på.
I deras nya varumärke
Move Home
sticker företaget ut
hakan genom att
lansera ett helt digitalt
grepp för byggbranschen, där kunderna
kan välja
utseende och tillval
på det nya huset
efter egen smak,
och samtidigt hela
tiden ha koll på slutpriset.
Det här är när
har du stor –valmöjlighet
ett det
koncept som funggäller att erat
vara med
medframgång
och utforinom t.ex. bilbranschen. Nu
går Ingema ditt boende,
säger
vi i bräschen och inför
det även för dem
mar Ljungberg.
som
att köpa nytt boende. står i begrepp
Konceptet passar
alla, från den unga
familjen som är
Takterasser
jakt efter sittoch
första hus, till par som på
vill
uteplatser
flytta till något lite
mindre, men fortI vissa avfarande
husen vill
kommer
bo modernt och personligt.
Roger Simonsson
översta säger
våningen
att
på Trivselhus.
Tomtområdet Södra
vara indragen till
fantastiskt läge med Björkhaga har ett
närhet till både
förmån förEttrymdrömhus växer fram
centrum och natur.
Här införs nu Move
liga
takterasser.
Home-konceptet.
Nyckeln
i konceptet är det
digitala
Många verktyget
av lägenheBygg
11 huskroppar. Som
terna Movehom
har dessutom Online. På hemsidan
e.se finns 15 Movehusansvarig
arbetschef
två balkonger
– Genom att välja
modeller iattolika
välja bland. Efter
bort eller lägga
för området ser Ingemar
riktningar.
Lägenheterna
till har spekulanten
valt en
grundmodell klickar att ha
hela tiden koll på
Ljungberg med stor entuman sig
på bottenplan
får riklig yta
kostnaden och kan
i Bygg Online
anpassa den efter
metodiskt
siasm fram emot projektet.
för enöver
väl tillval,
avskärmad
ute- fram i listan
egen plånbok. Det
allt från tak, dörrar
enda som behövs
– Vi arbetschefer på Peab
plats. De
stora gröna innegåroch
är en byggfärdig
golvmateri
al, till färger på skåpluckor
tomt, säger Roger Bostad ansvarar för byggprodarna och
får lekytor
barSimonsson.
vitvaror,föroch
jektet från ax till limpa, allt från att
nen. En
viktig faktor kan på så sätt se sitt
Claes Mannerstråle
drömhus
växa
på Deab, som
köpa in marken, ta fram detaljplan,
när Peab bygger ärfram.
säljer tomterna
i området Södra
bygga, bilda bostadsrättsföreningen
energiförbrukningen.
20 okt, kl 10-15
andra
och slutligen se till att lägenheterna
– För oss är grön
etappen
säljs.
teknik en självklarhet.
drar igång
Jesper Almén
Därför är Peabs egna
krav
Magnus Jense
2014. Två år
högre än vad gällande byggnorm
n och Andre
senare,
2016
as Kofoed
begär, säger Ingemar Ljungberg.
hyr ut förråd
beräknas hela området
i alla storle
Husen byggs i tre etapper och totalt
kar. I butike
vara färdigbyggt och kommer då att
n finns även
kommer det tre olika bostadsrättsallt du behöv
bestå av 163 lägenheter fördelade på
er när du
föreningar att ingå i Brofästet 2. Den
flyttar,

| Naturligt nära

201 2

oss på

INSTRUMENT! NYA BOSTÄDER BOMÄSSAN
I BRF MANDOLINEN.

Visning söndag

Läs mer på peabbostad.se

Hansbe
▲rgsvägen

Tel: 08-623 68 00 • www.peabbostad.se
SELSTOR
Så här ser en av husmodelle
- L a g e r,
rna ut. På movehome
.se kan kunden själv
sina olika tillval och
Bådeväljapriv
se

atkunder

kl 14.00–16.00
2, Åkersberga

magasin

slutpriset direkt.o c h

från flyttka

rtonger till

bubbelplast

förvaring

och sängs

kydd.

och företag
SelStor i
mycket intressanta
priser. ViÅke
hyr förrådsut
rsberga.
tillför
nya kundgrupper
förv
Behovet
tillarin
området
g öka
genom
av lagerpla rymmen i alla stor
BYGG ONLINE där
r stadigt.
sedaintresserade spelekar hos
Cirk
ts, magasin
kulanter i lugn och n anläggn
erin
ro kan sitta hemma
ingen öpp a 2000 Österåkerbor
och pröva sig fram
nade för fyra
har hyrt förråg och effektiv
Det ifinns
byggandet.
Roger Simonsson
många olika
Man
får ett färdigt pris
år sedan.
på Trivselhus och
d hos SelS
va på
extra
Claes Mannerstråle
huset,
det nya digitala husbyggsko
alltingsu
förvar
till full anledningar till
tor
på Deab är entusiastisk
säkerhet då husen–
nceptet MoveHome
att behötrymm
a över
byggs
Det kan
.
medvara
totalen- e.
Stor också
trepenad från Move
allt från
motoHome.
ett stort
rcykel,
säson
främst flyttkar
sortim
aring av
marstugan båtprylar eller värde gsförv
tonger, men ent av flyttmaterial,
Tel 0708- 96 29 45terial
-BRF STRANDPROMENADEN, ÅKERSBERGA
till förvar
Almén
som bubb
även annat
från somsom står Jesper
ing av hela saker
www.sodrab
elplast och
skyddsmamellan två
jorkhaga.se
säljare är
bohag
silkes
för
något mind
plastskydd
boenden,
dem och
re,
LÄS MER PÅ PEABBOSTAD.SE, SÖK PÅ STRANDPROMENADEN.
som träs papper. En storbord
I SelStors berättar butikschef eller flyttar till
över
kemtvätt och elliminerar extrak sängar, stolar
Magnus Jensen
storlekar, anläggning finns
som annar
.
650 förråd
från boxar
s kan uppst ostnader som
hela lagerr
å.
um på 30 på 1 kubikmeter i olika
rådsplats
upp till
Företagslage
från en veckakvm. Det går att
eller boka
70 procent
hyra förLokalerna
via
upp till hur
r
är rena, fräsch
– Det spelar internet.
länge du
men det av SelStors kunder
för fuktsk
vill.
finns också
är
ador här inte. a och torra. Ingen
bohag eller ingen roll om du
valt att ha
en hel del privatpersoner,
skyddade
ska flytta
bara vill
risk
Förråden
och indiv
skräp på tippe
ett helt
låna
Det är säkertsina produktlager företag som har
iduellt larma är helt insynstillgång till
n en efterm vagnen för att lämn
på
dem
nadsfritt,
de.
På SelSto
iddag
– Vi har , smidigt och lättill anläggningen.
a
vi bjuder
– Vi har inpass nästan dygnet runt. Kunden har
r
gängligt.
självklart
på det, säger , det är helt kosthyra. FöretaÅkersberga finns
ering
företa
också
till midnatt
förråd i alla
från halv
gskun
Magnus.
godsm
och företa get vänder sig
storlekar
arna kan derna. När vi tar hand ottagning för
till både
g i hela norra
att
och går som sju dagar i veckan, sex på morgonen
företagaren
Jesper Almén
om
Stockholms privatpersoner
kund
han
sändn
vill.
en
ute
konce
kommer
förråd hemm
och sälja
Det är helt
ingområdet.
ntrera
enkelt som
a,
Som en renistället, säger Magn sig på att vara
För att tillgo fast på annan plats,
att
us.
goodwilltjän
säger Magn ha också
dose kund
få låna
st kan
ernas alla
us.
behov har
24 timmar. en släpvagn utan du hos SelStor
Selkostnad i
www.sodrabjorkh
Du behöv
företa
upp
aga.se
er inte ens
get, det är
vara kund till
bara att komm
tel. 0708 96 29 45
a in i butikhos
en

NYBYGGT VID KANALEN.

29 45

Premiär!

Naturligt nära

Move Home från
Trivselhus
ﬁnns nu i Södra
Björkhaga.
Se mer www
.sodrabjorkhaga.se

10

Lördag 20 oktobe

r kl 10-15 • Kajuta

Pris från

5.000:93.69
9%

BESÖK MÄSSRA
m
BA
OSS PÅ
BOMÄSSTT
Få en extr
a förmånli
g mässrab
AN!
Gäller förrå
att på alla
dshyran
våra
den

n, Åkersberga Centru

Åkersberg
Rallarväge a SelStor
n
184 40 Åkers20
berga

Lördag 20

Liten artikel

Öst erå ker

förvaring fö
r alla

|

www.sodrabjorkh
aga.se | tel. 0708
96

peabbostad.se

Fra mti d

Södra Björkhaga
i Åkersberga, ett
som uppskattar
villaområde perf
ett centralt läge
ekt för er
med bra kommun
naturen in på knut
ikationer och serv
arna. Motionssling
ice, men med
a, stora strövom
samt inte minst
råden, cykelavstånd
skolor, dagis och
till havet
affä
rer inom gångavst
ritade husmodel
ånd. Fyra moderna
ler från Trivselhu
arkitekts i storlek 134 m²–
med bra möjlighe
152 m². Hög inre
ter till egna tillva
dningsstandard
l. Besök vårt visn
ingshus för insp
PEAB SÄLJER ETT NYTT
iration.
Möt

Björkhaga i Åkersberga
är mycket
entusiastisk över det
nya konceptet.
– Södra Björkhaga
är
trala läge, gångavstån med sitt cend
allmänna kommunik till centrum,
ationer, skolor
och dagis och stora
strövområd
mest intressanta nyprodukt en det
det i Åkersberga. Införandetionsområav Move
Home i Åkersberga
sker också till

6

N

förrådsstorle
första mån
aden, inge
kar!
n bindning
stid.

Tel: 08-540

697 00 • www.
selsto

r.se

La

rm
sä at o
ke ch
rt!

08-540 69
700
akersberga
www.selsto @selstor.se
r.se

oktober kl

15.000:-

10-15 • Kaj

utan, Åke

rsberga Cen

trum

15

ANNONSER FÖR ICKE MÄSSDELTAGARE

2/1 - Uppslag 34.000:Normal 525 x 360 mm

2 moduler - Text 6.000:Normal 255 x 75 mm

1/1 - Helsida

Normal 255 x 360 mm

1 modul - Text
Normal 125 x 75 mm

19.000:-

3.200:-

1/2 - Halvsida 12.500:Normal 255 x 178 mm • Stående 125 x 365

1/4 - Kvartssida 6.000:Normal 125 x 178 mm

4-färg ingår • Moms 25% tillkommer
Reklamskatt 8% ingår

ARRANGÖR: FIX MEDIA AB • 08-540 883 00

