
LÅNGBRODAL
Stadsnära rad- och parhus för familjen att växa i

STOCKHOLM/ÄLVSJÖ 



Flytta in i ett nytt radhus eller parhus 
i härliga Långbrodal. Husen ligger i ett 
idylliskt villaområde med historiska anor. 
Här är rekreationsområdena många och 
barnvänligheten stor. 

De sammanlagt 34 husen är fördelade på 26 radhus 
och åtta parhus. Fyra av radhusen och alla parhus har 
tre inredda våningsplan, medan resterande radhus har 

två inredda våningsplan och en råvind för framtida 
expansionsmöjligheter. Här kan du välja att bo på 117 
eller 160 kvadratmeter. 

Bostäderna är rymliga och effektiva med stora, ljusa 
gemensamma rum på entréplan och upp till fyra sovrum 
på våning två, beroende på hur du vill disponera den. På 
våning tre i de hus som har inredd vind, har du även 
möjlighet att få ett eller två sovrum samt ett stort 
allrum. Det finns gott om förvaring på alla plan och 
samtliga hus har ett förhöjt väggliv för att maximera 
ytan på våningsplan tre. 

SVÄNGRUM  
FÖR FAMILJEN 



Parkerar gör du antingen på gatan utanför dörren eller 
på en intilliggande parkeringsplats. Parhusen har egen 
carport. Alla hus har en egen tomt och ett utomhus-
förråd om cirka fem kvadratmeter. 

Intill husen ligger en fotbollsplan och bakom den, 
Älvsjös BMX-klubb med ny bana som invigdes hösten 
2009. Här finns också en aktivitetspark och en lekpark 
för de allra minsta. 

Långbrodal ligger 10–15 minuter från Stockholm 
city. Det är cirka en och en halv kilometer till Älvsjö 
centrum och två och en halv till Fruängens centrum, 

där finns all den närservice du behöver. Aktiviteter och 
bra kommunikationer finns precis utanför dörren och 
Långsjön bjuder på två fina badplatser, god fiskelycka 
och plogad skridskobana och skidspår om vintern. 

I kvarteret finns fina möjligheter till idrott och lek. 
Upprustade bollplaner och en ny lekplats finns mellan 
de gamla ekarna. Parkvägen som tar vid där kvarterets 
gata slutar, tar dig snabbt fram till områdets närmaste 
skola – en mer sammansatt närmiljö kan man  
knappast få när man växer upp!

FAKTA
BOSTADSTYP: Rad- och parhus. Bostadsrätt. 

ANTAL: 34 st.

STORLEK: 117 samt 160 kvm, 5 – 6 r.o.k.

INFLYTTNING: Höst/vinter 2011. 

KONTAKT: Fastighetsbyrån, Gerd Pettersson tfn 08-556 369 92. 

 



I de vackra rad- och parhusen med stor flexibilitet vad 
gäller planlösningarna, möts du invändigt av ljus och 
rymd och ett välutrustat kök med generös matplats. Här 
finns gott om förvaringsutrymme i de många köksskåpen 
och stora arbetsytor. Kyl och frys är placerade bakom en 
vägg mellan kök och vardagsrum, det bryter av något i 
den annars öppna planlösningen på entréplan. Från det 
rymliga vardagsrummet kommer du ut på den härliga 
uteplatsen och tomten. Tomten har planterade träd, 
häckar och gräsmatta. På gångarna läggs stenplattor och 
på terrassen trätrall. 

Den mer privata sfären finns på våning två. Här kan 
du välja mellan fyra sovrum eller tre sovrum samt ett 

FLEXIBLA  
KVADRATMETRAR   
En god anledning att flytta till Långbrodal är att du flyttar till ett nytt,  
modernt boende i en trevlig, etablerad villamiljö nära stan. 

allrum. Alternativt väljer du två sovrum varav ett stort 
föräldrasovrum. 

I de hus som har en tredje inredd våning är hela 
våningsplanet ett enda stort rum under snedtak. Det 
stora rummet kanske kan bli det där lilla extra? 
Tonårsrum, hobbyrum eller hemmakontor? Du kan 
självklart ändra förutsättningarna genom att välja en 
planlösning med antingen ett eller två sovrum till. 

Ljusinsläppet kommer från en trevlig fönsterkupa mot 
entrésidan samt takfönster mot trädgårdssidan. Ännu ett 
fönster finns på husets gavel. 

I husen utan inredd vind finns i ursprungsutförandet 
inga takkupor eller takfönster. Vill du på sikt inreda din 



Fruängen

Långbro

Herrängen

Långsjö

Älvsjö

Solberga

E20

271

226

E4

152

LÅNG- 
BRODAL

ARKITEKTENS ORD 
”Husen har grupperats intill den  
centrala gatan för att skapa en tydlig 
struktur åt kvarteret och ge så goda 
utblickar som möjligt. Färgsättningen  
av kvarteret plockar upp traditionella 
kulörer från den omgivande bebyggelsen. Från träd-
gårdssidan nås husen via gångstigar där du enkelt kan 
leda in cykel, eller låta barnen springa mellan tomterna”. 

Ingrid Moberg, Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB 

vind, kan du i samråd med föreningen göra det enligt 
samma exteriöra utförande som för övriga hus. 

LÄRA FÖR LIVET 
Johan Skytteskolan (6–9) ligger i närområdet, den är 
enligt många en av Sveriges bästa skolor. Och bara 200 
meter bort finns Ekängens skola (f–5). 

Vid Långbro gård ligger förskolan Emilia, en Reggio 
Emiliainspirerad förskola. Både förskolan Bullerbyn 
och förskolan Baltazar finns redan i det nya 
bostadsområdet. 

LIVSLUST I IDYLLISK MILJÖ 
I ditt nybyggda hus blir vardagen okomplicerad och 
boendet lättskött. Med både Älvsjö och Fruängens 
centrum i närheten har du dessutom den service du 
kan tänkas behöva. Det förenklar för dig som vill ha tid 
över att njuta av livet. 

De uppvuxna villakvarteren har lugna gator vilket 
gör det barnrika området säkrare. Älvsjöskogen med 
sina naturstigar och joggingspår som stadsdelsnämnden 
ansvarar för, inbjuder till härliga promenader och 
motionspass. Skogen är det största naturområdet i 
Älvsjö och ett mycket populärt utflyktsmål. Framförallt 
för de allra minsta som gärna upptäcker naturens 
fantastiska småkrypsliv. Dessutom finns en fin fotbolls-
plan intill det nybyggda området.  

UMGÅS PÅ HEMMAPLAN 
Är du sugen på en smakrik måltid, finns välrenomme-
rade Långbro Värdshus i närheten. Här kan du insupa 
atmosfären och äta brunch i glada vänners lag efter en 
skridskotur på sjön, eller kanske hellre en stilla sön-
dagsmiddag med familjen. 

I parken utanför kan du också duka upp till fest. En 
picknick i det gröna ger njutning en varm sommardag. 

Annars finns det flera Take Away-restauranger i 
närområdet. Sushi, thai, grekisk kolgrill och en härlig 
fiskdeli i Fruängen. 

Möblering och inredning är endast exempel och överensstämmer inte med det faktiska utseendet.
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Radhus 10,  5 RoK 160 KVM
TYP 9
Bottenvåning

Möblering och inredning är endast exempel och överensstämmer inte med det faktiska utseendet.
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Övre våning

Radhus 10,  5 RoK 160 KVM
TYP 9

Möblering och inredning är endast exempel och överensstämmer inte med det faktiska utseendet.
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Radhus 10,  5 RoK 160 KVM
TYP 9
Vindsvåning

Entréplan
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Radhus 10, 5 r.o.k. 160 kvm
Våning 3



För att hjälpa dig har våra inredningsarkitekter tagit  
fram fyra inredningsstilar som du kan välja kostnadsfritt  
mellan. Vi kallar stilarna för Milano, Köpenhamn, Brighton 
och Lissabon – de representerar alla var sin grundstil. 
Eftersom stilarna är genomtänkta in i minsta detalj skapar 
de en fungerande helhet i ditt hem, i allt från tapet och 

INRED MED STIL  
väggfärg till köksluckor och badrumsstil. Materialen är 
omsorgsfullt utvalda och följer vår miljöpolicy. Så vilken 
stil du än väljer får du en modern, funktionell och miljö-
vänlig grund i ditt hem. I inredningslabbet på vår webb-
plats kan du själv klicka dig fram till vilka kombinationer 
som passar dig bäst.

MILANO
Inspirerat av storstadsliv och dominerat av ett stramt, 
minimalistiskt tänkande. Färgtemat är grafiskt svart, vitt  
och grått med klara accentfärger i skön kontrast.

BRIGHTON
Här tar inredningen avstamp i det lantliga och det marina. 
Klassiskt vitt, blått och rött i kombination med ek och vågade 
mönster skapar en romantisk stämning.

KÖPENHAMN
En stil med milda, varma färgtoner hämtade från jord, natur 
och mineraler. Skandinavisk natur, raka linjer och träslaget ek 
samspelar tillsammans för att skapa harmoni.

LISSABON
Ombonat, mustigt och uttrycksfullt sammanfattar den här 
färgstarka stilen, som inte ryggar för mönster och djärva 
kontraster. Valnöt och raka linjer skapar balans.



VÄRT ATT VETA  
OM OMNEJDEN 

När du flyttar in i en NCC-bostad är den klimatdeklare-
rad. Det innebär att vi gjort beräkningar på hela bygg-
nadens livscykel ur ett miljöperspektiv – från byggpro-
cess, tillverkning av byggmaterial, avfallshantering och 
transporter till det dagliga användandet när du flyttat in. 
Allt för att minimera energianvändningen och utsläppen 
av växthusgaser. 

Vi energideklarerar våra bostäder. Din bostad har energi-
effektiva fönster och välisolerade väggar vilket ger ett bra 
inomhusklimat. Den har också snålspolande kranar och 

Det finns många spännande marker från urminnes tider 
i nejden. Visste du till exempel att Göta landsväg pas-
serar här? 

Göta landsväg nyttjades så tidigt som på medeltiden 
för resenärer och godstransporter som skulle till de 
södra delarna av Sverige. Längs vägen har man gjort 
arkeologiska fynd som kan härledas till just medeltiden. 
Bland annat har man hittat en spik och hästskor på 
Årstafältet. 

toaletter, vilket gör att vattenanvändning och kostnad 
för uppvärmning av varmvatten minskar. För att skapa 
ny värme återvinns varmluften i din bostad innan den 
ventileras ut, det minskar energibehovet och ger lägre 
uppvärmningskostnader. 

Energieffektiva vitvaror är en självklarhet för att 
minimera elförbrukningen, precis som det miljömärkta 
elavtal du erbjuds vid överlämnandet av din nya bostad. 
Vi hjälper dig också med tips om vad du själv kan göra 
för att leva ännu mer energieffektivt. 

EN AKTIV INSATS  
FÖR FRAMTIDEN 

Läs NCC:s  
kLimatdekLaratioN  på NCC.se/boeNde 

Göta landsväg gick från Slottet Tre Kronor genom Gamla 
stan till Söderport. Den följde Götgatan som anknöt till 
namnet och som på mitten av 1600-talet kallades ”Göt-
hegathon”. Vägen fortsatte förbi Brännkyrka kyrka och 
genom Älvsjö. Vid Långsjöns östra sida fanns en riktigt 
brant backe som kunde liknas vid en korkskruv och som 
ledde ner till Långsjöns dalgång. Idag finns här en väg 
som heter Korkskruven, den minner om svunnen tid och 
besvärliga backar. 



ncc.se/boende
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NCC Tryggt Boende™ är ett paket med  
försäkringar och garantier som skyddar dig  
både före och efter köpet av en NCC-bostad. 

Här ingår till exempel en bokostnads- 
försäkring mot dubbla boendekostnader om  
du inte får din nuvarande bostad såld. Försäkringen  
ger också ett avbokningsskydd om du/ni som ägare skulle bli 
allvarligt sjuk. Dessutom får du garanti på din nya bostad efter 
att du har flyttat in, läs mer på vår hemsida. 

Hos oss är det tryggt att köpa och tryggt att bo.

HOS OSS KAN DU LUGNT 
GÖRA DITT LIVS AFFÄR.


