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Vi vet att det är en stor sak att köpa ett nybyggt hem. 
Men hos oss behöver du aldrig känna dig ensam  

om beslutet. Vi är med dig hela vägen.

Det trygga bostadsbolaget  
– för dig som vill hitta hem

Våra 3D-bilder är framtagna för att visualisera bostäderna på bästa sätt utifrån hur de är planerade, ändringar kan behöva göras fram till inflyttning. 
Ikano Bostad reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel.
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VILL DU VETA MER?
Kontakta fastighetsmäklare  
Labinot Krasniqi på telefon  
073-323 71 78 eller e-post  
labinot.krasniqi@erikolsson.se

INFO
Byggherre: Ikano Bostad
Totalentreprenör: Ikano Bostad
Arkitekt: Arkitektlaget

VI BYGGER SVANENMÄRKT
Alla material och produkter 
som används är noga kontrol-
lerade för att leva upp till 
höga miljö- och hälsokrav. 

KOM PÅ VISNING
Du är välkommen på visning i vår 
visnings lägenhet i grannkvarteret på 
Räfsgatan 34. Aktuella visnings tider 
hittar du på ikanobostad.se/visningar.

INNEHÅLL

3D

KALKA – BO SKÖNARE OCH GRÖNARE I ELINEGÅRD
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Vi vill att du och så många som möjligt ska kunna bo bra. Därför bygger vi alltid 
kvadratsmarta lägenheter som ger dig ett prisvärt, trivsamt och hållbart boende. 
Något att kunna längta hem till. 

I Kalka bygger vi totalt 69 lägenheter runt en grön, fin innergård med allt från välpla-
nerade ettor till familjevänliga femmor. Med ett modernt och kvadratsmart tänk vill vi
skapa ett hem som är enkelt för dig att leva i. Precis som alltid när vi bygger bostäder. 

MER LIV PER KVADRATMETER
Oavsett i vilken fas du är i livet vill vi bygga hem som passar just dig. Men då krävs  
det att vi gör det mesta av varje kvadratmeter – och det är något av vår specialitet. 
Genom ett yteffektivt tänk tillsammans funktionell och smart inredning från IKEA,  
vill vi ge dig mesta möjliga trivsel för pengarna. Det är vad vi kallar kvadratsmart.

EN ENKLARE VARDAG
Om bostaden är genomtänkt från topp till tå blir det också lite enklare att leva och bo. 
Tvättmaskin och torktumlare eller kombimaskin, hiss, helkaklade badrum, balkong eller 
uteplats – för att bara nämna några fördelar som gör vardagen smidigare oavsett  
om du bor själv, tillsammans med någon eller har familj. Våra bostäder har dessutom 
alltid kök från IKEA, vilket ger dig fler valmöjligheter. Om några år kanske du vill  
byta köksluckor? 

DIN LÄGENHET

Välkommen in, välkommen hem

LÄGENHETERNA

• 1–5 rum och kök

• Balkong eller uteplats

• Vitlaserad ekparkett

• Miljöklassade vitvaror  
som t ex induktionshäll  
och diskmaskin 

• Egen tvättutrustning 

• 5 års garanti på vitvaror

• Köksinredning från IKEA

• Helkaklat badrum
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Kvadratsmarta lägenheter
Här hittar du några av de lägenhetstyper som finns i Brf Kalka.  
Fler lägenheter hittar du på ikanobostad.se/kalka.

SMART TVÅA
Välplanerad tvåa på  
ca 42 kvm. Sovrum med
gott om förvaring i
garderober. Kök och
vardagsrum/matplats
i öppen planlösning.
Helkaklat badrum
med kombimaskin.

EFFEKTIV TREA
Trea på ca 73 kvm. Halvöppen planlösning
mellan kök och vardagsrum. Helkaklat badrum 
och härlig balkong. Två bra sovrum och gott  
om förvaring i garderober och klädkammare.

VÄLPLANERAD ETTA
Etta på ca 34 kvm med öppen planlösning
med plats för matbord, tv-hörna och sovdel.
Helkaklat badrum och härlig balkong.

PLANLÖSNINGAR

LÄGENHETSFÖRDELNING

1 rok  8 st  34 kvm

2 rok  37 st  42–56 kvm

3 rok  12 st  54–77 kvm

4 rok  7 st  94–98 kvm

5 rok  5 st  111 kvm

Inflyttning preliminärt sommaren 2024
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KVADRATSMART FEMMA
Gavellägenhet på ca 111 kvm.
Rymlig och öppen planlösning 
mellan kök och vardagsrum. 
Helkaklat badrum med tvätt     -
utrustning. Extra wc med dusch. 
Fyra sovrum på lugnt läge.  
Stor härlig balkong.

MODERN FYRA
Genomgående lägenhet på ca 94 kvm. Öppen plan lösning 
mellan kök och vardagsrum. Helkaklat stort badrum med 
tvättmaskin och torktumlare. Separat gäst-wc. Tre bra 
sovrum och klädkammare. Balkong mot parken.
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FLEXRUM

Vi vill vara med och forma morgon-
dagens hem som förenklar och  
förbättrar ditt liv hemma. I Brf Kalka 
kommer några av tvåorna vara utrustade 
med FlexRum – en flexibel lösning som 
trollar fram ett extra rum med ett enkelt 
knapptryck. Men hur fungerar det?

EN FLEXIBEL VÄGG
Oavsett vilken boendesituation du har 
är det ju smidigt att kunna förvandla din 
tvåa till en trea, precis när du vill. Med 
FlexRum kan du via en flexibel vägg  
få fram allt från ett hemmakontor till en 
sovalkov med säng – i ditt vardagsrum. 
På insidan hittar du bland annat
sängskåp och gott om förvaring.
Hur kvadratsmart som helst.

POPULÄR LÖSNING
Den här lösningen har visat sig vara
populär hos många, framför allt hos
föräldrar som bor växelvis med och utan
barn. För när du inte längre behöver
ytan kan du bara skjuta tillbaka väggen,
och vips så får du ett stort vardagsrum
igen. På samma vägg har du dessutom 
möjlighet att montera och ansluta din tv. 
Smidigt va?

Ett extra rum med ett knapptryck
Våra livsstilar och behov ser annorlunda ut idag jämfört med för bara 20 år sedan. 
När behoven förändras behöver vi mer flexibilitet och smarta funktioner som gör 
vardagen enklare. Därför har vi skapat FlexRum.
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DET FÅR DU MED ETT FLEXRUM:

• En motorstyrd vägg som flyttas med en enkel knapptryckning

• Sängskåp 90x200 cm

• Förvaringssystem från IKEA med dörrar ovanför sängskåpet

• Rörlig vägg med gott om förvaring

• En ”saxlösning” som håller ihop den fasta delen med den flexibla väggen

• Ledspotar tänds när man öppnar lösningen
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INREDNINGSVAL

Modernt och 
genomtänkt
Våra bostäder har en modern och 
diskret inredning med utrymme för 
dig att kunna sätta din personliga 
prägel. Köper du tidigt har du dess-
utom möjlighet att göra flera egna 
inredningsval. Blanda fritt och gör det 
till ditt, eller få lite hjälp på traven. 
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INREDNINGSVAL

3D

För att ge dig en bra grund när du ska inreda har våra 
lägenheter alltid vita väggar och golv i vitlaserad ekparkett. 
Till inredningen har vi tagit fram en ljus stil som heter 
Standard. Och det är så ditt hem kommer se ut om du inte 
gör några personliga val eller väljer en annan inredningsstil. 

Standard STANDARD

Väljer du att inte göra några tillval inreds 
lägenheten enligt Standard utan extra 
kostnad. Med en neutral och ljus bas blir 
det lätt att sätta din personliga prägel 
med inredningsdetaljer. 
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3D

3D

Köper du i ett tidigt skede kan du göra flera olika tillval för att själv bestämma din 
inredning. Vissa tillval är kostnadsfria, medan det tillkommer en extra kostnad för 
andra. Vill du ha lite inspiration finns två inredningsstilar som vi tagit fram tillsammans 
med IKEA. De kallas Skandinavisk sober och Sofistikerad modern. Välj hela stilen eller 
skapa en helt egen! Läs mer i broschyren ”Inredning” på ikanobostad.se/kalka

Tillval

SKANDINAVISK SOBER

För dig som inte vill ha vitt men ändå en 
mjuk och sober känsla. Ljusgråa luckor med 
handtag i läder och träfärgad bänkskiva 
ger en härlig värme och mysfaktor i köket. 

SOFISTIKERAD MODERN 

Både elegant och ombonat. Här 
skapas det kontraster mellan ljust 
och mörkt, mellan matt och blankt. 
Ett effektivt sätt att hitta den där 
bekväma, inbjudande hotellkänslan. 
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Ett skönare stadsliv i Elinegård

Välkommen till Elinegård med både ett unikt naturreservat  
och skånsk natur runt knuten. Och det utan att tumma på stads-
känslan, då Limhamns och Malmös stora utbud av shopping, 
restauranger och kultur bara är några tramptag på cykeln bort. 
Här kan du tryggt hitta hem i en stadsdel med allt som behövs 
för en skönare vardag.

UNIK NATUR RUNT HÖRNET
I Elinegård får du det grönt runt omkring dig. På ena sidan 
hittar du Kalkbrottet – ett unikt naturreservat med en utsikt 
som sträcker hela vägen till Öresundsbron. De vackra vyerna 
blandas med promenadstråk för en tur med hunden eller en 
joggingrunda, allt medan du kan blicka ut över det naturliv  
som bara kan uppstå i en helt orörd miljö. Men här finns  

också det sköna parklivet. Perfekt för en avkopplande lässtund 
ute i det gröna, samtidigt som det går att ha trygg uppsikt över 
de minsta som leker på lekplatsen.

EN BEKVÄM STADSDEL
Lika bekvämt som det är att bo i Elinegård, lika smidigt är det 
att ta sig till jobbet eller den där favoritrestaurangen inne i stan. 
Med bussen kommer du snabbt till Hyllie på bara 10 minuter, 
till Limhamn på 15 och Lilla torgs uteserveringar på 25 minuter. 
Men närheten till din omgivning blir också tydlig på två hjul.  
Ta dig ut på en bekväm cykeltur till all service i närheten,  
eller till de mysiga småbutikerna i Limhamn. Eller varför inte 
cykla vidare för lite shopping på Emporia i Hyllie?  
Hur smidigt som helst. 

Med kalkbrottet och Öresund som kuliss växer ett nytt kvarter fram i Elinegård. 
I Brf Kalka bygger vi lägenheter för dig som söker ett skönt stadsliv bland täta 
kvarter och mysiga torg i en grönskande miljö.

OMRÅDET
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Från skolor och förskolor till gym och all nödvändig service du kan tänka dig. 
Här finns allt du behöver för en både skönare och enklare vardag.

 KALKA

Lär känna ditt nya område

1  KOJAN 
Med mobilitetshus, restaurang, 
gym, övernattning med mera.

2  LIVSMEDELSBUTIK,  
APOTEK, BLOMSTERAFFÄR  
OCH SKÖNHETSVÅRD

3  FRISÖR OCH YOGASTUDIO

4  VÅRDCENTRAL

5  RESTAURANGER

6  GYM

7  SIBBARPS KALLBADHUS

8  FÖRSKOLA

9  GRUNDSKOLA

10  GYMNASIESKOLA

11  BUSSHÅLLPLATS

12  LIMHAMNS CENTRUM 
Med service som restauranger,  
butiker, livsmedel med mera.

13  LIMHAMNS SMÅBÅTSHAMN

14  LIMHAMNS SPORTHALL

15  LIMHAMNS IP

16  LIMHAMNS ISHALL

1415
16

557

9

9

10

13

4

12

6

6

6

9

9

2
8

8

8

8

9

8

911

14
11

11

113

1



16 KALKA, ELINEGÅRD. IKANO BOSTAD, JUNI 2022.

KOJAN OCH MOBILITETSHUSET

Kojan – vardagsnavet i Elinegård
En tanke om ett bilfritt Elinegård blev till en idé om en mötesplats. Kojan kommer 
stå färdigt 2025 och bli en levande samlingspunkt med ett mobilitetshus i spetsen, 
som kommer rymma runt 600 parkeringsplatser (färdigt under 2024).

Centralt i Elinegård kommer Kojan fungera som ett vardagsnav för hela området, där 
liv och rörelse möter service och möjligheter. Mittpunkten i Kojan blir mobilitetshuset – 
där samlas nämligen stora delar av områdets parkeringar. Du hittar även laddplatser, 
cykelparkering med tillhörande verkstad samt pooler med möjlighet att låna både bil 
och cykel. Att bilarna samlas på ett och samma ställe kommer göra området mer skönt, 
grönt och tryggt för både stora och små. 

MER ÄN ETT MOBILITETSHUS
Kojan bjuder på mer än bara mobilitetshuset med områdets parkeringar. På botten-
våningen planeras det för allt från café och restaurang till ett gym för dig som tränar. 
Huset får även gemensamma ytor till aktiviteter som co-working, läxläsning, snickeri- 
och målarverkstad, festlokal och återbruksrum. Och tar du dig hela vägen längst upp 
finns fyra övernattningsrum att hyra för gästerna som rest en bit. Då kan de även passa 
på att njuta av utsiktspunkten som finns på taket, med fantastisk vy över Malmö.

HÅLLBAR STADSDELSUTVECKLING
Ambitionerna för Elinegård är höga och 
mobilitetshuset är en av många delar i 
det hållbarhetsprogram som tagits fram 
för området. Hållbarhetsprogrammet 
är certifierat enligt Citylab, som är 
en process för att säkerställa hållbar 
stadsdels utveckling. I programmet 
ligger fokus på att skapa en hållbar 
stadsdel med lite trafik och lägre klimat-
påverkan – där områdets historia och 
rika växt- och naturliv främjas och där 
det finns goda möjligheter till gemen-
skap och möten i vardagen. 
Läs mer på ikanobostad.se/hallbarhet

3D



17KALKA, ELINEGÅRD. IKANO BOSTAD, JUNI 2022.



N
1  2        5                10               15             20 m

Asfalt

Trädäck

Häck

Gräs 

Grus/makadam

Planteringar

Träd

Sedumtak

Teckenförklaring

Betongplattor

Odlingslåda

Möbler

Pilkoja

Grill

Träplank

Miljö-
hus Cykel-P

Cykel-P

Pergola

Elinegårdsparken

Lek

Grill

Låd-
cykelpool

1  2        5                10               15             20 m

Asfalt

Trädäck

Häck

Gräs 

Grus/makadam

Planteringar

Träd

Sedumtak

Teckenförklaring

Betongplattor

Odlingslåda

Möbler

Pilkoja

Grill

Träplank

Miljö-
hus Cykel-P

Cykel-P

Pergola

Elinegårdsparken

Lek

Grill

Låd-
cykelpool

1  2        5                10               15             20 m

Asfalt

Trädäck

Häck

Gräs 

Grus/makadam

Planteringar

Träd

Sedumtak

Teckenförklaring

Betongplattor

Odlingslåda

Möbler

Pilkoja

Grill

Träplank

Miljö-
hus Cykel-P

Cykel-P

Pergola

Elinegårdsparken

Lek

Grill

Låd-
cykelpool

1  2        5                10               15             20 m

Asfalt

Trädäck

Häck

Gräs 

Grus/makadam

Planteringar

Träd

Sedumtak

Teckenförklaring

Betongplattor

Odlingslåda

Möbler

Pilkoja

Grill

Träplank

Miljö-
hus Cykel-P

Cykel-P

Pergola

Elinegårdsparken

Lek

Grill

Låd-
cykelpool

18 KALKA, ELINEGÅRD. IKANO BOSTAD, JUNI 2022.

Ett kvarter växer fram
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KVARTERET

TR.CTR. B

BRF BRUKA

TR. A

Entré kommersiell lokal

Brf Kalka består av ett hus som med tre trappuppgångar som delar gård med 
kommande Brf Bruka. När du kommer hem väntar en grön och ombonad gård med 
vackra planteringar och stenläggningar. Här finns sittplatser, grillplats och en öppen 
grönyta för exempelvis bollspel. På gården hittar du handikapparkering, avlastnings-
parkering och cykelparkering. I huset på entréplan finns också en lokal för mindre 
kommersiell verksamhet. Har du bil parkerar du den i mobilitetshuset i grannkvarteret.
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3D
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HÅLLBARHET/SVANEN

För oss är hållbarhet en självklarhet
Att bygga hållbara bostäder är en viktig del av våra värderingar. Vi vill skapa 
bostäder och bostadsområden som inte bara är miljömässigt hållbara utan också 
trygga och trivsamma. Det tycker vi är på schyssta villkor.

Vi bygger alltid med omtanke om människa och miljö. Alla produkter och material  
som vi använder lever upp till höga miljö- och hälsokrav. Det innebär till exempel att 
de färger och bygg produkter vi använder inte får innehålla farliga ämnen eller tung-
metaller. Dessutom bygger vi alltid för att huset ska ha en bättre energiförbrukning  
än kraven för ny   byggda hus och inreder alltid med energisnåla vitvaror. 

HÅLLBART I VARDAGEN
Vi vill att det ska vara enkelt att göra håll bara val i vardagen. Våra bostäder ligger 
nära kollektivtrafik och närservice så att det ska vara enkelt att välja bort bilen. 
Bostaden är utrustad med snålspolande kranar, individuell mätning av hushållsel  
och gott om utrymme för källsortering. 

TRYGGT OCH TRIVSAMT
Det ska vara tryggt och trivsamt att bo hos oss. Vi tror på att grannar som känner
och som hälsar på varandra också känner sig tryggare och trivs bättre. Med genom-
tänkta utemiljöer och gröna gårdar vill vi uppmuntra till umgänge och gemenskap.
I alla våra bostadsrättsföreningar har vi en digital plattform som gör det enkelt att
ta kontakt med sina grannar för att låna parkeringsplats eller byta sticklingar. Kanske
leder det till en fika eller en promenad tillsammans runt kalkbrottet?

HÅLLBART BOENDE  
I BRF KALKA

• Kvadratsmarta planlösningar

• Bilpool med elbilar

• Värdekod hos Skånetrafiken

• Cykelpool med el-lådcyklar

• Nära busshållplats  
och bra cykelvägar

• Gröna sedumtak på 
komplementbyggnader

• Insektshotell
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VI BYGGER SVANENMÄRKT

• Höga miljö- och hälsokrav på 
produkter och material i bostaden

• Energisnåla vitvaror, kranar  
och duschar

• Enkelt att återvinna 

• 15 procent lägre energiförbrukning 
än kraven för nybyggda hus

• Externt granskad av  
Miljömärkning Sverige 

• Möjlighet till grönt bolån

TILLSAMMANS – ETT GRÖNARE MALMÖ 

Vi är anslutna till Lokal Färdplan Malmö (LFM30) som är ett lokalt 
initiativ som drivs av branschaktörer verksamma i Malmö. Syftet är 
att skynda på omställningen till en klimatneutral och fossilfri bygg- 
och anläggningsbransch i Malmö och bidra till Agenda 2030. 
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Praktisk bostadsfakta
PARKERING
Parkering kommer finnas i mobilitets-
huset som ligger i grannkvarteret. Cirka 
44 p-platser finns avsatt för Brf Kalkas 
boende. Ansökan om p-plats sker senare. 

FÖRRÅD
Till varje lägenhet hör ett förråd som 
ligger på vinden. Storlekarna på förråden 
varierar beroende på lägenhetsstorlek. 
Rull     stol- och barnvagnsrum finns i huset. 

SOPHANTERING
Mat- och restavfall hanteras i miljörum 
på gården. För att minimera sopbils-
trafik inne i området ska övrigt avfall 
såsom papper, glas och metall slängas  
i miljöstationer placerade vid mobilitets-
huset Kojan.

HISS
Hiss finns i varje trapphus.

HUSHÅLLSEL
Varje lägenhet har en egen elmätare, 
eget avtal tecknas. Ett multimedia- 
och elskåp är placerat i lägenheten. 
Placeringen av skåpet framgår av 
bofaktabladet. I skåpet finns huvud-
avstängning och jordfelsbrytare.

KALL- OCH VARMVATTEN
Förbrukningskostnader för kall- och 
varmvatten ingår i månadsavgiften. 

VÄRME
Vattenburen värme. Värmekostnaden 
ingår i månadsavgiften.

MEDIA
I månadsavgiften ingår bredband  
och TV-kanaler via Tele2 med i nuläget
8 olika kanaler (SVT1, SVT2, SVT24, 
Kunskapskanalen, Barnkanalen,
TV4, TV6 och Lokalkanal).  
Bredband 100/100 Mbit/s.

POSTFACK
Postfack för inkommande post  
finns på entréplan i respektive  
trapphus. Tidningshållare finns  
vid lägenhetsdörren.

GEMENSAMT ÄGANDE  
OCH FÖRVALTNING
Brf Kalka kommer ingå i gemensamhets-
anläggningar, dels för gården tillsammans 
med Brf Bruka och även för delar av 
innehållet i Kojan.

BOSTADSFAKTA
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Byggnadsbeskrivning
GRUNDLÄGGNING
Betongplatta på mark. 

STOMME
Prefabricerade betongelement.

BALKONGER
Betongplatta.

BALKONGRÄCKEN
Perforerad plåt alternativt pinnräcke.

YTTERVÄGGAR
Målad betong, puts samt tegel.

MELLANBJÄLKLAG
Prefabricerad betong.

YTTERTAK
Takpapp på huvudbyggnader.  
Sedumtak på komplementbyggnader. 

LÄGENHETSSKILJANDE VÄGGAR
Betong, enstaka lättväggar.

LÄTTVÄGGAR
Uppreglade gipsväggar.

FÖNSTER
Träfönster 2+1 glas eller 3-glas med  
utvändig aluminiumbeklädnad.

ENTRÉPARTIER
Aluminiumpartier.

UPPVÄRMNING/FTX-VENTILATION
Fjärrvärme, vattenburen värme  
i radiatorer, synlig rördragning. 
Ventilation med återvinning.

ÖVRIGT
Inklädnader av installationer i form 
av undertak i våtutrymmen, hall samt 
inklädnader av ventilationskanaler  
i vissa takvinklar förekommer.

3D

BYGGNADSBESKRIVNING
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RUMSBESKRIVNING

GENERELLT

Lägenhetsdörr Säkerhetsdörr med tittöga

Rumshöjd 2,50 m*

Golv Parkett Ek, vitlaserad

Socklar Trä, fabriksmålad Vit

Väggar Målat Vit, NCS 0500-N

Tak Målat Vit

Innerdörrar Slät dörr, fabriksmålad karm och foder Vit

Handtag Rak modell

Fönsterbänkar Natursten Marmor

Övrigt Garderober enligt bofaktablad Vit

HALL

Golv, sockel, väggar, tak Se generell beskrivning

Övrigt Garderober enligt bofaktablad 

VARDAGSRUM

Golv, sockel, väggar, tak Se generell beskrivning

SOVRUM

Golv, sockel, väggar, tak Se generell beskrivning

Övrigt Garderober enligt bofaktablad

KÖK

Golv, sockel, väggar, tak Se generell beskrivning

Kakel Kakel över bänkskiva, stående Vit blank, 56x30 cm

Skåpsluckor Veddinge IKEA med dämpning Vit

Lådfronter Veddinge IKEA med dämpning Vit

Takanslutning Vit

Handtag Billsbro IKEA Aluminium

Bänkskiva Laminat med rak kant Ljusgrå betongmönstrad

Diskho Infälld i bänkskiva Rostfri

Blandare Hög modell med diskmaskinsavstängning Krom

Vitvaror Induktionshäll Glas

Varmluftsugn, placeras under häll Rostfri

Kyl/frys enligt bofaktablad Rostfri

Diskmaskin Integrerad

Mikrovågsugn Rostfri, inbyggd

Spiskåpa Integrerad

Belysning Bänkbelysning över diskho LED-list

Rumsbeskrivning



27KALKA, ELINEGÅRD. IKANO BOSTAD, JUNI 2022.

* Takhöjd ca 2,50 m. Takhöjd i hall, badrum och vissa takvinklar är nedsänkt på grund av installationer, dock minst ca 2,25 m.
Takvåningarna har delvis sluttande tak, se respektive bofaktablad.
** Synliga tappvattenrör i badrum.

WC/DUSCH

Golv Klinker Grå 15x15 cm

Väggar Kakel, liggande Vitt blank 20x40 cm

Tak Målat Vit

Tvättställ Keramik, 60 cm, med kommod Vit

Spegel Spegel med belysning samt uttag Glas

Dusch 2 st raka vikbara duschväggar Glas

Övrigt Wc-stol, golvmonterad Vit

Tvättställs- och duschblandare Krom

Toalettpappershållare Kromfärg

Krokar för handdukar Kromfärg

Förberett för handdukstork

Vitvaror/Tvätt**
Tvättmaskin och torktumlare alt. kombimaskin  
enligt bofaktablad

Vit

GÄST-WC

Golv Klinker Grå 15x15 cm

Vägg och tak Målat Vit

Tvättställ Keramik med kommod Vit

Spegel Spegel med belysning

Övrigt Wc-stol, golvmonterad Vit

Toalettpappershållare

Krokar för handdukar

Tvättställsblandare Krom

Dusch i gäst-wc (helkalkat) enligt bofaktablad.

KLÄDKAMMARE

Golv, sockel, väggar, tak Se generell beskrivning

BALKONG/UTEPLATS

Golv Betong

Mark Betongplattor

Övrigt Eluttag/belysning
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Tryggt köp
Med oss kan du känna dig trygg med att din nya bostad har en förening skapad 
av ett seriöst och långsiktigt företag. Mycket kan dock kännas nytt när du ska 
köpa en nybyggd bostad, och för oss är det viktigt att det känns tryggt och enkelt. 
Därför gäller det här:

TRYGG FÖRENING
När du köper en bostadsrätt av oss startar vi bostadsrätts-
föreningen och följer den under det första året. Banken som 
finansierar bostadsrättsföreningens lån känner väl till för-
eningens ekonomi. Bostadsrättsföreningens kostnadskalkyl  
och ekonomiska plan granskas av två godkända intygsgivare 
från Boverket. Bostadsrättsföreningen ansvarar för att teckna 
avtal för den ekonomiska och tekniska förvaltningen.

OSÅLDA LÄGENHETER
Skulle det finnas någon osåld lägenhet kvar efter tillträde  
köps den av oss på Ikano Bostad. På det sättet drabbas inte  
din bostadsrättsförening av minskade intäkter från insatser  
och årsavgifter.

TILLTRÄDESSKYDD
Om du inte kan flytta in på utsatt tillträdesdag kan du efter 
särskild prövning få skjuta upp din inflyttning med upp till  
tre månader.

SLUTBESIKTNING OCH TVÅÅRSBESIKTNING
För att du ska känna dig trygg med att allt fungerar innan 
du flyttar in slutbesiktigas bostaden av en opartisk besikt-
ningsman. Efter två år görs en besiktning av din bostad. Då 
kontrolleras om det har uppkommit några garantifel sedan 
slutbesiktningen.

GARANTI
Garantitiden för byggnadsarbeten är fem år. Du får även  
fem års garanti på vitvaror.
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TRYGGHET SOM KÄNNS

Vi är med dig hela vägen – från första visning till beslut, 
från första spadtag till inflyttning. Så att du kan fokusera 
på det du bryr dig om. Tryggt att veta, eller hur?



KÖPA BOSTADSRÄTT

Vägen till din nya bostad
Är det första gången du köper en nybyggd bostadsrätt? Det kan vara många nya 
begrepp att förstå och processen skiljer sig en del från att köpa en begagnad bostad. 
För att göra det enkelt för dig har vi listat det viktigaste.

BOKNINGSAVTAL
När du har valt en bostad tecknar du ett boknings avtal. Du 
betalar då en bokningsavgift på 20 000 kr. Nu är bostaden 
reserverad för dig. Bokningsavgiften, med avdrag för en 
administrationsavgift på 7 000 kr, betalas tillbaka om du  
ångrar dig och inte vill gå vidare. Ikano Bostad kan då sälja 
bostaden till en annan köpare. 

FÖRHANDSAVTAL
Förhandsavtal tecknar du när bostadsrättsföreningen har 
upprättat en kostnadskalkyl och fått tillstånd att ta emot 
förskottsbetalningar. När du tecknar förhandsavtal betalar  
du in ett förskott på 50 000 kr till bostadsrättsföreningen.  
Nu görs en kreditprövning på dig. Vi vill också att du har  
ett aktuellt lånelöfte. 

UPPLÅTELSEAVTAL
Upplåtelseavtal tecknar du så snart bostadsrättsföreningens 
ekonomiska plan har registrerats hos Bolagsverket och fören-
ingen fått tillstånd att upplåta bostadsrätt. Det sker normalt 
cirka 3 månader innan du ska flytta in. Nu betalar du också  
en handpenning på 10 % av den totala insatsen. Med avdrag  
för de 50 000 kr som du redan har betalat.

INSATSER OCH AVGIFTER
Insatser och avgifter framgår av prislista eller av den eko nomiska 
planen. Årsavgift betalar du månadsvis i förskott, från och med 
tillträdesdagen.

TILLTRÄDE OCH SLUTBETALNING
Senast på tillträdesdagen ska resterande del av insatsen vara 
betald. Innan du får dina nycklar till din nya lägenhet måste du 
visa ett kvitto på fullgjord betalning. 

SLUTBESIKTNING
Innan du kan flytta in görs en slutbesiktning av din nya bostad. 
Vid besiktningen närvarar en oberoende besiktningsman, en 
representant från föreningens styrelse och en representant 
från Ikano Bostad. 

2-ÅRSBESIKTNING
Efter två år görs en 2-årsbesiktning av din lägenhet. Då kontrol-
leras om några garantifel har uppkommit sedan slut besiktningen. 
Eventuella fel åtgärdas så snart som möjligt av Ikano Bostad.

VILLKOR I ÖVRIGT
Övriga villkor framgår av upplåtelseavtalet och bostadsrätts-
föreningens stadgar som du får i samband med att du tecknar 
upplåtelseavtal.
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Bokningsavtal  
– betala 20 000 kr

Visning av bostad 
med besiktningsman

Platsbesök Vid tillträdet betalas  
resten av köpesumman  
+ resten av kostnaden  

för inredning

INFLYTTNINGSÄLJSTART

Förhandsavtal
Förskott 50 000 kr betalas in  

(minus eventuellt redan  
inbetalad bokningsavgift) 

Väljer du att göra  
inredningsval betalar du 
hälften av kostnaden här

Upplåtelseavtal  
– betala 10 %

Informations- 
möte

VÄGEN TILL DIN NYA BOSTAD



BO I BOSTADSRÄTT

VAD ÄR EN BOSTADSRÄTT?
Att äga en bostadsrätt betyder att du äger rätten att bo i 
bostaden. Men det är bostadsrättsföreningen som äger huset. 
Därför måste du vara medlem i bostadsrättsföreningen för att 
få köpa bostads rätten. Som bostadsrättsinne havare har du 
ansvar för lägenhetens skötsel och ett indirekt ansvar för att 
föreningen sköter fastigheten.

VAD ÄR EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING?
Bostadsrättsföreningen består av dig och dina grannar, så 
det är hur tryggt som helst. Tillsammans ser ni över och äger 
föreningens bostäder och mark. En bostadsrättsförening är  
en ekonomisk förening som styrs av en styrelse. Styrelsen  
både väljs och kan röstas bort på föreningens årsmöten.

Det är föreningens stadgar som bestämmer vad som är ditt 
ansvar och vad som är föreningens.

MÅNADSAVGIFTEN
Du betalar en månadsavgift som ska täcka din bostads andel  
av föreningens kostnader för räntor, amorteringar, drift och 
underhållskostnader. Månadsavgiften eller årsavgiften 
betalas i förskott månadsvis, från och med tillträdesdagen.

Bo i bostadsrätt
Att bo i en bostadsrätt innebär stora friheter.  
Du kan måla om när du vill och du kan vara  
med och bestämma hur huset ska skötas.

BOSTADSRÄTTSINNEHAVAREN  
ANSVARAR FÖR BOSTADENS  
INRE UNDERHÅLL. TILL EXEMPEL:

• Tapeter

• Målning

• Golv

•  Vitvaror i köket

•  Tvättmaskin och torktumlare i lägenheten

FÖRENINGEN ANSVARAR FÖR:

• Fasader

• Yttertak

• Trapphus och hissar

• Vatten- och avloppsstammar

• Ventilation

• Källare och vind

• Elledningar

• Värmesystemet
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Arvet från IKEA
Våra rötter finns i Småland där vi startades av grundaren 
till IKEA. Än idag ägs vi av familjen Kamprad och vår 
vision är att skapa möjligheter för en bättre vardag.


