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Nordr kundcenter: kundcenter@nordr.se 020-22 22 66

Info: växthusen.com
Kontakt: Svensk Fastighetsförmedling i Höganäs 
sf.hoganas@svenskfast.se, 042 36 22 90

Kvarteret Växthusen – radhus
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BOSTADSFAKTA BOSTADSFAKTA

SNABBFAKTA OM  
BRF VÄXTHUSEN I VIKEN

Upplåtelseform: Bostadsrätt
Byggherre: Brf Växthusen i Viken
Antal radhus: 45 st
Beräknad inflyttning: Mars 2022 för hus 
nr 1 – 23 och maj 2022 för hus nr 24 – 45.
Mer information: växthusen.com

Årsavgift
Som bostadsrättshavare betalar du en årsavgift till 
föreningen månadsvis i förskott. I månadsavgiften 
ingår bostadsrättens andel av föreningens drift-
kostnader, så som kostnader för vatten och avlopp, 
renhållning/sopsortering, underhåll av fastighetens 
allmänna ytor, administrativa kostnader och försäk-
ringskostnader, med mera. Avgiften täcker också 
föreningens räntekostnader och amorteringar samt 
avsättning till underhållsfond.

Driftkostnader
I Brf Växthusen i Viken har du eget abonnemang av-
seende hushållsel, försäkring, renhållning (mat- och 
restavfall) och internet.

Cykelparkering
Möjlighet till cykelparkering finns på de upplåtna 
tomterna.

Bilparkering
Varje radhus har tillgång till en till två p-platser på 
den upplåtna tomten eller längs med Gustav Arnes 
gata, (se situationsplan). Dessutom finns det ytter- 
ligare 9 st parkeringsplatser för besökare i området 
som tillhör föreningen varav 3 st delas med Brf 
Orangeriet.

Källsortering
Bostadsrättsföreningen har två st miljöhus inom om-
rådet för sorteringssopor. Miljöhusen är på ca 20 
kvm och innehåller kärl för följande fraktioner:

• Tidningar
• Pappersförpackningar
• Hårdplastförpackningar
• Mjukplastförpackningar
• Ofärgade glasförpackningar
• Färgade glasförpackningar
• Metallförpackningar

Förråd
Till varje bostad hör ett oisolerat förråd om ca 4,5 
kvm.

Internet/TV
Internet, TV, IP-telefoni: Fiber via Öresundskraft är in-
draget till respektive bostad. Bostadsrättsinnehavaren 
tecknar egna önskade abonnemang. För mer info, se 
www.oresundskraft.se.

ALLMÄNT OM HUSEN 

Grundläggning: Platta på mark.
Bärande stomme: Stomme av trä.
Fasader: Tegel och träpanel.
Yttertak: Takpapp.
Fönster och fönsterdörrar: Trä/aluminium.
Invändiga väggar: Uppbyggda av regelstomme 
med gipsskivor.
Entrédörr: Ytterdörr i trä. Lås som uppfyller godkänd 
säkerhetsklass enligt SSF.
Innerdörrar: Vita släta. Foder och karmar vita släta.
Uppvärmning: Frånluftsvärmepump, vattenburen 
golvvärme (endast bottenvåningen) och radiatorer.
Ventilation: Frånluftsventilation med återvinning.
Elinstallationer: Eget abonnemang för hushållsel i 
bostaden.
TV/Tele/Data: Två uttag på bottenvåning och ett 
uttag på ovanvåning. Anslutet till fibernät.
Bilparkering: Parkeringsplats på egen uppfart för 
Syrenhusen (stenmjöl och plattläggning på upp-
farten enligt situationsplan) och egen parkeringsplats 
utmed Gustav Arnes gata för Fläder- och Jasmin-
husen. Föreningen disponerar 9 st (varav 1 st hcp) 
platser för gästparkering. Tre av dessa delas med Brf 
Orangeriet.
Cykelparkering: Plats finns på egen tomt.
Sopkärl: Placering på husens framsida eller vid gavel 
för mat/rest avfall.
Miljöhus: Finns på Gustav Arnes gata med fraktion 
för tidningar, pappers-, hårdplast-, mjukplast-, ofär-
gade glas-, färgade glas- och metallförpackningar.
Förråd: Finns till varje bostad om ca 4,5 kvm på 
tomten. Oisolerat med platta på mark.
Trädgård: Stenlagd altan mot trädgårdssida om ca 
12 – 15 kvm. Häckplantering, gräsmatta, plank, platt-
sättning och stenmjölsytor, enligt situationsplan.

Växthusen radhus Byggnadsbeskrivning
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För att du ska känna dig trygg vid såväl köpet som 
en lång tid framöver ingår flera garantier, trygghets-
lösningar och försäkringar som skyddar dig som 
köpare. 

Tryggt Köp
Vårt trygghetspaket ingår kostnadsfritt för dig som  
köpare och omfattar avbokningsskydd, bokostnads-
skydd, prisfallsskydd samt, efter särskild prövning, ett 
tillträdesskydd. Läs mer på nordr.se/tryggt-kop eller 
prata med din mäklare.

Förskottsgaranti 
Detta är en bankgaranti som försäkrar dig om att du 
får tillbaka ditt inbetalda förskott om projektet mot 
förmodan inte blir av. 

Rätt till frånträdande av förhandsavtal 
Förhandsavtalet är ett bindande avtal mellan dig och  
bostadsrättsföreningen. Du har rätt att frånträda 
förhands avtalet om bostaden inte upplåts med bo-
stadsrätt senast vid tillträde, eller om de insatser och 
avgifter som skall betalas för bostadsrätten är väsent-
ligt högre än vad som angivits i kostnadskalkylen och 
förhandsavtalet. 

Fullgörandeförbindelse 
Vårt moderbolag, Nordr AS, går i god för att vi på 
Nordr  fullgör våra byggprojekt (d.v.s. att vi fullgör 
totalentreprenaden mot bostadsrättsföreningen). 

Entreprenadgaranti 
Bostadsrättsföreningen har en femårig entreprenad-
garanti, räknad från godkänd slutbesiktning med en 
efterföljande femårig ansvarsperiod för dolda fel. 
Alla vitvarorna i bosta den har minst två års garanti.

Garantier för osålda bostadsrätter 
Om det skulle finnas några bostäder som är osålda 
när du och dina grannar flyttar in, täcker Nordr 
månads avgifterna för de osålda bostadsrätterna. Vi 
tar också ansvar för försäljningen av dessa. Osålda 
bostadsrätter förvärvas av  Nordr senast sex måna-
der efter färdigställande. 

DITT FÖRSÄKRINGSSKYDD 
Bostadsrättsföreningen gör en gemensam upphand-
ling avseende bostadsrättstillägget för alla förening-
ens bostäder. Detta kan underlätta skadehanteringen 
vid eventuella skador i huset.Tänk på att jämföra om-
fattningen på bostadsrättstillägget i din hemförsäk-
ring innan ni meddelar detta till ditt försäkringsbolag.

ALLMÄNT OM RUMMEN 

Golv: 3-stavs ekparkett.
Sockel: Vita fabriksmålade.
Väggar: Vita slätmålade.
Tak: Vitmålade gipsplank.
Innerdörrar: Släta vita med trycke i metall.
Dörrfoder/listverk: Vita fabriksmålade.
Fönsterbänkar: Natursten.
Smygar vid fönster: Vitmålade.
Trappa: Vitlaserad furutrappa.
Garderober: Vita.
Klädkammare: Hylla och klädstång, enligt bofakta-
blad.
Takhöjd: ca 2,5 meter på både bottenvåning och 
ovanvåning.

KÖK

Kökssnickerier: Marbodal vit eller likvärdig, mjuk-
stängande. Takanslutning. Rostfria beslag till luckor/
skåp.
Bänkskiva: Laminat med underlimmad diskho.
Stänkskydd: Kakel. Sättning i helförband.
Vitvaror: Energieffektiva vitvaror i vitt. Spishäll, ugn, 
mikrovågsugn, diskmaskin, spisfläkt, kyl och frys.

BAD

Golv: Klinker grå.
Väggar: Kakel vit.
Övrigt: Golvstående wc-stol. Handfat på plan ett. 
Kommod med tvättställ på plan två. Plafondarmatur 
i tak och spegelskåp med belysning. Duschdörrar i 
glas på plan ett. Duschdraperistång på plan två.

TVÄTT 

Golv: Klinker grå.
Sockel: Klinker grå.
Väggar: Vita slätmålade.
Vitvaror: Energisnål tvättmaskin och torktumlare i 
vitt.
Övrigt: Laminatbänkskiva ovan tvättmaskin och tork-
tumlare. Frånluftsvärmepump. Plafondarmatur i tak

Rumsbeskrivning Trygghet och garantier

http://nordr.se/tryggt-kop
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Det är bostadsrättsföreningen, det vill säga du och 
dina grannar, som äger fastigheten. Du ansvarar för 
inre underhåll i din bostad och får själv bestämma 
över mindre reparationer och ombyggnader. För-
eningen svarar för underhållet av alla gemensamma 
utrymmen och anläggningar. 

Bostadsrättsföreningens styrelse
Bostadsrättsföreningens första styrelse utses under 
byggtiden av Nordr. En tid efter att huset är fär-
digbyggt lämnar den byggande styrelsen över till 
en ny styrelse som väljs av bostadsrättsföreningens 
medlemmar. Detta sker vid en föreningsstämma. Vi 
på Nordr erbjuder stöd och utbildning till den nya 
styrelsen.

Bostadsrättsföreningens ekonomiska plan
Tidigt i projektet upprättas en kostnadskalkyl som 
är grunden för den ekonomiska planen. Både 
kostnads kalkylen och bostadsrättsföreningens eko-
nomiska plan har granskats av Boverkets godkända 
intygsgivare, som kontrollerat att planen vilar på 
tillförlitliga grunder. Nordr följer de regler och den 
branschpraxis som gäller avseende avskrivningar. 
Läs mer om detta på www.nordr.se/avskrivningar. 
Föreningen är ansluten till Trygg BRF, se till höger, 
under Trygg BRF.

Ansvar för förvaltning
De första två åren sköter ett externt förvaltningsbolag 
föreningens ekonomiska förvaltning. Bostadsrätts- 
föreningen tecknar också, ett skötselavtal med en tek-
nisk förvaltare. Även detta avtal löper normalt över 
två år. Därefter kan föreningens medlemmar själva 
välja hur man vill att förvaltning och fastighetssköt-
sel ska ske.

Bostadsrätt –helt rätt

nordr.se

Trygg BRF
Genom kvalitetsmärkningen Trygg BRF vill vi bidra till 
en sund konkurrens på lika villkor mellan bostadsbo-
lagen, höja branschstandarden och därigenom öka 
tryggheten för dig. För att säkerställa en rättssäker 
process utfärdas själva märkningen Trygg BRF av den 
oberoende aktören Gar-Bo. Läs mer på tryggbo-
stadsrattsmarknad.se

Boendekostnadskalkyl 
Din fastighetsmäklare kan hjälpa dig om du vill få  
en beräkning av dina framtida boendekostnader.  
Kontakta fastighetsmäklaren för en personlig 
boende kostnadskalkyl. 

Finansiering
När du har bestämt dig och det är dags att se över  
finansieringen, har vi goda bankkontakter. Den bank 
som finansierar byggandet åt bostadsrättsföreningen  
är alltid väl insatt i bostadsprojektet och kan erbjuda  
dig fördelaktiga villkor. Prata gärna med din mäklare  
om du vill veta mer.
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