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Bricknova

Ett Hem Att Älska

BRICKNOVA

ETT
HEM ATT
ÄLSK A
“PERFEKTION GENOM
PASSION”
Varje steg vi tar i skapandet av ett hem är unikt och viktigt för oss på Bricknova. Vi lämnar
ingenting åt slumpen och vår obotliga passion
för projekten gör att vi alltid strävar efter att
uppnå perfektion.
Vår vision är att skapa hem vi själva skulle
vilja bo och leva i. Det är först då vi känner
att vi har lyckats.

När vi skapade visionen kring Kummelnacka
var det viktigt för oss att ha en röd tråd genom
varje rum, för att skapa en mjuk och harmonisk
känsla i hemmet. Aspekter som miljö och natur
togs in och vi ville att de skulle upplevas såväl
innanför som utanför hemmet.
Vi känner oss stolta över att ha skapat ett
arkitektritad och unikt hem för dig. Här vet vi

ETT HEM ATT ÄLSKA

att du kommer att stortrivas och vår målsättning är att snart kunna säga välkommen hem!
Orlando Villacrez,
Verkställande Direktör
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Kummelnäs

Där Staden Möter Naturen

KUMMELNÄS
DÄR STADEN MÖTER
NATUREN
I KUMMELNÄS ÄR LIVET ENKELT ÅRET OM

DÄR
MÖTER
NATUREN
4 STADEN
Där Staden Möter
Naturen
Kummelnäs

Kummelnäs är ett idylliskt samhälle i Nacka kommun, perfekt för dig som älskar natur
och skärgård men inte är beredd att ge upp
Stockholms storstadsliv – 16 minuter med bil
och du befinner dig på Södermalm. Samhället har namngetts efter pittoreska Kummelnäs
gård vars storhetstid varade fram till slutet av
1800-talet, då markerna styckades upp och
sommarhus byggdes. Gården blev till pension-

at men på 1990-talet köptes gården och all
närliggande mark upp i avsikt att bli till permanentbostäder. Och så tog tätorten Kummelnäs
form. Idag blandas tradition och pittoreska hus
med modernism och bekvämligheter. På Kummelnäs vackra gator har du närhet till caféer, biograf, strand, skärgård och en fantastisk natur,
som bland annat kan upplevas i det majestätiska Gärdesuddens naturreservat. Kummelnäs

DÄR STADEN MÖTER NATUREN

är ett välfungerande samhälle med förskolor,
skolor, fritidsgårdar, idrottsaktiviteter, friluftsliv
och ett rikt kultur- och föreningsliv. I närheten hittar du många badsjöar såsom Sågsjön,
Myrsjön, Trollssjön, Glasbrukssjön och Bagarsjön, och under sommaren anordnas simskola
i Sågsjöbadet. Mycket har ändrat sig under
årens lopp, men Kummelnäs är fortfarande en
unik naturpärla där stad möter skärgård.
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Brf Kummelnacka

Inflyttning Q4 2020 – Q1 2021

INFLYTTNING Q4 2020 – Q1 2021

BRF
KUMMELNACKA

INFLYTTNING Q4 2020 – Q1 2021

BRF
KUMMELNACK A
8 HEM
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Brf Kummelnacka

Inflyttning Q4 2020 – Q1 2021

4 PENTHOUSES

4 TRÄDGÅRDSVÅNINGAR

“Vi känner oss stolta över att ha skapat ett arkitektritad och unikt hem för dig. Här vet vi att du kommer
att stortrivas och vår målsättning är att snart kunna säga välkommen hem.”
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Kummelvägen 9

Fågelperspektiv

KUMMELVÄGEN 9

FÅGELPERSPEKTIV
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Kummelvägen 9

Fågelperspektiv
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Kummelvägen 9

Fasaden

FASADEN
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Kummelvägen 9

Fasaden
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Penthouse

Penthouse

Kummelvägen 9

Kummelvägen 9

KUMMELVÄGEN 9
KUMMELVÄGEN 9

PENTHOUSE

PENTHOUSE
96 M2 (DISPONIBEL AREA)

5 ROK

2 BADRUM

16 M2 TERRASS
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Penthouse

Kök & Vardagsrum

SÖDERLJUS
I HEMMETS
HJÄRTA
KÖK & VARDAGSRUM
Det finns totalt fyra penthouses fördelat på de två bostadshusen. I dessa har vi skapat ett gemensamt vardagsrum och kök som verkligen kan
kallas hemmets hjärta. Här flödar ljus genom stora fönsterpartier i söderläge. Oavsett var du befinner dig i livet kommer det här vara ett rum
där du spenderar mycket tid. Öppenheten mellan kök och vardagsrum
skapar ett stort rum perfekt för gemenskap. Det är här du slappnar av
med en bok, bjuder vänner på middag och umgås med familjen.

Penthouse

Kök & Vardagsrum
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Penthouse

Kök & Vardagsrum
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Penthouse

Kök & Vardagsrum
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Penthouse

Kök

KÖK

MED
NATUREN
SOM KULISS
KÖK
Köket sägs vara hemmets viktigaste rum, och vi har haft som mål att skapa en
trivsam plats som inbjuder till matlagning och gemenskap. Köket är stort och
rymligt med öppen planlösning mot vardagsrummet. Stora fönsterpartier ger
mycket ljusinsläpp och utanför tornar träden upp sig likt en tavla. Här lagar du
mat samtidigt som gästerna har trevligt med ett glas vin i handen eller barnen
leker i vardagsrummet – du har allt under uppsikt! Köket är stilrent, modernt
och funktionellt.

TEKNISK BESKRIVNING, KÖK
Produkt.................... Beskrivning......................................................... Färg
Kök............................ Marbodal (tillval finns)................................................ Grå
Kylskåp...................... SIEMENS Integrerad, energiklass A++..............Integrerad
Frys............................ SIEMENS Integrerad, energiklass A++..............Integrerad
Diskmaskin................. SIEMENS, Integrerad energiklass A+.................Integrerad
Mikrovågsugn............ SIEMENS.................................................... Rostfritt/svart
Spishäll...................... SIEMENS Induktion med boostfuntion.................... Svart
Ugn............................ SIEMENS Integrerad, energiklass A............... Rostfritt/svart
Bänkskiva................... Trä (tillval finns)............................................................ Ek
Stänkskydd................ 30x60 (tillval finns)....................................................... Vit
Köksblandare............. Gustavsberg........................................................Kromad
Diskho........................ 1st........................................................................Rostfritt
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Penthouse

Kök

Obs. Produkter och modeller kan komma att bytas ut mot liknande.
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Penthouse

Master Badrum

BÄSTA
TÄNKBARA
BADRUM
MASTER BADRUM
Vi hade som ambition att skapa ett badrum som är snyggt och
praktiskt avsett vem som bor där. Par som söker avslappning och
stilren finess, tonårsfamiljen med mycket tvätt eller de nyblivna
föräldrarna. Badrummet på entréplan har allt för alla. Stort och rymligt med golvvärme, inglasad dusch, toalett, dubbla handfat och
handdukstork. Ovanpå tvättmaskin och torktumlare finns gott om
förvaringsutrymme eller yta för skötbord. På övre plan finns ännu
ett badrum i samma stilrena och skandinaviska design.

Penthouse

MASTER BADRUM

Master Badrum
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Penthouse

Penthouse

Badrum Övre Plan

BADRUM ÖVRE PLAN

Badrum Övre Plan

BADRUM ÖVRE PLAN
Med två badrum undviker man stress och kö på morgonen och kvällarna, eller ger gäster lite
avskildhet. Badrummet på övervåningen är något mindre men har fortfarande alla bekvämligheter som dusch med duschvägg, tvättställ med dubbla handfat, golvvärme och förvaringsmöjligheter. Badrummets design har en perfekt balans mellan det praktiska och det estetiska.

TEKNISK BESKRIVNING, BADRUM ÖVRE PLAN
Produkt.................................... Beskrivning......................................... Färg
Tvättställ + spegel...................... Dubbel........................................................ Vit
Tvättställsblandare..................... Gustavsberg........................................Kromad
Klinker......................................... 30x60 (tillval finns).............................Mörkgrå
Klinker i dusch............................ 10x10 (tillval finns).............................Mörkgrå
Kakel........................................... 30x60 (tillval finns)...................................... Vit
Duschblandare........................... Gustavsberg........................................Kromad
Badkar eller dushvägg i glas...... 1st............................................................ Glas
WC-stol....................................... 1st, Vit golvstående.................................... Vit
Handdukstork............................. 1 st......................................................Kromad
Spotligts..................................... 4st Inbyggda............................................... Vit
Golvvärme.................................. Vattenburet via frånluftspump....................... -

TEKNISK BESKRIVNING, MASTER BADRUM
Produkt.................................... Beskrivning......................................... Färg
Tvättställ + skåp + spegel.......... Vit dubbelho............................................... Vit
Tvättställsblandare..................... Gustavsberg 2st..................................Kromad
Klinker (golv)............................... 30x60 (tillval finns).............................Mörkgrå
Klinker i dusch............................ 10x10 (tillval finns).............................Mörkgrå
Kakel (vägg)................................ 30x60 (tillval finns)...................................... Vit
Duschblandare........................... Gustavsberg........................................Kromad
Duschvägg.................................. Glas................................................................ WC-stol....................................... Gustavsberg................................................ Vit
Handdukstork............................. 1 st......................................................Kromad
Spotligts..................................... Inbyggda, 6 st med dimmer....................... Vit
Tvättmaskin................................ SIEMENS.................................................... Vit
Torktumlare................................. SIEMENS.................................................... Vit
Frånluftspump............................ NIBE............................................................... Golvvärme.................................. Vattenburet via frånluftspump....................... Obs. Produkter och modeller kan komma att bytas ut mot liknande.
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Penthouse

Sovrum

MORGON
I SOLEN
SOVRUM
Penthouse-våningen erbjuder möjlighet till tre sovrum
varav ett på entréplan och två på övre plan. Vi ville
skapa sovrum som är stilfulla i sin enkelhet, ljusa och
rogivande med vackert ekgolv. Alla sovrum har härlig
utsikt över natur och himmel. De två mindre sovrummen
passar utmärkt som gästrum, barnrum eller varför inte
använda ett som bibliotek? Från det största sovrummet
når du också en rymlig walk-in closet med takfönster.

Penthouse

Sovrum
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Penthouse

Penthouse

Master Sovrum

Master Sovrum

MASTER SOVRUM
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Penthouse

Walk-in

LITE EXTR A
LYX
WALK-IN
En walk-in closet är en dröm för många. Färgkoordinerade plagg i prydliga
rader eller ett utrymme för välordnat vardagskaos. Inred som ett dressingroom med sittplats, spegel, steamer och kaffemaskin. Från det stora sovrummet har du tillgång till en rymlig walk-in closet med plats för både hans och
hennes. Det blir pricken över i:et, i ett hem som är skapat för att ge dig trivsel,
komfort och lyx.

TEKNISK BESKRIVNING,GENERELLT
Produkt.................................... Beskrivning......................................... Färg
Walk-in Closet............................ All inredning är tillval............................. Tillval
Golv............................................ Ek, 3-stav.................................................... Ek
Innerdörrar.................................. Vit (Andra kulörer - tillval)........................... Vit
Innerväggar................................ Vit (Andra kulörer - tillval)........................... Vit
Innertak....................................... Vit............................................................... Vit
Tak och golvlister........................ Vit, målade.................................................. Vit
Ytterdörr..................................... Brandklass EI30....................................... Svart
Vägguttag + strömbrytare.......... Enligt svensk standard................................ Vit
Lamputtag.................................. Enligt svensk standard................................ Vit
Värmesystem.............................. Frånluftspump NIBE med golvvärme............ Entré/hall.................................... Klinker 30x60 2 kvm (tillval finns).............. Grå
Obs. Produkter och modeller kan komma att bytas ut mot liknande.

Penthouse

Walk-in
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Penthouse

Penthouse

Privat Terrass

Privat Terrass

PRIVAT TERRASS

LJUSET
FR ÅN NORR
PRIVAT TERRASS
Eftersom huset är byggt i souterräng kommer du upp en våning över
markplan i kök och vardagsrums söderläge, medan du i norr har en privat
terrass på markplan. Här kan du njuta av sköna stunder utomhus i direkt
anslutning till hemmet. Återigen ligger naturen som en vacker kuliss vilket
gör det till en underbar plats att läsa, äta eller leka. Terrassen är privat
och rymlig med gott om utrymme för möbler och växter. Garanterat din
älsklingsplats under de varma sommarmånaderna.
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Penthouse

Trädgårdsvåning

Planlösning

Planlösning

TR ÄDGÅRDSVÅNING

PENTHOUSE
Kummelvägen 9 - Hus 1 - Lägenhetsnr: 3
5 rok - 96 m2 disponibel area

Kummelvägen 9 - Hus 1 - Lägenhetsnr: 1
3 rok - 48 m2 disponibel area
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Bricknova förbehåller sig rätten till ändringar
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Trädgårdsvåning

Trädgårdsvåning

Kummelvägen 9

Kummelvägen 9

KUMMELVÄGEN 9
KUMMELVÄGEN 9

TRÄDGÅRDSVÅNING
48 M2

3 ROK

1 BADRUM

46 M2 TERRASS
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Trädgårdsvåning

Kök & Vardagsrum

EN PLATS
ATT LEVA
KÖK & VARDAGSRUM
Ett litet hem kan ha en stor själ. Det finns totalt fyra
trädgårdsvåningar fördelade på de två bostadshusen. I
dessa lägenheter skapar gemensamt kök och vardagsrum
en öppen platslösning och en given plats för umgänge.
Här tittar du på TV, läser och lagar mat under tiden gästerna umgås i soffan. Är det fint väder öppnar du upp dörrarna till din alldeles egna terrass och låter naturen bli en del
av rummet. Här lever du verkligen i ett med naturen, och
har alla bekvämligheter du kan tänkas behöva.

Trädgårdsvåning

Kök & Vardagsrum
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Trädgårdsvåning

Kök

KÖK

MAXIMERAD
YTA
KÖK
När vi ritade det här köket hade vi som mål att skapa så mycket funktionalitet som möjligt på den relativt lilla ytan. Och vi vågar säga att vi lyckades.
Utmed den vägg som utgör köket har du kyl och frys, diskmaskin, spis, ugn och
mikrovågsugn. Allt i stilren skandinavisk design med utsökta materialval som
inspirerar till matlagning. I köket finns plats för ett generöst matbord och tack
vare stora fönster får du ett härligt ljusinsläpp och grönskande utsikt.

TEKNISK BESKRIVNING, KÖK
Produkt.................... Beskrivning......................................................... Färg
Kök............................ Marbodal (tillval finns)................................................ Grå
Kylskåp...................... SIEMENS Integrerad, energiklass A++............Integrerad
Frys............................ SIEMENS Integrerad, energiklass A++............Integrerad
Diskmaskin................. SIEMENS Integrerad, energiklass A+..............Integrerad
Mikrovågsugn............ SIEMENS.................................................... Rostfritt/svart
Spishäll...................... SIEMENS Induktion med boostfuntion.................... Svart
Ugn............................ SIEMENS Integrerad, energiklass A........... Rostfritt/svart
Bänkskiva................... Trä (tillval finns)............................................................ Ek
Stänkskydd................ 30x60 (tillval finns)....................................................... Vit
Köksblandare............. Gustavsberg........................................................Kromad
Diskho........................ 1st........................................................................Rostfritt
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Trädgårdsvåning

Kök

Obs. Produkter och modeller kan komma att bytas ut mot liknande.
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Trädgårdsvåning

Kök & Vardagsrum

KÖK & VARDAGSRUM

SÖDERLJUS
I HEMMETS
HJÄRTA
TEKNISK BESKRIVNING, GENERELLT
Produkt.................................... Beskrivning......................................... Färg
Golv............................................ Ek, 3-stav.................................................... Ek
Innerdörrar.................................. Vit (Andra kulörer - tillval)........................... Vit
Innerväggar................................ Vit (Andra kulörer - tillval)........................... Vit
Innertak....................................... Vit............................................................... Vit
Tak och golvlister........................ Vit, målade.................................................. Vit
Ytterdörr..................................... Brandklass EI30....................................... Svart
Vägguttag + strömbrytare.......... Enligt svensk standard................................ Vit
Lamputtag.................................. Enligt svensk standard................................ Vit
Värmesystem.............................. Frånluftspump NIBE med golvvärme............ Entré/hall.................................... Klinker 30x60 2 kvm (tillval finns).............. Grå
Obs. Produkter och modeller kan komma att bytas ut mot liknande.

Trädgårdsvåning

Kök & Vardagsrum
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Trädgårdsvåning

Badrum

STILRENT &
PRAKTISK
BADRUM
Lägenhetens badrum är ljust och rymligt med snygga materialval och härlig
golvvärme. Du har en lyxig dusch med duschvägg i glas, tvättställ med dubbla handfat, tvättmaskin, torktumlare, handdukstork och gott om förvaring.
Utrymmet ovanpå tvättmaskin och torktumlare är en bra plats för skötbord
om familjen fått tillökning.

TEKNISK BESKRIVNING, BADRUM
Produkt.................................... Beskrivning......................................... Färg
Tvättställ + skåp + spegel.......... Vit dubbelho............................................... Vit
Tvättställsblandare..................... Gustavsberg 2st..................................Kromad
Klinker (golv)............................... 30x60 (tillval finns).............................Mörkgrå
Klinker i dusch............................ 10x10 (tillval finns).............................Mörkgrå
Kakel (vägg)................................ 30x60 (tillval finns)...................................... Vit
Duschblandare........................... Gustavsberg........................................Kromad
Duschvägg.................................. Glas................................................................ WC-stol....................................... Gustavsberg................................................ Vit
Handdukstork............................. 1 st......................................................Kromad
Spotligts..................................... Inbyggda, 6 st med dimmer....................... Vit
Tvättmaskin................................ SIEMENS.................................................... Vit
Torktumlare................................. SIEMENS.................................................... Vit
Frånluftspump............................ NIBE............................................................... Golvvärme.................................. Vattenburet via frånluftspump....................... Obs. Produkter och modeller kan komma att bytas ut mot liknande.

Trädgårdsvåning

Badrum
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Trädgårdsvåning

Sovrum

SOVRUM

SÖVANDE
NATUR
SOVRUM
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Trädgårdsvåning

Sovrum

Trädgårdsvåningen har två möjliga sovrum, varav
ett lite större. Det mindre sovrummet är ett perfekt kontor, barnrum eller gästrum. Båda rummen
har utgång till den privata terrassen vilket låter naturen komma riktigt nära och erbjuder skön svalka
på sommaren. Vi tycker att man sover bäst i en
vacker miljö, och därför har vi noga valt ut material såsom vackra ekgolv som skapar en klassisk och
ombonad känsla.
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Trädgårdsvåning

Privat Terrass

SOLEN
I SÖDER
PRIVAT TERRASS
På din alldeles egna terrass kommer livet kännas lätt.
Här finns det gott om plats för både loungemöbler
och matplats. Grillen är given och utanför ditt trädäck
finns gräsmatta perfekt för barn att leka på. På vintern
pyntar du med ljus som skapar en mysig känsla både
ute och inne. En drömplats för dig som vill ha både
lägenhetsliv och trädgård.

Trädgårdsvåning

Privat Terrass
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BRF Kummelnacka

BRF Kummelnacka

Nära Hemmet

Nära Hemmet

BRF
NÄR A
KUMMELNACK A
HEMMET
SOM BOENDE I BRF
KUMMELNACKA HAR DU
NÄRA TILL DET MESTA.

Exempelvis:
Kummelnäs förskola
En förskola mitt i naturen. Vision: alltid bästa möte för utveckling
och lärande för framtiden och världen.
Yasuragi
Prisbelönt spa-hotell i autentisk japans miljö. En fridfull oas med
varma källor utomhus, aktiviteter, behandlingar & underbar mat.
Court1 Nacka Padel Club & Fitness
Court1 är en padel- och träningsanläggning med fem dubbelbanor,
en singelbana och gym.
Friskis & Svettis
En luftig träningsanläggning med skön stämning. I deras fullutrustade gym finns allt från maskiner och fria vikter till cardiohörna och
ytor för funktionell träning. Här kan du träna individuellt eller delta
i pass.
Nacka Forum
Här hittar du allt. Mode, heminredning, service och mataffärer.

NÄRA HEMMET

NÄRA HEMMET
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BRF Kummelnacka

BRF Kummelnacka

Ett Tryggt Köp

BRF

ETT
TRYGGT KÖP
VÅRT TRYGGHETSPAKET
Att köpa ett nytt hem är för många den största
affären man gör i sitt liv. Därför har vi ett trygghetspaket som gör ditt bostadsköp till en trygg
och säker investering.

FÖRENING MED GOD EKONOMI
Bostadsrättsföreningens ekonomiska plan har
granskats av två av Boverkets auktoriserade
intygsgivare, som intygar att planen vilar på
tillförlitliga grunder. Föreningen är nybildad

Det finns ögonblick i livet man
minns. Ett av dem är dagen då
du får sätta nyckeln i dörren
till ditt nya hem. Ett hem där
ingen annan har bott före dig.

och har inte några gamla skulder. Vi garanterar att föreningen har fortsatt goda ekonomiska
förutsättningar.
SÄLJ DIN NUVARANDE BOSTAD I LUGN
OCH RO
Du får god tid på dig att sälja din befintliga
bostad eftersom vi lämnar besked om definitivt
tillträdesdatum minst tre månader före inflyttning.
TILLTRÄDESSKYDD
Du kan, efter prövning, skjuta upp ditt tillträde
i upp till en månad, om försäljningen av din nuvarande bostad drar ut på tiden.
VÅRT ANSVAR OM FÖRENINGEN HAR
OSÅLDA LÄGENHETER
Månadsavgiften för eventuella osålda lägenheter vid inflyttningsdatum betalas av oss
under tolv månader. Skulle det finnas osålda
lägenheter kvar efter den tiden köper vi dessa
av föreningen. Vi ansvarar för att bostadsrättsföreningens ekonomi inte påverkas.

ETT TRYGGT KÖP

BESIKTNING AV OBEROENDE PART
Innan inflyttning sker en slutbesiktning som
görs av en oberoende besiktningsman. Vi gör
en garantibesiktning efter två år för att säkerställa att allt är fortsatt bra och att inga fel har
uppkommit.

KUMMELNACK A

Garantier

BRF KUMMELNACK A
GAR ANTIER
GARANTIER

Med vår långa erfarenhet av bostadsmarknaden
är vi vana att planera långsiktigt. Våra kalkyler
tar hänsyn till konjunktursvängningar och våra
bostadsrättsföreningar är ekonomiskt hållbara
även över tid.
GARANTIER SOM GÄLLER ALL
NYBYGGNATION
För alla lägenheter och hus som vi uppför gäller
en garanti på minst två år så att du som kund
ska känna dig trygg. Under denna tid är det vi
som ansvarar för att avhjälpa eventuella fel.
EKONOMI
När du köper en bostadsrätt av Bricknova startar och följer vi bostadsrättsföreningen fram till
dess att boende i föreningen flyttar in och väljer
sin egen styrelse. Vi står då för en trygg överlämning med hjälp av Sveriges främsta aktörer
inom BRF-bildning.
Vi ser även till att föreningen inte har några
gamla skulder eller belastningar vilket ger
trygghet för alla boende i föreningen och garanterar att föreningen har fortsatt goda ekonomiska förutsättningar.
Månadsavgifterna för eventuella osålda
lägenheter vid inflyttningsdatum betalas av
oss under tolv månader. Skulle det finnas osålda lägenheter kvar efter tolv månader köper vi
dessa av föreningen. Vi ansvarar för att bostadsrättsföreningens och de boendes ekonomi
inte ska påverkas.

FÖRSÄKRING
Inför produktionsstart tecknas alltid försäkringar av oss eller via våra underentreprenörer så
att vi är försäkrade tills att vi överlämnar föreningen till de boende och styrelsen.
INGEN INSATS
Till skillnad från många andra aktörer kräver
inte vi någon insats, detta som en ytterligare
trygghet för dig under produktionstiden till och
med tillträdet.

TILLTRÄDESSKYDD
Vi lämnar alltid besked om definitivt tillträdesdatum minst tre månader före inflyttning. Det
gör att du har gott om tid på dig att sälja din
befintliga bostad.
Om du inte lyckas sälja din bostad i tid kan
du få skjuta upp tillträdet i en månad. Kravet
från oss är att du kan påvisa att du har anlitat en
auktoriserad mäklare som lagt ut din bostad till
försäljning till ett marknadsmässigt pris senast
tre månader innan tillträdesdatum.
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KONTAKTA OSS

Så Går Det Till Att Köpa

Så Berättar Vi Mer

SÅ GÅR DET TILL ATT KÖPA

SÅ GÅR DET
TILL
ATT KÖPA
SÄLJSTART
Våra bostäder börjar ofta säljas i projekteringsskedet, alltså innan vi har börjat bygga.

UPPLÅTELSEAVTAL
Ca tre månader innan inflyttning ersätts
förhandsavtalet med ett upplåtelseavtal.

FÖRHANDSAVTAL
När du bestämt dig för vilken bostad du vill
köpa tecknar du ett bindande förhandsavtal.

SLUTBESIKTNING
Ca fyra veckor innan inflyttning sker en slutbesiktning som vi rekommenderar att du deltar vid.

INREDNINGSVAL
Du får möjlighet att mot en tilläggskostnad
byta ut eller välja till inredning och utrustning
för att ge bostaden din personliga prägel. Dessa val måste göras före en viss tidpunkt som
du informeras om, annars levereras bostaden i
standardutförande.

SLUTLIKVID
Senast fem bankdagar innan inflyttning ska slutlikviden vara inbetald.

FÖRHANDSAVTAL

INREDNINGSVAL

INFLYTTNING
Nycklar överlämnas tillsammans med annan viktig information om bostaden. Du får en specifik
tidpunkt då du kan börja flytta in.

UPPLÅTELSEAVTAL

KONTAKTA OSS
SÅ BERÄTTAR VI MER

ÖVERLÄMNING AV FASTIGHETEN TILL
FÖRENINGEN
Bricknova bildar bostadsrättsföreningen och
vid första stämman väljs de boende in i styrelsen. Anmäl gärna ditt intresse för styrelsearbete
eftersom du då har stor möjlighet att påverka
hur er förening drivs och utvecklas.
GARANTIBESIKTNING
Ca tre månader efter inflyttning åtgärdar vi
eventuella akuta ärenden. Vi gör en garantibesiktning på efter två år för att säkerställa att allt
är fortsatt bra och att inga fel har uppkommit
i bostadsrätten. Måste något fel åtgärdas då
görs det enligt garantibestämmelser.

SLUTBESIKTNING

SLUTLIKVID

INFLYTTNING

KONTAKTA
OSS

CHRISTOPHER STORM

JOHAN MARKELIUS

Fastighetsmäklare, Certifierad Nyproduktion
Direkt: 070-944 25 35
christopher.nacka@svenskfast.se

Franchisetagare, Fastighetsmäklare
Direkt: 070-810 38 17
johan.nacka@svenskfast.se

SÅ BERÄTTAR VI MER
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Välkommen Hem

KUMMELVÄGEN 9
VÄLKOMMEN HEM

Kummelvägen 9

Välkommen Hem
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