KV. LUNDEN ETAPP 2

MODERNA ENPLANSVILLOR I
BARNVÄNLIGA GAMMELSTAD

NÄR MAN KÖPER ETT HUS AV HSB
FÅR MAN HELHETEN
HSB bygger 28 stadsvillor i kv. Lunden, Gammelstad. Ett attraktivt boende
anpassat till den moderna familjen. Vi har tagit fasta på den stora efterfrågan av ett
modernt och lättskött boende som samtidigt är innehållsrikt och av hög kvalité.
Med låg energiförbrukning, medvetna materialval och arkitektoniska kvalitéer har
vi format ett boende som uppfyller behoven i många år framöver. Husen disponerar
sina kvadratmeter på ett mycket bra sätt vilket ger positiva effekter på såväl
driftkostnader som underhåll. Vår vision för ägaren av en stadsvilla är en känsla av
balans i tillvaron, att njuta av sitt boende och spendera sin fritid med familj och
vänner.
När man köper ett hus av HSB så får man helheten. HSB blir den enda parten i din
husaffär, vi sköter kontakter med underleverantörer och samordning av entreprenörer. HSB åtar sig en totalentreprenad vilket kan kallas ”nyckelfärdigt”, det vill
säga att när du får nyckeln till huset så är det bara att börja bo och leva i ert nya hus.
Husen levereras helt färdigställda med grovplanerad tomt. Den första etappen
omfattade åtta tomter med tvåplans hus på 126 kvadratmeter och etapp två
omfattar tio nya villor i samma stil men med ett plan på 95 kvm.
Hoppas du gillar dem lika mycket som vi gör!
Välkommen hem
HSB Norr

OMRÅDET
I barnvänliga Gammelstad cirka en mil
utanför centrala Luleå har du närhet till
allt från nöjen och kommunikationer till
en skön naturmiljö.
Här finns något för både stora och små. Med
vacker omgärdande natur, strövstråk längs
älven och närhet till service och kommunikationer passar området utmärkt för
barnfamiljen. Här finns bland annat Hägnan,
ett kulturhistoriskt friluftsmuseum där
mängder av aktiviteter anordnas sommar som
vinter. Alldeles intill ligger världsarvet
Gammelstads Kyrkstad.
Med en cirka 15 minuters promenad från
stadsvillorna på Borgarvägen finner man
Storsand, en av Luleås längsta stränder som
erbjuder härliga badmöjligheter under varma
sommardagar. I Gammelstads centrum
erbjuds bra service med mataffär, bank,
apotek, café, tandläkare, sporthall,
fotbollsplan, idrottsföreningar och badhus.
Här finns naturligtvis även för- och
grundskola.

TILL KV. LUNDEN

KVARTERET
Med egen tomt och närhet till grannar bildar kvarteret Lunden en lugn miljö för dig som vill ha ett tryggt
och socialt boende. Kvarteret Lunden består sedan tidigare av 8 moderna tvåplansvillor och utökas nu i
etapp två med ytterligare tio villor i ett plan. Här bor du på lugna gatan där barnen kan leka på tomten
och du själv kan avnjuta en trevlig grillmiddag i skön miljö.

avståndsfakta
Förskola

Grundskola
Livsmedel
Bensinstation
Luleå Centrum
Storheden handelsområde

0,4 km
0,5 km
0,6 km
1,0 km

13

9.0 km
3,8 km
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15

GATUNUMMER

12
17
14
19

16
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23

Avvikelser kan förekomma på illustrationerna i denna broschyr.

Etapp 2

Stadsvillorna
I kvarteret Lunden i Gammelstad bygger
HSB moderna stadsvillor i samarbete med
den lokala husproducenten Vittjärvshus.
Husen är sammanlänkade två och två med
en carport emellan. Arkitekturen går i
nyfunkisstil med pulpettak och generösa
fönsterpartier mot den natursköna omgivningen. Från vardagsrum och kök öppnas
fönsterdörrar ut mot framsidan.
I fasaden möts stående och liggande träpanel som skapar en spännande kontrast. Den
utvändiga färgsättningen spinner vidare på
funkisstilen i nyanserna svart och vitt med
en röd entrédörr. Carporten består av ett
öppet utrymme för bilen och ligger i nära
anslutning till entrén. I anslutning till
carporten finns ett rymligt förråd för förvaring av exempelvis sommarmöbler, cyklar
och verktyg. Fasadbelysning är placerad
ovanför entrédörren och det finns även
eluttag för inkoppling av motorvärmare. El
är framdragen på fasaden till eventuella
uteplatser.

Bilderna på denna sida föreställer 2-plansvillorna i etapp 1 av kvarteret Lunden.

Tomten
Tomterna är på cirka 400 kvm och grovplaneras. Varje hus kopplas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. En gemensamhetsanläggning och en
samfällighetsförening bildas, som förvaltar
drift och underhåll av vatten, avlopp, gatubelysning, gemensam mark, snöröjning och
underhåll av gatan. Uppvärmningen sker
via fjärrvärme som ansluts till varje hus.
Husägaren tecknar därefter ett eget abonnemang. Till husen ansluts fiber för bredband och ip-telefoni. Villorna är anslutna
till stadsnätet via Lulnet. Anslutning av tv
kan göras via bredband.

Här har en av villaägarna valt att bygga en trevlig uteplats i
anslutning till förrådet.

enplansvillan
HSB värnar om det goda boendet. Med det menar vi ett boende som är utformat efter människan
och tål livets påfrestningar. Av den anledningen har vi noga valt ut material och trygga leverantörer när vi bygger ditt framtida hem.

Planlösning OCH INREDNING

Entrén i villorna är öppen och luftig med klinkergolv. I
vardagsrummet är det ett härligt ljusinsläpp tack vare
de stora fönstrena mot framsidan av huset. Det är stort
och öppet med plats för matbord och tv-hörna med en
praktisk tv-vägg. Väggarna som är markerade med grönt
på ritningen är förstärkta väggar. Det ljusa köket har en
fönsterdörr som tar dig ut till husets framsida. I kök och
vardagsrum går takhöjden upp till 4,5 meters höjd. Köksinredningen med utdradslådor levereras av Ballingslöv
med vitvaror från Husqvarna.

Det helkaklade badrummet är utrustat med en praktisk
kommod under tvättstället och ett spegelskåp ovanför.
Rymlig separat tvättstuga med tvättmaskin, torktumlare
och arbetsbänk. I anslutning till det största sovrummet
hittar du en rymlig klädkammare med skjutdörrar och
mycket plats för förvaring. Husen inreds i övrigt med ekparkett och tapet och hela huset värms med vattenburen
golvvärme och har en modern och energieffektiv FTX
ventilation. Bastu och extra klädkammare går att välja
till och placeras då där det minsta sovrummet ligger.

STANDARD ELLER PERSONLIG PRÄGEL

Husen byggs i modern funkisstil och förenar trendig design med bekvämlighet. Grundstandarden är hög men vill du göra ditt boende mer personligt finns en rad tillval. Se kapitlet
”Personligt val” i denna broschyr för andra alternativ av kök, badrum, bastu, eldstäder mm.

MODERN
DESIGN,
FUNKTION
OCH LÅNGSIKTIGHET

PERSONLIGT VAL
Inspirationsbild.

NOGGRANT UTVALT
I kvarteret Lunden har vi ett noggrant utvalt sortiment
som garanterar god design, funktion och långsiktighet.
Under rubriken ”ingår” kan du kostndasfritt göra ett
antal färg och modellval till din nya bostad. I övrigt
erbjuder HSB dig att göra olika val för en tillvalskostnad.
De priser som redovisas under rubriken ”tillval” är
mellanskillnadspriser om tillvalet är ett utbyte mot det
som ingår och ett tilläggspris om tillvalet är en
komplettering. Alla priser är inklusive administration,
material- och arbetskostnad, projektering, installationskostnader samt moms. Inom två månader från köpet ska
eventuella tillval beställas.
VAL HOS LEVERANTÖR
För val av tapet ingår Borosan Easy Up, prisgrupp 7.
På Nordsjö idé och design i Luleå kan du se sortimentet
och kan välja fritt utifrån den givna prisgruppen.

Tillval avseende plattsättning i badrum, entré, tvätt och
kök levereras och monteras av Bra Golv i Norrbotten AB.
Keramik från CC Höganäs och Konradsons Kakel.
Prisgruppen som ingår är 315 kr/kvm i standardstorlekar 150x150, 200x200 och 200x400. Under rubriken
”plattsättning” har vi valt ut alternativ för att göra valet
enklare.
RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR
HSB reserverar sig för modell-, färg- och materialbyten
samt förseningar från leverantörer. Vid eventuella byten
ersätts produkten med en likvärdig produkt.
HSB reserverar sig för tryckfel samt färgavvikelser på
bilderna i denna trycksak.

KÖK
INGÅR

Laminat 0400. Finns även i
högblank laminat 1026.

Laminat 7478

Laminat 519

Laminat 6943

Laminat 4371

Laminat 7486

Laminat 6945

Laminat 7919

Laminat 6424

Köksblandare med högpip.
Oras Safira 1039

Vask
Franke CPX620

Laminat 4240

Laminat 6216. Finns även i
högblank laminat 6216 HS.

Laminat 777

Handtag
HG 420 Rostfritt borstat.
Nickelfritt. c/c 128.

Skåpluckor
Solid vit, Ballingslöv

Bilden visar skåpluckan Solid Vit och
kommer inte från Lunden. Alla skåpluckor kommer från Ballingslöv.

KÖK
TILLVAL

Bilderna visar skåpluckorna Stil Vit och Studio Vit
och kommer inte från Lunden. Alla skåpluckor
kommer från Ballingslöv.

Stil Vit

Studio Vit

Skåpluckor
Solid Natur Ek

Skåpluckor
Metro Svart Ek

Skåpluckor
Studio Vit

Pris:

Pris:

Pris:

30 000 kr

30 000 kr

30 000 kr

Skåpluckor handtagsfria Skåpluckor i Vitrinmodell
Solid Vit Vitrin
Stil Vit Aluminium
Solid Natur Ek Vitrin
Metro Svart Vitrin
Pris:
5 000 kr
Studio Vit Vitrin
Luckan på bilden är i modellen Studio Vit Vitrin.

Handtag
HG 558 Matt metall. c/c 128.
Pris:		

1 000 kr

Handtag
HG 640 Rostfritt. Nickelfritt.
c/c 128.

Pris:		

1 000 kr

Pris:

Handtag
HG 636 Aluminium. c/c 192.
Pris:		

1 000 kr

2 000 kr/lucka

KÖK
TILLVAL

Vask
Franke FR60SxF

Köksblandare
Oras Cubista 2839F

Bänkskiva Granit
Nero Assoluto

Pris:		

Pris:		

Pris:		

2 500 kr

Aluminiumsockel
Pris:		

1 785 kr		

30 000 kr

Sockellåda
2 500 kr

Pris:		

2 500 kr

TVÄTTSTUGA
INGÅR

Laminat 0400

Handtag
HG 420 Rostfritt borstat.
Nickelfritt. c/c 128.

Laminat 7486

Vask
Franke KR380

Laminat 6216

Köksblandare med högpip
Oras Safira 1039

Skåpluckor
Solid vit, Ballingslöv
Bilden visar skåpluckan Solid Vit och
kommer inte från Lunden.

BADRUM
INGÅR
Svart 44605
Vit 44601
Ek 44603
Spegeskåp
Aspen Tidan 60

Tvättställsblandare
Oras Safira 1010

Spegelskåpet har hyllplan
som döljs av en spegellucka.
Finns att välja i 3 olika
färger. Spegelskåpet på
bilden är i färgen ek.

Svart 40339
Vit 40311
Ek 40333

Toalettstol
Ido Seven D 37310-01

Kommodpaket
Aspen Tidan 60
Kommoden har hyllplan
som döljs av luckor.
Finns att välja i 3 olika
färger. Kommoden på
bilden är i färgen ek.

Duschblandare
Oras Nova 7464

Duschset
Oras Apollo 320H

Handtag
Aspen 20056
Går att välja bort utan
påverkan på pris.

Tillbehörspaket
Går att välja bort utan påverkan
på pris.
1. Krokar, B1096 Mattborstad
2. Toalettpappershållare, B1098
Mattborstad
		

Duschsetet inkluderar duschstång,
duschslang, handdusch, transparent
duschkopp och separat väggfäste för
handduschen.

BADRUM
TILLVAL

Badkar
Ifö BK-HF 16 med halvfront
Pris:		

8 600 kr

Badkarsblandare
Oras Nova 7443
Pris:		

Takdusch med blandare
Oras Hydra, Cubista
2893

Duschset
Oras Natura 500
Duschsetet inkluderar
duschstång, duschslang,
handdusch, transparent
duschkopp och separat
väggfäste för handduschen.

Duschsetet inkluderar
takdusch, duschstång,
duschslang, handdusch,
blandare, transparent
duschkopp och separat
väggfäste för handduschen.
Pris:		

Pris:		

6 800 kr

800 kr

2 200 kr

Badkarsblandare
Oras Cubista 2885
Pris:		

3 600 kr

Duschblandare
Oras Cubista 2880
Pris: 		

2 400 kr

Grått glas

Frostat glas

Duschvägg
INR Linc Angel
Finns att välja i 3 olika färger.
Duschväggen på bilden är i
färgen klart glas.
Pris:		

6 900 kr

Handdukstork
Westerbergs Tempo
Ladder 1200 rostfri
Pris: 		

5 500 kr

BADRUM
TILLVAL
Svart Ek 30839

Svart Ek 33039

Vit 30811

Vit 33010

Ek 30833

Ek 33030

Kommodpaket
Aspen Viskan 80

Spegelskåp
Aspen Viskan 80

Kommoden har utdragbara lådor. Finns att välja i 3
olika färger. Kommoden på bilden är i färgen ek.

Spegelskåpet har hyllplan som döljs av en spegellucka. Finns att välja i 3 olika färger. Spegelskåpet
på bilden är i färgen ek.

Pris Vit:			
Pris Ek/Svart Ek:		

3 300 kr
4 450 kr

Pris Vit:			
Pris Ek/Svart Ek: 		

Planspegel
Aspen Viskan
80, 36620
Pris:

0 kr

1 250 kr
1 550 kr

Tvättställsblandare
Oras Cubista 2804
Går även att välja till tvättstuga.
Pris:		

1 400 kr

Svart 32539 H/V

Svart 38739 H/V

Vit 32511 H/V

Vit 38710 H/V

Ek 32533 H/V

Ek 38730 H/V

Högskåp med förvaring
Aspen Viskan

Högskåp med spegel och förvaring
Aspen Viskan

Finns att välja i 3 olika färger.
Högskåpet bilden är i färgen ek.

Finns att välja i 3 olika färger.
Högskåpet på bilden är i färgen ek.

Pris Svart Ek: 		
Pris Vit:		
Pris Ek:			

Pris Svart Ek: 		
Pris Vit:		
Pris Ek:			

8 750 kr
6 950 kr
7 600 kr

3 500 kr
2 900 kr
3 100 kr

PLATTSÄTTNING
INGÅR
GOLV
Badrum, tvättstuga och
entré
Klinkret som visas här
är de standardkakel som
vi tagit fram som förslag
passande Lunden. Utöver
dessa kan du välja från
Höganäs prisgrupp 315
kr/kvm utan extra kostnad.

Kivi 66006755
Kivi 66006754
197x197 Brown matt 197x197 Beige matt

Kivi 66006753
197x197 Antracite
matt

Kivi 66006756
197x197 Grey matt

ARCWHITE
197x197 White matt

ARCGREY
197x197 Grey matt

ARCANTRA
197x197 Antracite
matt

ARCBLACK
197x197 Black matt

VÄGG
Badrum
Kaklet som visas här är de
standardkakel som vi tagit
fram som förslag passande
Lunden. Tillval avseende
kakel ingår Konradsons
prisgrupp 315 kr /kvm.

Vit C0350 Blank
197x197

Vit 770324 Blank
200x300

Vit 121000101 Blank
200x400

Vit C0351 Matt
197x197

Vit 777103 Matt
200x300

Vit 12100002 Matt
200x400

Bilderna visar vitt kakel 200x400 och klinkret
Kivi Grey matt och kommer inte från Lunden.

ÖVRIGT
INGÅR

Handtag
Hoppe Verona

Parkettgolv
15 mm Ek Sinea Mattlack

Hatthylla till entré.
Habo Nostalgi 1900 Ek/Aluminium
Ingår ej vid tillval av skjutdörrsgarderob.

Innerdör
GK Door, Rakel 1

Garderob med skjutdörrar till sovrum.
Melamin Vit
Ingår stång och hylla.
Bilden visar garderobsdörren Melamin Vit kommer inte
från Lunden. Inredningen på bilden ingår inte i standard.

ÖVRIGT
TILLVAL

Parkettgolv
15 mm 1 stav Ek Cornwall

Parkettgolv
15 mm 3 stav Ek Cancun
Mattlack Vitpigmenterad

Pris: 		

Pris: 		

15 000 kr

10 000 kr

Garderob med skjutdörrar till entré.
Melamin Vit
I verkligt utförande har garderoben 2 vita dörrar och en
spegeldörr.
Ingår stång och hylla.
Pris:			

Inredning till garderob i sovrum
Viss skillnad från bilden förekommer.
Pris:			

27 000 kr

15 000 kr
Bilden visar garderobsdörren Melamin Vit kommer inte
från Lunden. Inredningen på bilden ingår inte. I det verkliga utförandet har garderoben även 1 spegeldörr.

ÖVRIGT
TILLVAL
BASTU OCH EXTRA KLÄDKAMMARE
Som tillval har du möjligheten att välja till bastu och extra klädkammare. Bastun och klädkammaren
placeras i den modul som på ritningen nedan är markerad med rosa, det vill säga där det minsta sovrummet ligger på standardritningen. På denna ritning är även duschvägg, handdukstork och kamin
utritad.
Pris bastu/klädkammare:			

ALT 1 STANDARD

60 000 kr

ALT 2 TILLVAL MOT KOSTNAD

BELYSNING

Spotlightpaket 2
P-135 MW, vriddimmer
5 stycken Designlight Led 3000k
som placeras i badrum.
Badrum

Pris:		

8 250 kr

Spotlightpaket 1
P-133 MW, vriddimmer
10 stycken Designlight Led 3000k
som placeras i kök samt entré.
Kök/Entré

Pris:		

16 500 kr

Fasadbelysningspaket
Konstsmide modena 7511 och
7512
Fasadbelysning på framsida samt i
carport ink. astrour. Philips Master
LED-ljuskälla. Totalt 6 stycken.
Pris:		

9 000 kr

ÖVRIGT
TILLVAL

Braskamin Contura 550 svart
Ingår kort eldstadsplan i glas och
svart permodulskorsten.

Braskamin Contura 560 T svart/grå Braskamin Contura 550 A svart
Ingår kort eldstadsplan i glas och svart Ingår kort eldstadsplan i glas och
permodulskorsten.
svart permodulskorsten.

Pris:			

Pris:			

Bilden kommer inte från Lunden.

47 000 kr

52 000 kr

Pris:			

52 000 kr

VITVAROR KÖK
INGÅR

1

2

3

4

5

6

7

KÖKSPAKET STANDARD
1. Frys med låg energiförbrukning, LCD-display och
touchkontroll.
2. Kyl med låg energiförbrukning, LCD-display
och touchkontroll.
3. Varmluftsugn med flera nivåer och 3-glaslucka.
4. Microvågsugn med roterande tallrik och 13 olika
autoprogram.

5. Glaskeramikhäll med svart ram, touchpanel och
säkerhetsavstängning.
6. Lågprofilfläkt med tryckknappar och lysrör med
lågenergilampor.
7. Tyst och snabb diskmaskin med autoprogram.

Alla vitvaror är från Husqvarna om inte annat anges. Vi reserverar oss för utgående modeller. Vid ev byte
ersätts produkten med likvärdig produkt.

VITVAROR KÖK
TILLVAL
KÖKSPAKET VIT
I detta paket har du bättre prestanda på ugn,
fläkt, diskmaskin samt induktionshäll i jämförelse med standardpaketet.
1. Frys med låg energiförbrukning, LCD-display och touchkontroll.
2. Kyl med låg energiförbrukning, LCD-display
och touchkontroll.
3. Pyrolysugn med 4-glaslucka och varmluft.
4. Microvågsugn med roterande tallrik och 13
olika autoprogram.
5. Induktionshäll som är snabb, snål och säker
med booster som snabbar på uppvärmningen.
Ramen är i rostfritt stål.

1

2

3

4

5

6. Tystgående Silence Tech-fläkt med halogenbelysning.
7. Diskmaskin som är tystgående med mycket
låg energiförbrukning.
6
7

Paketpris:			

8 478 kr

KÖKSPAKET ROSTFRITT
1. Frys med låg energiförbrukning, LCD-display och touchkontroll.
2. Kyl med låg energiförbrukning, LCD-display
och touchkontroll.
3. Pyrolysugn med 4-glaslucka och varmluft.
4. Microvågsugn med roterande tallrik och 13
olika autoprogram.
5. Induktionshäll som är snabb, snål och säker
med booster som snabbar på uppvärmningen.
Ramen är i rostfritt stål.

1

2

6. Tystgående Silence Tech-fläkt med halogenbelysning.
7. Diskmaskin som är tystgående med mycket
låg energiförbrukning.

Paketpris:			

13 715 kr

3

4

5

6
7

VITVAROR KÖK
TILLVAL
KÖKSPAKET SVART
1. Frys med låg energiförbrukning, LCD-display och touchkontroll.
2. Kyl med låg energiförbrukning, LCD-display
och touchkontroll.
3. Pyrolysugn med 4-glaslucka och varmluft.
4. Microvågsugn med roterande tallrik och 13
olika autoprogram.
5. Induktionshäll som är snabb, snål och säker
med booster som snabbar på uppvärmningen.
Ramen är i rostfritt stål.

1

2

6. Tystgående Silence Tech-fläkt med halogenbelysning.
7. Diskmaskin som är tystgående med mycket
låg energiförbrukning.

Paketpris:			

3

4

5

11 114 kr
6
7

Bilden kommer inte från Lunden.

VITVAROR TVÄTT
INGÅR

Tvättmaskin
QW126060
Energisnål ångtvättmaskin med OptiSense-funktion som beräknar tvättmängd och
väljer program efter det. Den är även utrustad med Eco Valve-tvättsystem för att minimera el-, vatten-, och tvättmedelsförbrukning. Rymmer 6 kg tvätt.

Torktumlare
QW6071
Torktumlare som är skonsam mot textiler
och har elektronisk fuktavkänning. Rymmer
7 kg tvätt.

Bilden kommer inte från Lunden.

VITVAROR TVÄTT
TILLVAL
TVÄTTMASKINER
QW147272
Energisnål ångtvättmaskin med OptiSense-funktion som beräknar tvättmängd och väljer program efter det. Den är även utrustad med Eco Valve-tvättsystem för att minimera el-, vatten-,
och tvättmedelsförbrukning. Tvättmaskinen rymmer 6 kg tvätt.
Pris:						452 kr

QW167381
Tvättmaskin med OptiSense-funktion som beräknar tvättmängd och väljer program efter det. Den är även utrustad med
Eco Valve-tvättsystem för att minimera el-, vatten-, och tvättmedelsförbrukning. Tvättmaskinen rymmer 8 kg tvätt.
Pris:						2 775 kr

TORKTUMLARE
QW6271
Väldigt energisnål, A+ torktumlare med värmepumpsteknik.
Maskinen är tystgående och skonsam mot textilerna. Rymmer 7
kg tvätt.
Pris: 						1 060 kr

QW8281
Väldigt energisnål A++ torktumlare med värmepumpsteknik.
Panelen är rostfri med flera olika torkprogram att välja mellan.
Maskinen har elektronisk fuktavkänning och är skonsam mot
textilerna. Rymmer 8 kg tvätt.
Pris:						3 021 kr

VÄGEN TILL ETT EGET HUS
när du bestämt dig

När du bestämt dig för vilken tomt du vill förvärva tecknas ett köpeavtal för marken och ett
entreprenadavtal för husbyggnationen mellan
dig och HSB. Inom två månader från köpet ska
eventuella tillval beställas.
EKONOMI

I anslutning till tecknande av köpeavtal av mark
erläggs handpenning om 70 000 kr samt en
handpenning om 80 000 kr vid tecknande av entreprenadsavtalet för huset.
Därefter sker ytterligare tre delbetalningar under byggtiden; då plattan
är gjuten, då stommen är monterad samt då köksinredning
och badrum är färdigställda.
Resterande köpeskilling erläggs på
tillträdesdagen.

Driftkostnaden för husen är cirka
28 000 kr per år. Beräknad driftkostnad inkluderar värme, vatten, hushållsel, renhållning,
försäkring och avgift för gemensamhetsanläggning.
Husen är befriade från fastighetsavgift de första
fem åren. Därefter är fastighetsavgiften halverad
de nästkommande 5 åren.
Lagfartskostnad uppstår vid köp av fastighet, i
detta fall 1,5% av markpriset. Intecknas fastigheten tillkommer stämpelskatt om 2% av pantbrevets värde.
INFLYTTNING

Produktionstiden på husen är beräknade till
cirka åtta månader.

HSB VILL HA TRYGGA KÖPARE
HSB erbjuder flera skydd för dig som vill ha
lugn och ro inför flytten av ditt nya hem. HSB
Tryggt Köp är en paketlösning som innehåller
det väsentliga som du kan behöva inför ett köp.
HSB erbjuder bra garantier och skydd som ger
dig trygghet när det är dags att fatta beslut.

nadspriset. HSB ersätter dig för mellanskillnaden om värder på huset skulle ha sjuknit och
garanterar att du inte
behöver drabbas av en
förlustaffär.

SKYDD MOT dubbla boendekostnader

Som ett led i att skapa
det trygga boendet
inom HSB har vi tagit
fram en boendeförsäkring - HSB BoKvar. Försäkringen kan du teckna
separat och den ger dig och din familj möjlighet
att bo kvar vid ofrivillig arbetslöshet, arbetsförmåga eller dödsfall.

Ersättningen för dubbla boendekostnader innebär att HSB erbjuder dig en gratis försäkring
som under nio månader ersätter dig om din
gamla bostad inte blir såld. Försäkringen ersätter driftkostnaden och räntekostnaden för lån
till den nya bostaden. Om din gamla bostad inte
blir såld inom 15 månader har du också möjlighet att få ersättning av HSB om du säljer det nya
huset till ett lägre pris än det du betalat HSB. En
oberonde värderingsman fastställer då mark-

HSB BOKVAR

PLANRITNING STANDARDUTFÖRANDE

PLANRITNING MED TILLVAL

PRISLISTA STADSVILLOR

Med reservation för ev. ändringar. 8/4 2014

HSB äganderätter LUNDEN
Nr	Ca tomtyta	

Hustyp		

BOYTA ca kvm

RUM

14

378 kvm

1-plans stadsvilla

95		

4 rok

2 850 000

16

378 kvm

1-plans stadsvilla

95		

4 rok

2 850 000

21

433 kvm

1-plans stadsvilla

95		

4 rok

2 790 000

23

496 kvm

1-plans stadsvilla

95		

4 rok

2 790 000

16

378 kvm

378 kvm

BOR

14

GAR
VÄG

EN

I första delen av etapp två släpper vi fyra tomter som markerats på kartan.

433 kvm

21

496 kvm
23

ÖVRIGT

Lagfartskostnad tillkommer med 1,5% av tomtpriset, ca 4 500-7 000 kr.
Pantbrevskostnad tillkommer med 2% av köparens lånebehov.

FÖRSÄLJNINGSPRIS

