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

Info: nordr.se/villabok
Kontakt: Pernilla Tilly Meijer, 031-733 20 27
pernilla.t.meijer@bjurfors.se
Regina Svantesson, 031-761 79 19
regina.svantesson@bjurfors.se
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SNABBFAKTA OM  
VILLA BOK

Upplåtelseform: Äganderätt villa
Byggherre: Hills Villastad KB
Arkitekt: Emma Anderberg och Dagmara Fajkis-Lau
SWECO Architechs
Totalentreprenör: Veidekke Entreprenad AB
Antal bostäder: 6 st
Beräknad inflyttning: Sommar/höst 2022
Mäklare: Bjurfors
Mer information: nordr.se/villabok

Området
Hills Villastad är ett nytt bostadsområde med cirka 
450 bostäder som byggs i tre etapper. Villa Boks 
sex villor är de sista att färdigställas i område 2. Det 
tredje området planeras stå klart inom cirka fyra år. 
Hills Villastad består av villor, rad- och parhus samt 
flerbostadshus.

Parkering
Varje hus har en egen uppfart med plats för två 
bilar, varav en carport. Gästparkering finns på en 
gemensam parkeringsyta centralt i området.

Förråd
Varje hus har ett kallförråd som byggs ihop med  
carporten.

 

Altan
Alla hus har en altan i fint läge. Trallgolv i  
tryckimpregnerat trä.

Terrass
Glasräcke samt trallgolv i tryckimpregnerat trä.

Källsortering
Hushållets källsortering sker i flerfackskärl. Kärlen 
placeras vid en träskärm i anslutning till infarten/
gatan.

Värme och ventilation
Husen värms upp med en frånluftsvärmepump för 
respektive hus. Värmen distribueras som vattenburen 
golvvärme på entréplan och på övervåning. Från-
lufts ventilation med värmeåtervinning. Tilluft via don 
i yttervägg.

Samfällighetsavgift
Varje hus betalar en samfällighetsavgift för att under-
hålla t.ex. gemensam gata, grönyta och lekplats.

Villa Bok, Hills Villastad
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ALLMÄNT OM HUSEN 

Grundläggning: Isolerad bottenplatta av  
betong på mark.
Bärande stomme: Trä.
Fasad: Målad träfasad samt detaljer i cederträ.
Yttervägg: Träväggar med stående träpanel.
Innerväggar: Gipsskiva, regelverk.
Yttertak: Råspont, papp.
Fönster/fönsterdörr: Trä/aluminium, utvändigt
mellangrå kulör och invändigt vitmålade.
Ytterdörr: Entrédörr i trä med sidoglas, groventré-
dörr i trä med klarglas samt dörr till kallförråd i trä. 
Färg mellangrå.
Entré: Entréparti i glas och trä. Inbyggt entréparti  
i glas och trä med liten sittbänk och tak.
Plåtarbeten: Hängrännor, fotplåt, stuprör, dropp-
bleck och dylikt utföres i mörkgrå kulör.
Mark: Entrégång i betongsten, uppfart samt yta  
i carport asfalteras, gräsmatta, häck planteras  
utmed gata och mellan hus. Sopskärm i trä, tryck-
impregnerat. 
Värmesystem: Bostadshusen värms upp med från-
luftsvärmepump, vattenburen golvvärme.
Ventilation: Frånluftsventilation med värmeåter-
vinning. Tilluft via don i yttervägg.
Elinstallationer: Elcentral med automatsäkringar  
och jordfelsbrytare. Fasadmätarskåp el placeras  
på carportens fasad.
TV, telefoni och bredband: Öppen fiber installeras i 
samtliga hus. Fyra multimediauttag ingår.
Brevlåda: Brevlåda i svart kulör placeras vid infarten/
gatan.

Byggnadsbeskrivning
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ALLMÄNT OM INTERIÖR 
Golv: Parkettgolv 3-stav, ek mattlackad vit, klinker  
i entré 30x60 cm, grå.
Socklar: Trä, vita, platsmålade.
Trappa: Trätrappa, vita sättsteg och plansteg i  
mattlackad ek vit samt ekhandledare. 
Väggar: Vita, målade.
Innertak: Vita, målade.
Innerdörrar: Vita, släta.
Dörrfoder/listverk: Vita, platsmålade.
Smygar vid fönster: Gips, vita.
Fönsterbänkar: Kalksten, grå.
Garderober: Vita, släta luckor med rostfritt handtag.
Skjutdörrsgarderober: Spegel med silverfärgad profil, 
bärlist och skenor samt hylla med klädstång.
Klädkammare: Bärlist, skenor, hylla med klädstång. 
Förråd under trappan: Förråd under trappan inklusive 
inredning för städutrustning.

KÖK
Snickerier: Marbodal, mörkgrå, släta luckor med hand-
tag av metall i antracit. Mörkgrå takanslutning.
Bänkskiva/diskho: Bänkskiva av blankpolerad sandgrå 
kvartskomposit och planlimmad diskho i rostfritt. 
Vitvaror: Energieffektiva vitvaror. Helintegrerad separat 
kyl och frys. Rostfri ugn och mikro  i högskåp, induk-
tionshäll samt helintegrerad diskmaskin.
Spisfläkt: Kolfilterfläkt med utdragbar front, rostfri.
Stänkskydd: Fönster, högblank målad vägg.
Belysning: Infällda spotlights under överskåp.

GÄSTWC / WC/DUSCH 
Golv: Klinker 15x15 cm, grå.
Vägg: Kakel 25x40 cm, vit.
Porslin: Golvstående WC-stol och kommod med 
handfat och spegelskåp.
Duschplats: Duschplats med duschväggar i klarglas.
Belysning: Spotlights i tak inklusive dimmer.

WC/BAD MASTER BEDROOM
Golv: Klinker 15x15 cm, grå.
Vägg: Kakel 25x40 cm, vit.
Porslin: Golvstående WC-stol och dubbelkommod 
med handfat och spegel ovan. 
Duschplats: Duschplats med duschväggar i klarglas.
Belysning: Spotlights i tak inklusive dimmer.

TVÄTT
Snickerier: Marbodal, vita väggskåp, släta luckor  
med push-open samt diskbänkskåp.
Bänkskiva: Bänkskiva i grå laminat med rund ho.
Vitvaror: Energieffektiv tvättmaskin och  
torktumlare, vita.
Belysning: Vit plafond i tak. 

Interiörbeskrivning
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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.

Färdigställandeskydd
För att du skall vara helt trygg att byggnationen  
färdigställs finns en försäkring eller bankgaranti som 
täcker ifall något skulle hända med entreprenören. 
Färdigställandeskydd är lagstadgat.

Försäkring under byggtiden
Skulle något inträffa under byggtiden har entrepre-
nören en ansvarsförsäkring till exempel mot brand 
eller skada mot tredje man.

Garantier
Efter godkänd slutbesiktning inleds en femårig   
garantitid. Den är till för att upptäcka fel och brister 
som inte gick att se vid slutbesiktningen. 

Opartisk besiktningsman
Innan du flyttar in kommer en opartisk besikt-
ningsman se till att din bostad uppfyller gällande 
myndighetskrav och att arbetet är utfört enligt de 
branschnormer som finns. Du kommer att bli kallad 
till att delta vid besiktningen, så att du kan ställa   
frågor och ge dina synpunkter.

Hills Villastad 
Hills Villastad KB utvecklas genom ett samarbete 
mellan Nordr och Hills Fastigheter AB. 

Trygghet och garantier
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Byggherre – Den som för egen räkning låter uppföra 
byggnads- eller markarbeten. När byggnationen 
sker som i detta projekt är det du som köpare som är 
byggherre. 

Byggnadskreditiv – När ett hus byggs lägger din 
bank upp ett tillfälligt lån som betalas ut enligt en  
fastställd tidplan efter hand som bygget framskrider. 
När huset är klart omplaceras byggnadskreditivet till 
ett vanligt bolån. 

Detaljplan och bygglov – Den plan som kommunen 
upprättar och som reglerar hur mark får användas 
kallas detaljplan. Den reglerar hur mark får användas, 
vilka ytor som får bebyggas och hur stora byggna-
derna får vara. Bygglov ska i princip alltid grunda sig 
på gällande detaljplan. Vi ansöker om och bekostar 
bygglov för ditt nya hus. 

Fastighet – En fastighet är det vi i dagligt tal kallar 
mark. Till fastigheten hör också den eventuella bygg-
nad som befinner sig på fastigheten. 

Fastighetsavgift/fastighetsskatt – Fastighetsskatt 
utgår med 1 % av taxeringsvärdet för en obebyggd 
fastighet eller fastighet med byggnad under uppfö- 
rande. Ett nybyggt bostadshus är befriad från fastig-
hetsskatt/fastighetsavgift i 15 år från och med året 
efter det att huset  färdigställts. Kommunal fastighets-
avgift är sedan ett tak på ”fastighetsskatten”.  
För mer information se skatteverket.se

Version: 2021-04-22

Äganderätt – bra att veta  
när du köper nyproduktion

nordr.se

Lagfart – Lagfartsbevis talar om vem som är ägare  
av en fastighet. Denna registreras av lantmäteriet.  
Lagfartskostnaden som du som köpare betalar  
är på 1,5 % av tomtens köpeskilling. Lagfartskostnaden 
blir därför lägre än om du köpt ett färdigt hus. 

Pantbrev – Om du behöver belåna din fastighet för 
köpet vill banken ha s.k. säkerhet i fastigheten. För 
att kunna pantsätta fastigheten tas s.k. pantbrev ut. 
Kostnaden för nya pantbrev är 2 % av det uttagna 
beloppet. 

Samfällighetsförening och gemensamhetsanlägg -
ning – Anläggningar som flera fastigheter har  
gemensamt som exempelvis avlopp, vattenledningar, 
el eller uppvärmningsanordningar brukar läggas i en 
gemensamhetsanläggning. För att sköta gemensam-
hetsanläggningen bildas ofta en samfällighetsför-
ening. Denna kan också sköta eventuell gemensam 
mark. Din fastighet är medlem i samfällighetsfören-
ingen. Både samfällighetsföreningar och gemensam-
hetsanläggningar registreras hos Lantmäteriet.

Servitut – Om du eller din granne behöver tillgång till 
varandras fastighet, exempelvis för att dra en ledning 
över ena fastigheten fram till grannfastigheten, kan 
denna rättighet säkras genom servitut. 

Besiktning – En oberoende besiktningsman besikti- 
gar det färdigställda huset och går igenom entrepre- 
naden. Vid slutbesiktning deltar du som köpare. 

Situationsplan – En karta som visar hur olika tomter 
ligger i förhållande till varandra och som redovisar 
byggnadens storlek och placering.


