
 
 

 

Upplåtelseform: Bostadsrätter i flerfamiljshus 

Adress (Fastighetsbeteckning): Tärnvägen (Lund Måsen 22) 

Byggherre: Nordr Eiendom AB 

Arkitekt: Stadstudio Alexander Lenre Simittchiev och Håkan Forss 

Antal bostäder:  63 st 

Beräknad inflyttning: Kv 2 2023 

Säljare: Bostadsrättsföreningen Trio i Lund 

Mer information: gronalundstrio.se 

 

Området 

I området finns en förskola, vårdcentral. Vårdcentralen är en kulturhistorisk byggnad 

med klassisk Lommategel. Ett uppbyggt och grönskande område med närhet till 

Fågelparken, lekplats och öppna gräsytor. Gång och cykelavstånd till Lunds mest 

centrala delar. 

 

Årsavgift 
Som bostadsrättshavare betalar du en årsavgift till föreningen månadsvis i förskott. I 

månadsavgiften ingår bostadsrättens andel av föreningens driftkostnader, 

så som fastighetsel, uppvärmning, underhåll av fastighetens allmänna ytor, 

administrativa kostnader och försäkringskostnader, med mera. Avgiften täcker också 

föreningens räntekostnader och amorteringar samt avsättning till underhållsfond. 

 
Driftskostnader 
I Grönalunds Trio har du möjlighet att påverka dina driftkostnader. Mätningen av 
hushållsel och varmvatten sker individuellt för varje bostadsrätt och debiteras 
kvartalsvis i efterskott. 
 

Drift och skötsel 
Bostadsrättsföreningen ansvarar för drift och skötsel av gemensamma utrymmen, 
exempelvis hissar, trapphus och gård. Kostnaden för detta är inkluderad i 
årsavgiften. 
 
Cykelparkering 
Det finns cykelparkering i källaren i respektive hus och mellan husen. 
 
Bilparkering 
Det kommer finnas 23 p-platser varav 4 laddplatser (prel 1200 kr/månad), som ligger 

under Kvartershuset på Tärnvägen 8, som är vikta för föreningen. Utöver dessa 

parkeringsplatser så kommer det finnas 45 st avgiftsbelagda markparkeringsplatser 

som samnyttjas av fastigheterna Måsen 21 (Intilliggande fastighet med Vårdcentral, 

studentboende m.m), Måsen 22 och Måsen 23 (Brf Kvartershuset i Lund). Kostnad 

för markparkeringsplatserna är ej fastställda. 



 
 

 

 

Yttre miljö 

Gemensamt område med platsbildningar mellan husen och omgivningar med växter 
och sittplatser. 
 
Källsortering 
Miljörum för källsortering av avfall finns söder om husen, se situationsplan. 
 
Förråd 
Lägenhetsförråden kommer vara placerad i källaren under respektive hus. 

 
Internet/TV 

Internet: Fiber via Telia med 100/100 Mbit är indraget i varje hus och till respektive 
lägenhet och i abonnemang ingår IP-telefoni och Telia Digital TV utbud Lagom. 
Trådlös router för internet/tv/IP-telefoni ingår i varje lägenhet. Obligatoriskt tillägg om 
ca 250 kr/mån. 
 


