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E-mail: anders@maklarehogstrom.se

Bostadsrättslägenhet 112,8 kvm 
1:38, 1:39, 1:40, 1:41, 1:49 samt 1:50

Pris:    1.250.000 kr 
Månadsavgift:         3.960 kr

Bostadsrättslägenhet 112,8 kvm
1:44, 1:45 samt 1:47

Pris:    1.325.000 kr 
Månadsavgift:         3.960 kr
 

Villan 161,3 kvm
1:48

Pris:    1.785.000 kr
Månadsavgift:         5.600 kr

Ekonomi
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Område i full blom
Borohus uppför ett mycket tilltalande nyproduktionsprojekt med nio 
parhus och en villa. Totalt 19 bostäder i storlekarna 112,8 respektive 
161,3 kvm med funktionell och spännande planlösning med allt vad 
ett modernt boende skall innehålla. 

Föreningen äger fastigheten och varje medlem kommer förvalta sin 
"egna" tomt enligt situationskartan och ny gräsmatta kommer vara 
utrullad till inflyttningsdagen. En carport med tillhörande förråd ingår till 
respektive parhusbostad. Ett garage ingår till villan.

Östanås på Hammarö ligger i ett naturskönt och strategiskt rätt om-
råde med närhet till Karlstads centrum. Var man än bor har man nära 
till vatten. Ett gôtt liv är en del av Hammarö kommuns vision, både för 
Hammaröborna och för besökare. Som skärgårdskommun finns en 
vacker miljö som hjälper till att förverkliga den visionen. 
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Situationsplan
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Friluftsliv
På Hammarö finns det mesta du kan begära för 
rekreation, motion, fritids- och friluftsupplevelser, 
antingen du väljer aktiviteter på motions- och frilufts-
anläggningar eller aktiviteter efter egna initiativ och 
önskemål. 

Kilenegården är Hammarös största friluftscenter. Här 
finns motions- och  strövarcenter för stor eller liten, 
gammal som ung. Naturen runt Kilenegården inbju-
der till promenader och upplevelser för hela famil-
jen.
 
Det är lätt att hitta på Kilenegården, hela områ-
det är väl skyltat. Motionsspåren hittar du bakom 
gården. Längs med spåren och lederna finns åtta 
grillstugor där man kan grilla korv, koka kaffe och 
mysa lite. I grillstugan nere vid Sättersviken finns ett 
fågeltorn där man kan se en rad olika fågelarter. 

Avsluta gärna besöket med ett bastubad. Kilenegår-
den stoltserar med en av Värmlands finaste bastuan-
läggningar. Hit kommer cirka 250.000 besökare per 
år och friluftscentret är en pärla i Hammarö kom-
mun.

Båthamnar
Lillängshamnen är vår gästhamn. Den ligger cen-
tralt, endast 5 minuters promenad till Skoghalls cen-
trum. Välbesökt av både båtfolk och landkrabbor.
 
Sörvikshamnen har bland annat anordningar för 
upptagning och sjösättning av båtar. Ligger cirka 1,5 
km från Skoghalls centrum.
 
V:a Söön är en liten hamn som ligger ute i Vänern, 
söder om Sörvikshamnen. Tillgänglig endast med 
båt. Där finns också en av kommunens badplatser.

Egen båtplats
Det finns möjlighet till egen båtplats i närheten till ditt 
boende. Mer information om detta kan du ta med 
säljaren.

Hammarö kommun
Hammarö kommun ligger i Vänern söder om Karlstad. Kommunen är en ö som skiljs från fastlandet via Klaräl-
vens delta. Till ytan är den en av landets minsta, cirka 60 kvadratkilometer. Centralorten i kommunen är 
Skoghall. Från Skoghalls centrum är det cirka 7 kilometer till Karlstads centrum.
 
På ungefär 100 år har Hammarö genomgått en mycket omvälvande utveckling. Från början var Hammarö 
en utpräglad fiske- och jordbruksbygd. I början av 1900-talet anlade dåvarande Uddeholm AB anlägg-
ningar för produktion av främst massa och papper och Skoghall blev en typisk bruksort. Nu kan kommunen 
betecknas som en modern industrikommun. Det största företaget är Stora Enso Skoghall AB (cirka 900 an-
ställda) som är världsledande på att göra kartong för livsmedel. Dessutom finns en omfattande småföretag-
samhet med drygt 500 företag. 
 
Sedan mitten av 1970-talet har befolkningsutvecklingen i Hammarö varit positiv. Detta beror främst på fö-
delse- och inflyttningsöverskott. År 1970 uppgick befolkningen till 10 691 personer och i 2012 blev vi över 
15 000 Hammaröbor.
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Bad och stränder
Runt Hammarö finns många underbara kuststräckor där 
det går att ta sig ett dopp. Stränderna runt Hammarö 
är en av de mest värdefulla tillgångarna för friluftsliv och 
biologisk mångfald. 

Sportfiske
Fiske med handredskap (exempelvis kastspö och met-
spö) är tillåtet på Vänern och runt Hammarös stränder. 

Även i Klarälvens deltaland är det fritt handredskapsfis-
ke söder om Borgmästarbron i Karlstad. Särskilda fiske-
platser finns iordningställda. Vill du veta mer om fisket i 
Klarälven gå in på www.nedreklaralven.nu

Hammarö kommun äger en hel del fiskevatten. Vattnen 
är utarrenderade till Hammarö Fiskeriförening som i sin 
tur upplåter vattnen till sina medlemmar för nätfiske. För 
att bli medlem i Hammarö fiskeriförening måste man 
vara folkbokförd i Hammarö kommun.

Kulturmiljöer
Runt om på Hammarö finns miljöer som har fått sin 
prägel av de människor som bott och verkat inom vår 
kommun. Dessa miljöer kallar vi kulturmiljöer. Det kan 
vara fornlämningar, jordbrukslandskap eller byggnader. 
En kulturmiljö behöver inte vara gammal. Nyare områ-
den och även vår egen tid kan tillföra nya värden till 
vårt kulturlandskap. 

Resturanger/Caféer
På Hammarö finns gott om restauranger, pizzerior, ca-
féer och lunchställen. 

Barn och utbildning
Ny skola
I närområdet byggs det en ny skola (förskoleklass - klass 
6) som skall skall vara klar hösten 2014.

På Hammarö finns idag förskoleverksamhet, förskole-
klass, grundskola och fritidshem.

Sport och fritid
Hammarö kommun har många anläggningar för sport 
och idrott. Här finns möjligheter att utöva en mängd 
olika aktiviteter. Fotboll, innebandy, basket, gymnastik 
och hästsport är bara några exempel på vad du kan 
sysselsätta dig med på din fritid.
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Hemma på din gata
Brf Östanås består av nio parhus och en en villa, totalt 19 bostäder. Radhusen 
har 112,8 kvm boarea och villan har 161,3 kvm boarea. Husen har en genom-
tänkt utfomning som gör att du får ett flexibelt och trivsamt hus i många år 
framöver. Här lever du ett bekvämt liv med ett hem som är helt nytt, fräscht och 
modernt.

Nytt och funktionellt
Det är ett klokt val att köpa ett nyproducerat hus. 
Glöm dyra, tidsödande renoveringar och nervkitt-
lande budgivningar. När du köper ett nytt hus från 
Borohus är priset alltid fast och du kan enkelt räkna 
ut vad ditt boende kommer att kosta dig varje må-
nad. Ditt nya hem ger dig inte bara ett fräscht och 
funktionellt boende, det ger dig också tid över för 
familj och fritid.

Istället för ägna helgen åt renovering kan du bjuda 
hem vänner, ge dig ut på en utflykt i omgivningarna 
eller hitta på något annat som berikar ditt och famil-
jens liv. På Brf Östanås väntar ett nytt och bekvämt 
hem där allt är klart redan på inflyttningsdagen, vi 
har till och med rullat ut din gräsmatta. 

112,8 respektive 161,3 kvm modern design
Här får du ett hus med många möjligheter. På bot-
tenplanet möts du av luftiga och ljusa ytor där den 
öppna planlösningen skapar ett socialt och trivsamt 
hem. Från vardagsrummet når du enkelt den egna 
trädgården, solen och naturen. När du lagar mat 
har du fin kontakt med hela bottenplanet och kan 
se vad som händer i vardagsrummet och vid mat-
platsen. 

På andra våningsplanet hittar du de mer privata 
delarna. Tre rejäla sovrum med tillhörande allrum. 
Det är här du kan koppla av efter dagens aktiviteter. 
Övervåningen är perfekt för vila och rekreation. 
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Smart och snyggt under samma tak
När du flyttar till Brf Östanås får du ett bekvämt och väldesignat hem där det är lätt att trivas. Trevliga och 
öppna planlösningar tillsammans med moderna byggteknik lägger grunden för detta vackra hus. Här sover 
du gott om natten tack vare efferktiva energilösningar och sunda naturmaterial i inredningen.

Vitt är alltid rätt
Våra inredningsexperter har satt samman en nutida 
inredningsstil där färgen vit är den dominerande 
komponenten. När du kliver över tröskeln till Brf 
Östanås är det en genomgående vit och modern 
inredning som möter dig. Väggarna i huset är vitmå-
lade och på golvet ligger en ekparkett som skänker 
en varm ton. Den ljusa och renodlade inredningen 
ger dig en stor frihet att sätta din egen personliga 
prägel på hemmet. 

Attraktiv vardagsdesign
Vi har valt att satsa på funktionella och väldesig-
nade kök och badrum. Det svensktillverkade Mar-
bodal köket har vita luckor med snygga handtag 
samt matt vitt väggkakel som skapar ett enhetligt 
intryck.  Du har också glädje av att vi utrustat köket 
med högkvalitativa köksmaskiner. Matlagningen 
underlättas av glaskeramikhäll, micro, diskmaskin, 
inbyggd ugn samt kyl och frys. Den genomarbetade 
designen följer med in i badrummen där kakel- och 
klinkervalen sätter stilen. Tack vare bra förvaringsmöj-
ligheter har du goda förutsättningar att alltid ha ett 
snyggt och undanplockat badrum.
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Byggnadsbeskrivning Brf Östanås  2013-02-18

Nedanstående gäller parhusen 112,8 kvm, villan har en egen byggnadsbeskrivning.

Grundläggning:
Hus: Platta på mark med 300 mm underliggande cellplast-
isolering.

Carport: Plintar

Förråd: Platta på mark med 200 mm underliggande cell-
plast.

Inredning: Marbodal
Enligt rumsbeskrivning

Innertrappa:
Vitmålad trappa med eklaserade plansteg, metall-
spjälor.

Ytterväggar:
Träpanel, spikläkt, vindpapp.
Regel 170+fuktisolering+190 mineralullisolering.
Indragen fuktspärr. Regel 45+45 mineralullisolering.
13mm gipsskiva som monteras på plats.

Fönster:
Utvändigt aluminiumbeklädda fasta eller utåtgåen-
de vridfönster med 3-glas Isolerglas. U-värde 1,0
Fönstersmygar i vit fabriksmålad rådande mdf. 
Fönsterbänkar i polerad natursten 
Fönstersmygar i våtrum kaklas.

Innerväggar:
Träregelstomme med 13 mm gipsskivor på var sida. 
45 mm mineralullsisolering.
Bärande innerväggar: Levereras som prefabricerat regel-
verk med 13 mm gipsskiva på en sida.

Dörrar:
Entrédörr: Sirius CYD 863 G, kulör vit. Skärmtak.
Dörr Förråd:  vit, slät
Innerdörrar:  vita, släta. Handtag i aluminium silver.

Hushållskapitalvaror:
 Enligt rumsbeskrivning.

Lägenhetsavskiljande väggar:
3x13 mm gips, 70 mm mineralull, 45x70 reglar, luftspalt, 
45x70 reglar, 70 mm mineralull, 3x13 mm gips. (EI60)

Porslin:
Enligt rumsbeskrivning.

Mellanbjälklag inom lgh:
22 spånskiva, Träbjälklag, glespanel, 13 gipsplank.

Målning och golv:
Enligt rumsbeskrivning.

Vindsbjälklag/Innertak:
13 mm gipsplank på glespanel, plastfolie, u-ram takstolar, 
450 mm lösull.

Ventilation:
Mekanisk frånluftsventilation via frånluftsvärme-
pump, tilluft via ventiler i väggar/fönster. Separat 
köksventilation.

Yttertak hus:
Råspont, underlagspapp. Läkt.
Ytbehandlade betongtakpannor färg: MP105, tegelröda

Uppvärmning:
Frånluftsvärmepump
Entréplan: Vattenburen golvvärme.
Överplan: Vattenradiatorer.

Förråd/carport
Träpanel, spikläkt, vindpapp, regel 95.
Undertak i carport: panel.

Utvändigt ytskikt:
Gångar, vägar och markytor enligt situationsplan.

Lister:
Golvlist: Ekfanér 12x56
Foder: Vitmålade släta foder 12x56

Garderober: Vita i K-höjd
Skjutgarderober: Tre dörrar vit folie, silverprofil. Inrede sparringskenor med klädstång.

Fönsterbleck färg: Silvermetallic

Hängrännor/stuprör färg: Silvermetallic

Takhuvar färg: Tegelröd

Utvändig målning: 
Utvändig fasad levereras grundmålad +1:a strykning fabriksmålad. Fasaden slutmålas 1 gång på byggplats. 
Färg: Fasad, Vit 9005. Färg: Knutar och fönster-/dörromfattning, Mellangrå 9056
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Rumsbeskrivning BRF Östanås            2013-02-18

Nedanstående gäller parhusen 112,8 kvm, villan har en egen rumsbeskrivning.

Rums-
benämning

Golvmaterial Listverk:
Foder (F)
Golv (G)

Väggar Övrigt

Hall Klinkers enl. 
markering. 
Prisklass upp 
till 200kr/kvm.

Övrigt: 
Ek trägolv
13 mm par-
kett

F= Vitmålad furu
G= Ekfanér

Vitmålade

Kök Ek trägolv
13 mm par-
kett

F= Vitmålad furu
G= Ekfanér

Vitmålade 

Kakel mellan 
över- och 
underskåp.
Prisklass upp 
till 200kr/kvm.

Skåpsnickerier: 
Arkitekt plus vit, Prisgrupp 3. 
Handtag: T-grepp rostfri 128 mm.
Bänkskiva: Laminat Gomera 558.
Hushållsmaskiner: Vita
Belysningsarmatur under köksskåp.
Rostfri diskbänk inkl. köksblandare.

Vardags-
Rum/Allrum

Ek trägolv
13 mm par-
kett

F= Vitmålad furu
G= Ekfanér

Vitmålade

Sovrum Ek trägolv
13 mm par-
kett

F= Vitmålad furu
G= Ekfanér

Vitmålade Garderober enl. ritning med vita 
släta luckor.
Skjutdörrsgarderrober enl ritning.

Bad &
Wc/ Dusch 
med kläd-
vård

Klinkers
Prisklass upp 
till 200kr/kvm.

F= Vitmålad furu Kakel
Prisklass upp 
till 200kr/kvm.

WC-stol golvmodell
Kommod med porslinstvättställ 
65 cm
Badrumsskåp med spegel och 
belysning 65 cm.
Engreppsblandare i krom
Termostatblandare med duschset
Duschhörna Entré inkl. duschblan-
dare
Elektrisk Handdukstork
Tvättmaskin
Torktumlare

Klk Ek trägolv
13 mm par-
kett

F= Vitmålad furu
G= Ekfanér

Vitmålade

Observera att ev. namngivna produkter kan bytas ut till annat fabrikat med av likvärdig standard. 
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Borohus  Original
När du väljer ett hem med inredning från 
Borohus Original får du en genomtänkt och 
väldesignad helhet.

1. Vitt kök 
Köket bjuder på en vit, modern och trendig in-
redning. Vita luckor, vita hushållsmaskiner från 
Siemens sätter stilen. En grå bänkskiva bryter 
av det vita snyggt och höjer köket ytterligare.  

2. Utvalda detaljer 
Vi väljer detaljer med hög design. I badrum-
met får du ett trendigt badrumsinrede från 
Svedbergs  

3. Trappa upp 
En viktig, kanske den viktigast möbeln i huset 
är trappan. Här har vi valt att ha en vitmålad 
trappa med eklaserade plansteg med metall-
spjälor. 
 

4. Tidlös bas 
Vita väggar och lackad ekparkett är en bra 
grund när du inreder ditt nya hem 

5. Helkaklat 
I de helkaklade badrummen möts du av 
varma och sköna golv. Rummens mysfaktor 
gör att du gärna stannar lite längre.

5

4

32

1
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Detta ingår i Brf Östanås:

Ytterdörrar:
Entrédörr: Bordörren

CYD 863 G (Sirius), vit. 
3-glas isolerruta (klarglas). 
Handtag i aluminium silver.
Låsning ASSA Evolution 2002
Cylinder 712. 
Dörrbroms.

Förrådsdörr: Bordörren
CYD 801 (Lejonet), vit.
Handtag i aluminium silver.
Låsning ASSA Evolution 2002
Cylinder 701
Dörrbroms.

Handtag:
Hoppe Stockholm i alumi-
nium silver. 
ASSA EVOLUTION 2002, 
hakregellås.

Sirius CYD 863 G
(Bilden visar ej standardhandtag.) 

Lejonet CYD 801
(Bilden visar ej standardhandtag.)

Innerdörrar
Innerdörrar: Vit slät, Handtag i  alumi-
nium.

Tröskelplattor och våtrumströsklar i ek 
i erforderlig omfattning. Vitmålade 
innerdörrskarmar med ljuddämpande 
tätningslist.

Vitmålad innerdörr
(Bilden visar ej standardhandtag.)

Handtag: 
Hoppe Ibiza i aluminium.

Fönsterbänkar/invändiga smygar:
Fönsterbänkar i polerad natursten (Ruivina). 
Foderbildande invändiga smygar (fönster och dörromfattningar) i vit MDF.
(I rum förberedda för kakel förbereds även smygar för kakel och där 
levereras inga fönsterbänkar.)

Ruivina

Yttertak:

Silverfärgad takavvattning

Golv

13 mm trägolv i ek, 3-stav, är 
standard i samtliga rum exklu-

sive våtutrymmen.

Ek 3-stav 

Ytbehandlade Modobas
MP105 Tegelröd
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Sanitetsutrustning
(i omfattning enligt ritning):

Bad och WC/Dusch 

Svedbergs WC-stol 9085, golvmodell med 2-knappspolning. Sitthöjd 43 cm. WC-lock och sits med dämpad nedfällning.

Svedbergs underdel Classic 65 cm, vit med släta lådfronter. Porslinstvättställ. Handtag krom nr. 3.
Överdel Top-Line 65 cm, vit inklusive spegeldörrar med lysrörsbelysning 1x13 w och tvättställsbelysning 1x8 w, 230V uttag.
Snålspolande ettgreppsblandare Gustavsberg Nautic krom med silpluggsventil. Vattenlås.

Svedbergs hörndusch, Entré 90x90. vit, Klarglas 
Snålspolande duschblandare Gustavsberg Nautic krom. inklusive GBG duschset, krom.

Handdukstork LVI Athena -S kromad

Kök:
Snålspolande ettgreppsblandare Gustavsberg Nautic krom med avstängning för diskmaskin, vattenlås. 

Classic 65

Top-Line 65
Handdukstork

WC-stol

Duschset

Köksblandare

Blandare

Entré

Duschblandare
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Hushållsmaskiner

Vitt paket

1

2

3

4

5

6

7

8

9

OBS! Beteckningar på hushållsmaskiner 
kan ändras under avtalstiden, vilket kan 
medföra att ersättning av beställd vara 
kan ske.

Mer information och fler tillval finns på: 
www.siemens-home.se

9

7

65

43

21

8

MiKRoVåGSUGN, Mod. HF24M261
5 effektlägen: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W. Ugnsvolym: 25 l , rostfritt stål. Viktautomatik för 4 upptinings- och 3 tilllagningsprogram. Enkel inställning med knappar och 
nedsänkbara vred. Minnesfunktion. Displayfärg röd. Elektronisk klocka. Roterande glastallrik, diameter 31,5 cm.

SpiSFLÄKT, Mod. Li23030SD
Max kapacitet friblåsande: 400 m3/h. Ljud effekt vid högsta normalläge 64 dB (re 1 pW). 3 hastigheter. 2x7 W lågenergiglampa.

iNByGGNADSHÄLL,  ramDesign Mod. ET 645EE11       
TouchControl styrning. 4 highSpeedkokzoner, Glaskeramik, med dekor. 17 effektlägen. 2 stegs restvärmeindikering per kokzon. Barnsäkring. Säkerhetsavstängning.

iNByGGDSUGN, Mod. HB23AB211S
Stor ugn, 67 l. Rengöringssystem ecoClean är standard på bakvägg, Ugn med titanGlansemalj. Ugnsfunktioner: över-/undervärme, varmluft, separat undervärme, varm-
luftgrill, stor variogrill. Digitalur. Displayfärg röd. Temperaturintervall 50 - 270°C. Snabbstart, med automatisk återgång. Innerlucka i helglas. Löstagbara ugnsstegar tillåter att 
plåtar och ugnsutrustning kan dras ut ca 80 %, och ändå hanterasstabilt och säkert i ugnen. Barnsäker: funktionsspärr, mekanisk luckspärr, inbyggd. Kylfläkt. Ugnsbelysning 
ovanifrån.

DiSKMASKiN, E-KLASS A+, Mod. SN45E204SK
Energieffektivitetsklass: A+. 5 program: Intensiv 70°C, Normal 65°C, Eco 50°C, Party 45°C, Försköljning. Ljudnivå: 48 dB(A) re 1 pW. 13 standardkuvert. Auto All 
in 1. MängdSensor. VarioSpeed. DoseringsAssistent. AquaStop. Barnsäker luckspärr. Elektr. saltindikator och glansmedelsindikator. Startfördröjning: 1-24 timmar. 
Avhärdningselektronik. Vario korgsystem. Höjdjusterbar överkorg. Elektronisk resttidsindikator. Servolås®. Programvred med integrerad startknapp. 

TVÄTTMASKiN, E-KLASS A+, Mod. WM 12B260DN
Kapacitet: 1 - 5,5 kg. Högsta centrifugeringshastighet: 1200 varv/min. VarioPerfect: tids- eller energioptimering av program med perfekt tvättresultat. Specialprogram: Syntet 
special, Mix, Skjortor, Supersnabb 15, Allergi, Super 30, Ylle-/handtvätt, Fintvätt/Siden. Knappar: Start/Paus, Val centrifugeringsvarvtal, Extra sköljning, ecoPerfect, speedPer-
fect, startfördröjning, Temperatur. Flerfaldigt 
vattenskydd. Mängdautomatik. Skumavkänning. Obalanskontroll. 30 cm stor lucköppning, vit luckram med 140°öppningsvinkel. 

LUFTKoNDENSTUMLARE, E-KLASS B, Mod. WT 44E103DN
Kapacitet: 1-7 kg. DUO-Tronic, Soft-design. Elektronisk fuktavkänning. Extra stor rostfri trumma. Specialprogram: Outdoor, Varmt 20, Supersnabb 40. Lysdioder. TouchControl-
knappar. Skrynkelskydd. Monteringssats för pelarmontage ingår. 

KyL/SVAL, 186 CM, E-KLASS A++, Mod. KS36VNW30
Energiklass: A++, 112 kWh/år. Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll, avläsbar via LED-panel. Nettovolym total: 346 l. Dynamisk kylning med kylfläkt. SuperKyla med automa-
tisk återställning. FreshSense - jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi. 7 hyllor av säkerhetsglas, varav 5 flyttbara, 6 utdragbara hyllor. CrisperBox. Flaskställ. Äggfack. 
LED-belysning - effektiv belysning med lång hållbarhet. Dörrhängning vänster, omhängbar.

SJÄLVAVFRoSTANDE FRyS, 186 CM, E-KLASS A++, Mod. GS36NVW30
Energiklass: A++, 234 kWh/år. Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll, avläsbar via LED-panel. **** -frys: 237 l nettovolym. Superinfrysning med återgångsautomatik. 
Infrysningskapacitet: 20 kg per dygn. Lagringstid vid strömavbrott: 19 timmar. 2 infrysningsfack med transparent lucka.FreshSense - jämn temperatur genom intelligent sensor-
teknologi. 5 frysbackar med transparent front, varav 2 bigBox. VarioZone, flyttbara glashyllor för extra utrymme. Akustiskt och optiskt varningssystem.
Easy open ventil som underlättar öppnandet av dörren. Dörrhängning höger, omhängbar.
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Önskas några tillval så
hör med Arkitekten
Som du kan se är vår standard tämligen hög på Brf Östanås men det kan vara så att du önskar sätta din 
personliga prägel på inredningen. Till exempel i badrummet, köket eller i sovrummet.
i detta projekt har du som kund förmånen att kunna kontakta arkitekten direkt. 

Arkitekt: Martin Simonsson
martin.simonsson@borohus.se
Tel: 0382-305 71

Det är många val som måste göras när man köper hus. Vi har försökt att hjälpa dig på traven när vi valt ut 
vår höga standard. Men det kan ju vara så att du har några speciella önskemål, funderingar eller till och 
med krav. Då skall du tala med Martin om dem. Han lotsar dig rätt och kan ge dig råd och tips. Vill du byta 
ut någon vara så hjälper han dig med materialval och priser. Han vet vad som går att välja och förändra!

Martin Simonsson är erfaren och väldigt duktig. I det 
här projektet är han inte bara arkitekt utan ägnar även 
sin tid till att ta hand om kunderna. Med sitt trevliga 
sätt ser han till så att kundernas personliga val sätts på 
pränt och med sin kunskap vet han vad som går att 
genomföra.  

  /Göran Nergården, VD på Borohus

”
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Processen
så här går det till

FÖRHANDSAVTAL
Intresseanmälan alternativt  förahandsavtal upprättas, anmälnings- /bokningsavgift uppges av säljaren. 

EKONOMISK PLAN
Den ekonomiska planen är en beskrivning av de ekonomiska villkoren för bostadsrättsföreningen. Den upp-
rättas enligt bostadsrättslagen, vilket innebär att den granskas av oberoende experter och ligger till grund 
för Bolagsverkets tillstånd att ta ut insatser och upplåtelseavgifter.

UPPLÅTELSEAVTAL
När bostadsrättsföreningens ekonomiska plan registrerats hos Bolagsverket och föreningen erhållit tillstånd 
att upplåta bostadsrätter kommer upplåtelseavtal att tecknas.

Vid undertecknandet av upplåtelseavtalet skall en handpenning på 10 % av insatsen erläggas, vilket utgör 
första delbetalning för bostadsrätten. Tidigare erlagt anmälnings- /bokningsavgift avräknas.

Innan föreningen skriver under upplåtelseavtalet skall den pröva om Du kan godtagas som medlem i fören-
ingen. Prövningen är en kontroll av Din ekonomi och allmänna betalningsförmåga. Insatser, andelstal och 
månadsavgifter kommer att framgå av den ekonomiska planen.

STADGAR
Bostadsrättsföreningens stadgar erhåller Du i samband med undertecknandet av upplåtelseavtalet.

SLUTBETALNING
Slutbetalning av insatser skall ske i samband med tillträdesdagen. Kvitto eller motsvarande verifikat skall upp-
visas i samband med utkvittering av nycklar m.m till bostaden.

MÅNADSAVGIFT
   Årsavgiften är preliminär. Den kommer betalas fr.o.m tillträdesdagen månadsvis i förskott till föreningen.
I månadsavgiften ingår ej uppvärmning, vatten och hushållsel. 

LAGFART & PANTBREV
Vid köp av bostadsrätt tillkommer ingen kostnad för varken 
lagfart eller uttag av nya pantbrev.

INFLYTTNING
Inflyttning beräknas ske under okt/nov 2013. Senast 3 måna-
der innan inflyttningsdag skall respektive köpare bli skriftligt 
meddelad av föreningen.

SLUTSTÄDNING
Bostaden kommer vara flyttstädad genom städfirma senast 
på tillträdesdagen. 
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Företagspresentation

Borohus startades 1928 och är en av Sveriges äldsta hustillverka-
re. Vi har varit husleverantörer och byggt hus åt tusentals nöjda 
kunder. Borohus har  genom tiderna varit ett av de mest fram-
gångsrika i husbranschen.

Företaget har försäljningskontor på flera platser i Sverige och 
även verksamhet utomlands. All tillverkning sker i Mjöbäck, ett 
litet samhälle mellan Borås och Falkenberg, där trähustraditionen 
levt och erfarenheter samlats i århundraden.

Borohus affärsidé:
”Vi erbjuder flexibla boendelösningar med hög kvalité. Tillsam-
mans med ett bra pris gör det Borohus till det självklara valet av 
hustillverkare.”

Vi ser fram emot att bygga ditt nya hus, lägenhet, villa eller 
fritidshus.
 
Borohus AB 
512 65 Mjöbäck 
Tel. 0325-18620 
E-post. info@borohus.se
www.borohus.se
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