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Äntligen ett riktigt drömläge!

Nu finns en unik möjlighet att förvärva en modern
bostadsrätt med ett av Jönköpings bästa lägen!

Med en milsvid panoramautsikt över Vättern och
citypulsen ett stenkast bort, gör detta till ett oslagbart
boende.

Lägenheterna bjuder på ljus och rymd och står för ett
toppmodernt och kvalitativt boende med spännande
planlösningar.

Läget mellan Liljeholmsparken och dess härliga
grönområde och Vätterstrandens sandstrand erbjuder fina
naturupplevelser inpå knuten samtidigt som du har gång-
och cykelavstånd in till citykärnan.

Längs med Vättern, ca 100m bort, finner ni
strandpromenaden som enkelt tar er till hamnpiren med
dess alla restauranger och shopping i de centrala delarna
av stan.

Äntligen ett riktigt drömläge!



FURSTEN
1-2



_________________________

Brf Fursten Norra 1 och 2, Jönköping.

_________________________

Välkommen till att titta närmare på

våra 23 fina lägenheter vackert belägna

mellan Liljeholmen och Vätterstranden.

Det är den sista etappen av detta nya,

populära läge på Liljeholmen - nära

centrum och nära naturen i Jönköping.
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Fursten Norra

Ett boende på Fursten Norra ger dig ett effektivt boende
med en välisolerad byggnad och hög standardutrustning i
lägenheterna såsom energieffektiva fönster, energisnåla
vitvaror och effektiv värmeåtervinning.
Allt för att nå en så låg energiförbrukning som möjligt.

Inredningsstilarna är utformade för att passa alla smaker,
från det stilrena till det lantliga.

Förvaringsmöjligheter finns både inne i lägenheterna och
även ute i förråden och skapar ytor som kan användas till
annat.

Både tvättmaskin och torktumlare finns tillgängliga i
badrummen och gör det hela ännu bekvämare.
Lägenheternas utformning är av stilren karaktär och
kännetecknas av hög kvalité.

Åt Norra sidan mot Vättern har lägenheterna (2rok, 3rok
och 3-4rok samt vindsvåningarna) fått generöst utformade
fönsterpartier med panoramautsikt över Vättern. Kök och
matsal har strategiskt placerats i denna del av lägenheten.
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RUMSBESKRIVNING

________________________

Hall
Golv: Klinkers
Väggar: Målat
Tak: Plant.
Övrigt: Hatthylla.
Garderober vita.

Kök
Golv: Ekparkett
Socklar: Trä, eklaserade.
Väggar: Målade, kakel ovan diskbänk.
Tak: Plant.
Övrigt: Skåpsinredning enligt stilarna. Inbyggnadsugn,
inbyggnadsmicro, rostfria vitvaror, kyl och frys,
diskmaskin i 2 r.o.k. och större. Kombinerad kyl/frys i 1 r.o.
k. och 2 r.o.k. Rostfri diskbänk med engreppsblandare.
Fönsterbänk i natursten.

Sovrum
Golv: Ekparkett. Socklar: Trä, eklaserade. Väggar:
Målade.
Tak: Plant.
Övrigt: Garderober vita.

Vardagsrum
Golv: Ekparkett.
Socklar: Trä, eklaserade.
Väggar: Målade.
Tak: Plant.
Övrigt: Fönsterbänk i natursten.

Klädkammare
Golv: Ekparkett.
Socklar: Trä, eklaserade.
Väggar: Målade.
Tak: Plant.
Övrigt: Hylla med klädstång.

Badrum/ Wc/Tvätt
Golv: Klinker
Socklar: Kakel.
Väggar: Kakel.
Övrigt: WC-stol, handfat med kommod, spegelskåp med
belysning, eluttag på vägg. Belysningsarmatur. Hörndusch
enligt ritning. Toalettpappershållare och
handdukshängare, handdukstork, tvättmaskin och
torkrumlare.

Balkong
Golv: Betong
Räcke: Smide

Vitvaror
Rostfria

Tv/Tele/Data
Lägenheterna har ett �ertal uttag för telefon, bredband
och kabel-TV. Uppvärmning Vattenburen värme med
termostatstyrda radiatorer. Elektrisk komfortvärme i golv i
dusch/tvätt, WC/dusch och bad som betalas via
hushållselen.

Parkering
8+8 platser med carport för 2 r.o.k, 3 r.o.k, 3-4 r.o.k

Innehållet i denna broshyr är sammanställt i ett tidigt
skede. Därför kan vissa avvikelser förekomma. Bilder och
illustrationsmaterial ska därför inte anses ingå som en del
av kontraktshandlingarna.
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BYGGNADSBESKRIVNING

___________________________

Brf Fursten Norra
Lägenhetrna upplåts med bostadsrätt och föreningarna
(brf Fursten Norra 1 och brf Fursten Norra 2) omfattar ca
22 bostadrätter.

Hus
Huskropp med 3 våningar samt våningar på tak.

Grundläggning
Betongplatta.

Bärande stomme
Betongstomme i kombination med smide.

Ytterväggar
Putsad fasad alt målad på betong med inslag av plåt/trä.

Yttertak
Papptäckning, takavvattning med hängrännor och stuprör
av ytbehandlad plåt.

Mellanväggar
Lägenhetsavskiljande väggar av betong. Övriga väggar
inom lägenheten av skivor på regelstomme.

Fönster/Fönsterdörrar/Dörrar
Karm och fönsterbåge av trä/aluminium. Isolerglas.
Innerdörrar släta, vita fabriksmålade med handtag i metall.

Balkonger
Betong, smidesräcke.

Takhöjd
Takhöjden i lägenheterna är ca 2,5 m.

Trapphus
Prefabricerade betongtrappor. Klinker lt terazzo på
målade väggar.

Entréparti
Metallpartier, kodlås med porttelefon vid entréer.

Hiss
Hiss till samtliga plan.

Post
Postbox i entréplanet. Tidningshållare vid resp. dörr.

Värme och ventilation
Uppvärmning via �ärrvärme. Till- och frånlu�sventilation
med värmeåtervinning i resp lägenhet.

El
Gruppcentral med automatsäkringar, jordfelsbrytare och
elmätare för eget abonnemang.
Invändiga belysningsarmaturer i våtutrymmen och
klädkammare. Lamputtag i tak och övriga rum.
Utvändiga belysningsarmaturer och elluttag vid balkong.
Belysningsarmaturer i allmänna utrymmen samt utanför
entré.

BYGGNADSBESKRIVNING
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Att bo i bostadsrätt

Vilka är fördelarna med att bo i bostadsrätt? Svaret är
enkelt. Du slipper de bekymmer som villaägare ofta stöter
på. Dessutom är du delägare i bostadsrättsföreningen och
är med och beslutar om boendemiljön, ekonomin och
servicen i området.

Trygghet i boendet
Att bo i bostadsrätt innebär att du tillsammans med övriga
medlemmar i bostadsrättsföreningen äger och förvaltar
bostäderna och andra gemensamma anläggningar som
ingår i föreningens fastighet.

Du har ständigt besittningsrätt till din bostad och kan inte
bli uppsagd förutsatt att du sköter dina skyldigheter
gentemot föreningen.
Du har även rätt att sälja din bostad till vem du vill under
förutsättning att bostadsrättsföreningens styrelse
godkänner köparen som medlem i föreningen.

Medbestämmande
När du förvärvat bostadsrätten är du delägare i hela
föreningens fastighet. Du och dina grannar bestämmer
över era bostäder och övriga anläggningar genom den
styrelse ni väljer vid den årliga föreningsstämman.

Boende till självkostnad
Du som vill bo i bostadsrätt betalar en insats för att få
flytta in i din nya bostad. Du betalar även en årsavgift som
ska täcka din bostads andel av föreningens gemensamma
kostnader för t ex räntor, amorteringar, värme och
fastighetsskötsel.

Förvaltning
Förvaltningen av bostadsrättsföreningen omfattar
ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning samt skötsel av
in- och utvändiga ytor. Det är inte bara viktigt hur huset
byggs utan även hur huset sedan sköts och underhålls.
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Så här går köpet till

Bokningsavtal
Att köpa en ny lägenhet är en process som tar olika tid
beroende på när i processen du kommer in. Många
kommer in tidigt och reserverar/bokar en bostad. När du
tecknar ditt bokningsavtal betalar du en bokningsavgift
om 2 % på den totala insatsen. Bokningsavgiften ses som
en del av bostadens insats och avräknas vid
slutbetalningen.

Efter det är det dags att först skriva förhandsavtal och när
föreningens ekonomiska plan är registrerad tecknar du ett
så kallat upplåtelseavtal.

Förhandsavtal
Efter bokningsavtalets tecknande kommer ett
förhandsavtal att skrivas mellan bostadsrättsföreningen
och de enskilda medlemmarna (köparna). Det garanterar
dig som köpare rätt till en viss lägenhet.
Avtalet grundas på föreningens kostnadskalkyl och är
bindande. Om du skulle bryta avtalet är du skyldig att
ersätta bostadsrättsföreningen för eventuella kostnader
som kan ha uppstått.
När du tecknar ditt förhandsavtal betalar du ett förskott
om 8 % på den totala insatsen. Denna avgift ses senare
som en del av bostadens insats och avräknas vid
slutbetalningen.

Upplåtelseavtal
När föreningens slutliga ekonomiska plan är registrerad
(när allt administrativt kring bildandet av
bostadsrättsföreningen är klart), ska ett upplåtelseavtal
tecknas. Innan föreningen skriver under upplåtelseavtalet
ska prövning ske om du kan godtas som medlem i
föreningen. Prövningen är en kontroll av din ekonomi och
din allmänna betalningsförmåga.

Inredningval
Efter byggstart sätter inredningsprocessen i gång. Det är
nu man får möjlighet att sätta sin personliga prägel på sitt
nya boende – välja färg på kakel och klinkers, välja
köksluckor etc.
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Besiktning och entreprenadgaranti

Innan du flyttar in i ditt nya hem görs en slutbesiktning av
bostaden – därefter gäller fem års entreprenadgaranti. Två
år efter inflyttning görs en 2-års besiktning av din bostad
där det kontrolleras om det har uppstått några fel som går
att relatera till byggprocessen. Eventuella fel eller
anmärkningar åtgärdas av byggentreprenören utan kostnad
för dig.

Byggfelsförsäkring

Enligt lagen om byggfelsförsäkring har riksdagen fastställt
att alla som bygger bostadshus måste ha en tioårig
försäkring mot fel i byggnaden.
Byggentreprenören ombesörjer att en sådan försäkring
tecknas och att den administreras av ett försäkringsbolag
som ser till att eventuella uppkomna fel åtgärdas.
Försäkringen omfattar kostnaderna för att avhjälpa fel i
byggkonstruktion, material eller arbete.

Tillträde och inflyttning

Exakt när du ska flytta in meddelas senast tre månader i
förväg. På dagen för tillträde ska slutbetalningen för
lägenheten inklusive dina tillval vara gjord. När
betalningen är erlagd får du nycklarna till ditt nya hem.
För att förbereda dig på inflyttningen skickar vi ut
informationen via nyhetsbrev eller ordnar
informationsträffar i god tid innan.

Interimsstyrelse

Under tiden som vi skapar ditt nya hem har
bostadsrättsföreningen en interimsstyrelse (ofta kallad
byggande styrelse). När projektet är färdigt och alla i
föreningen har flyttat in, tar den nya styrelsen över.
Styrelsen består av boende i föreningen. Inför inflyttning
kan du anmäla intresse att sitta i styrelsen och på så sätt
delta och engagera dig lite djupare.
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Fastighetsbyrån i Jönköping
Besöksadress: Hoppets torg 4
550 02 Jönköping
036-34 48 80
jonkoping@fastighetsbyran.se
fastighetsbyran.se/jonkoping


