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Våra nya stadsvillor i
skärgårdskommunen Österåker 
förenar det bästa av bekvämt 
lägenhetsboende med rymligt 

och naturskönt villaliv.

www.mba-mark.se Tel: 08-756 83 50

Nu börjar försäljningen!
Byggstart hösten 2008, första inflyttning från 

december 2009. Pris från 855 000 kr. 
Ring eller gå in på vår hemsida för mer information. 

Kom gärna även och träffa oss i Åkersberga Centrum 
den 22 november kl 10-13. 

Välkommen.

www.mba-entreprenad.se

MBA vill bygga ditt bo så att 
du kan leva och ha det bra

MBA GARANTERAR VÄRDET PÅ DET  
HUS/DEN LÄGENHET DU SKA SÄLJA  
så att du redan nu vet vad ditt framtida 
boende kommer kosta. 

HÖG GRUNDSTANDARD med stora  
möjligheter att göra egna tillval

STORA BALKONGER/UTEPLATSER 
i bästa läge. Alla med utsikt mot kanalen.

STORA FÖNSTER ger mycket ljus

UNDERJORDISKT GARAGE med direkt- 
access till lägenheterna – förberett för elbil

CARPORT – förberett för elbil

GYM

RELAXAVDELNING MED BASTU

GÄSTLÄGENHET

BÅT OCH KANOT ATT LÅNA

BRYGGPLATSER

MBA Entreprenad AB är ett 
väletablerat lokalt byggföretag som 
under många år medverkat till en 
spännande förändring och förädling 
av Åkersbergas stadsbild med sam-
manlagt 350 lägenheter. Tidigare 
framgångsrika produktioner som 
MBA står bakom i centrum är Por-
tikhuset och Bergabågen, byggnader 

som gjort betydande intryck och 
idag är självklara delar av det centrala 
Åkersberga. 

Draknästet, uppe på berget med 
utsikt över kanalen, var det första 
av MBA:s byggprojekt i det här 
området. Därefter byggdes de fem 
Kanalvillorna på Centralvägen med 
sitt strandnära läge vid kanalen, följt 

av Kanalhöjdens hus som består av 
allt från tvåor till femor. Samtliga 
lägenheter i Kanalhöjden har stor 
balkong eller terrass i sydvästligt 
läge. Det höga läget ger en ståtlig 
utsikt över det intilliggande park-
området och Åkers Kanal. 

I bostadsrättsföreningen, som 
omfattar Kanalvillorna, Kanaln-
höjden samt de två pågående 
projekten Italienska villan och 
Kanalbodarna ingår garage/carport, 
gym och övernattningslägenhet, 
bastu samt tillgång till gemensamt 
växthus.

– Husen är byggda i ett modernt 
formspråk med mycket hög stan-
dard vilket gör att de sticker ut i 

mängden på flera sätt, säger MBA:s 
VD Per Blomster.

För Per är det viktigt att alla MBA:s 
byggprojekt erbjuder det där lilla 
extra i form av kvalitet, design och 
innovation. 

– Vi har till exempel investerat i 
solcellspaneler på taken till husen i 
Kanalhöjden och fortsätter göra det 
även i de andra områdena. Det är 
miljövänligt men även kostnadseffek-
tivt, då energiförbrukningen hamnar 
långt under gällande normer, vilket 
gör att vi kan hålla månadsavgifterna 
på en fortsatt låg nivå. Samtliga våra 
parkeringsplatser är också förberedda 
för elbil. Målsättningen är att alla våra 
hus ska vara svanenmärkta, säger Per.

Italienska villan och 
Kanalbodarna

Nu knyts hela projektet ihop med 
de två sista områdena. På Höjdvägen 
pågår slutarbetet av Italienska villan, 
ett hus med sex lägenheter i olika 
storlekar.  

– Jag vill göra något nytt i varje 
projekt. Nu har vi under lång tid 
haft klassiska vita nordiska färgstilar. 
Själva utformningen av den här vil-
lan inspirerade istället till ett mustigt 
medelhavstema. Vi använder oss av 
varma färger, stora härliga kök med 
familjär känsla och såklart en vinkäl-
lare i huset, säger Per Blomster.

Inflyttning i Italienska Villan är pla-

De senaste åren har infarten till Åkersberga fått en 
ny iögonfallande stadsbild med de karaktäristiska 
husen uppe på höjden med utsikt över Åkers Kanal 
och bostäder på andra sidan Centralvägen, nära vatt-
net. Nu knyts projektet ihop i och med byggandet av 
de sista områdena.

Genom att ta tillvara centrumnära lägen och bygga bostäder efter önskemål står MBA Entreprenad AB bakom flera attraktiva bostadsområden i 
Åkersberga. Brf Kanalhusen erbjuder inte bara ett boende utan även en livsstil.  

Vi på MBA vill skapa något mer än bara en  
fastighet. Vi vill skapa ett tryggt boende.
Nedan har vi listat några saker vi tror  
du som kund värdesätter och som ger extra 
trygghet för din livs kanske största affär.

Kanalbodarna består av 3 hus med vardera 2 lägenheter med separata ingångar. Lägenhet 1 ligger på entréplan och våning 2 en trappa upp. 
För mer information kontakta Per Blomster.

Nästan som ett radhus med egen gräsmatta 
och relaxavdelning

STAREN   CENTRALVÄGEN 21 A  - 134 m2

KANALVILLORNA - CENTRALVÄGEN

KANALHÖJDEN - HÖJDVÄGEN 15

ITALIENSKA VILLAN - HÖJDVÄGEN 11

VENEDIG - 92 m2

VERONA - 76 m2

BOMÄSSESPECIAL
5 700 000 kr 

4-6 rok

MBAs VD Per Blomster har i BRF Kanalhusen  
hörsammat bostadsköparnas önskemål under  
konceptet Bygga Bo Leva.

Insats 5 890 000 kr
Månadsavgift 4 800 kr

Stor inglasad balkong i bästa sydvästläge och 
uteplats med morgon sol är denna lägenhet  
mer som en egen villa  -  svårlaget! 

BOMÄSSESPECIAL
Inglasning ingår 

Värde 100 000 kr

4 rok

Insats 4 600 000 kr
Månadsavgift 4 440 kr

Fantastisk 3:a med egen ostörd uteplats i 
sydväst läge - måste ses!  

BOMÄSSESPECIAL
3 550 000 kr

3 rok

Insats 3 650 000 kr
Månadsavgift 3 710 kr

Med Kanalen som  
närmaste granne   
och en takhöjd på  
upp till 3.3 m är  
detta ett boende 
utöver det vanliga. 

KUNGSÖRNEN   CENTRALVÄGEN 23 B - 108 m2

BOMÄSSESPECIAL
6 390 000 kr 

4 rok
Insats 6 490 000 kr
Månadsavgift 4 071 kr

Högst upp med 2 balkonger i bästa sydväst-
läge och inglasad balkong med milsvid utsikt 
- kan det bli bättre? 

BALDER - 94 m2

PLAN 1 - ca 85 + 25 m2

ENTREPLAN - ca 74 m2

BOMÄSSESPECIAL
5 890 000 kr 

4 rok

Pris 6 050 000 kr
Månadsavgift 4 501 kr

N

0 1 2 5m
skala 1:100 (A4)

Öst er åk er
K a n a l h ö j d e n

4  r o k  c a  9 4 m 2
L G H  2 1 2 1 1

FÖRKLARINGAR (littera inom parantes avser tillval)
G garderob

L linneskåp

ST plats för städutr.

K/F kyl/frys

K kylskåp

F frys

HT handdukstork

BK braskamin

KLK klädkammare

VP vent.aggregat

TF takfönster

 valbar vägg

TM tvättmaskin

TT torktumlare

TP tvättpelare

 spishäll

UM ugn/mikro

ELC elcentral
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MBA förbehåller sig rätt till ändringar 19-10-09
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B a l d e r
Den godaste av gudar och omtyckt av alla i Asgård. Balder är inte bara vänlig, klok och förlåtande, utan också så vacker att han lyser.

KANALBODARNA - CENTRALVÄGEN 25

Entréplanets lägenheter får egen uteplats på 
marken i sydvästläge vända mot Kanalen.

Lämna din intresseanmälan på MBAs hemsida!

3 rok    Månadsavgift ca 3 500 kr

Lägenheten har hall på entréplanet med  
trappa upp till vån 1 med möjlighet till hiss.  
Balkong i sydvästläge 

4 rok + loft  Månadsavgift ca 4 500 kr

nerad till december 2020. Ett 
fåtal lägenheter finns ännu kvar 
till salu. 

Det sista området som återstår 
att bygga går under namnet 
Kanalbodarna. Det består av 
tre ganska smala hus där varje 
huskropp består av en trea på 
75-80 kvm och en fyrarummare 
ovanpå på 85 kvm med tillhö-
rande loft på 25 kvm. Försälj-

ningen för dessa har inte börjat 
än men det finns möjlighet till 
intresseanmälan. Inflyttning är 
beräknad till början av 2022.

– Husen ligger granne med 
Kanalen och kommer i sin 
utformning att påminna lite om 
sjöbodar, med sina träfasader i 
grått, därav namnet, säger Per 
Blomster.
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ntralvägen kl 11-12
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VISNINGVISNING
Söndag 18 okt

BOMÄSSEBOMÄSSE

NYTT NYTT 
SPÄNNANDE SPÄNNANDE 

PROJEKT!PROJEKT!

MÄKLARE 
Fredrik Stenman Hellström 
Fastighetsbyrån,  
Åkersberga  
073-500 21 11

Perspektivritning:  14283/1/1  Kök - K1

Utskriven: 24.09.2019

Projekt:  4051349 Kanalhöjden 2, Italienska villan

OBS: Ritningen är bara vägledande.

Vår ref:           Sida:1 (1)

KANALHÖJDEN 
Höjdvägen 13 & 15

ITALIENSKA VILLAN
Höjdvägen 11

KANALBODARNA
Centralvägen 25

KANALVILLORNA
Centralvägen 21 & 23

ITALIENSKA VILLAN
Höjdvägen 11
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