Juvelen i Norrtälje

Moderna och funktionella lägenheter mitt i Nya Norrtälje.
Fritt från underhåll och bekymmer. Bara några minuters
promenad från Centrum. Välkommen.

Klart
för
inflyttning!

Det ska vara enkelt att bo!
Därför har vi gjort det lätt för dig.
Det ﬁnns många positiva ord att
säga om det som nu blir Bostadsrättsföreningen Juvelen. Om den
höga standarden på allt. Sprillans
blankt och fräscht. Arkitektritat
och byggt efter konstens regler.
Bekvämt och tryggt. Öppen
planlösning, modern teknik och
utvalda detaljer. Allt skapat för att
du ska kunna koppla av och leva
bekymmersfritt.
Du väljer själv om du vill bo längst
ner eller högre upp. Och du behöver
inte vänta länge på din nya bostad.
Redan i år kan du flytta in!

För att inte tala om innergården
som badar i sol i bästa söderläge.
De fina balkongerna ger extra
njutning till varje dag.

Läget gör Juvelen till en äkta
diamant. Bara några minuter till
busscentralen nere på stan, och
både Willys, och Lidl runt hörnet.

Gemenskapen gör också Juvelen
till något unikt. Trevliga uteplatser
erbjuder alla förutsättningar för att
hålla somriga middagar, födelsedagshurrande och eftermiddagskaffe. Dina vänner kommer
troligtvis ångra sig att de inte
också flyttade hit.
Välkommen till Juvelen.
Här kommer du trivas!

Juvelen ligger bara ett stenkast från Norrtälje centrum i ﬁnt söderläge
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Nästan alla lägenheter har balkong eller egen uteplats

Rumsbeskrivning
BRF Södra Juvelen
Hall/vardagsrum/sovrum

Badrum/tvätt

Golv

Ekparkett lackad 3 stav

Konfortvärme i golv EL
Klinker

Ja
150  150 Slumpmässigt blandade nyanser grå.

Vägg

Målat vitt

Innerdörr

Vita, släta

Hatthylla

Hatthylla

Kakel på vägg

150  150 Primus Vittoria, 354100 vitt i halvförband

Garderob/Städskåp

HTH, vit

Tvättställ

Alterna Tvättställ RSK NR: 7606534

Spegelskåp

HTH Badrumsskåp art O060142, vit

Duschvägg

Rak modell

Blandare+dusch

Oras Nova Eco

Tvättställsblandare

Oras1510 Tvättställsblandare

Kök
Golv

Ekparkett lackad 3 stav

Mosa Scenes 6120V, 6121V, 6122V, 6123/V

Vägg

Målat vitt

Toalettstol

Golvstående A-Collection WC-Stol RSK NR: 7856880

Takbelysning matplats

Uttag i tak-vinkel

Bänkskiva

Laminat vit framkant, borstat stål 554, vit

Belysning under överskåp Bänkbelysning

Torktumlare

Bosch WTH83007SN vit

Inredning i kök

HTH, vit

Tvättmaskin

Bosch WAN240A7SN vit

Bänkskiva

Bänkskiva i laminat rak maskinmonterad
framkant 590 struktur ljus

Stänkskydd

Laminat lika bänkskiva färg 590 struktur ljus

Övrigt

Diskbänk

Intra Horizon 815 (80 cm skåp),

För TV ingår basutbud från Com Hem i månadsavgiften
(se vilka kanaler på www.comhem.se) .

615 (60 cm skåp) Underlimmad
Diskbänksblandare

Oras Swea 1539 Köksblandare

Kökskåpa

LGG Pandora Green

Frys, 3 och 4 rok

KGV36XW31 vit

Kyl, 3 och 4 rok

KSV36NW31 vit

Kyl/Frys, 1 och 2 rok

Bosch KGV36XW31 vit inkl. droppskydd

Spis

Bosch HCA 778321U vit 60 cm

Diskmaskin, 3 och 4 rok

Bosch SMU40D22SK vit 60 cm

Diskmaskin, 1 och 2 rok

Bosch SPU40E42SK vit 45 cm

www.norrtaljejuvelen.se

Bredband köps separat från Com Hem av bostadsrättsinnehavaren, ingår ej
i månadsavgiften. Se aktuella erbjudanden på www.comhem.se
Egen förbrukning av varmvatten och hushållsel mäts och debiteras separat,
dvs ingår ej i månadsavgiften.

Här bor du tryggt och bekvämt utan bekymmer

Byggnadsbeskrivning
BRF Södra Juvelen

Grundläggning
Grundläggning utförs med platsgjuten betongplatta på
mark med betongpålar till fast grund
Stomme
Bjälklag utförs av prefabriserad bjälklag i betong och
lägenhetsskiljade väggar i 200 mm prefabriserad
betong
Balkonger/fronter
Balkonger utförs av prefabricerade betongplattor med
räcke i lackad aluminium
Ytterväggar
Ytterväggar utförs prefabricerade betongväggar sk
sandwich väggar med isolering av cellplast med högt
U-värde
Yttertak
Yttertak uppstolpat med takstolar av trä, råspont
och plåtbeklätt yttertak samt takavvattning med
hängrännor och stuprör.
Lägenhetsskiljande väggar
Alla lägenhetsskiljande väggar är prefabricerade
betongväggar 200 mm tjocka med brandkrav EI60 och
ljudkrav enligt norm.
Lättväggar/innerväggar
Platsbyggda innerväggar av gips och stålreglar.
Förstärkning för uppsättning av TV

www.norrtaljejuvelen.se

Entrépartier
Aluminiumpartier med mycket ljus. Portkod.
Värme, vatten och sanitet
Värmesystem utförs med radiatorsystem med stående
ratiatorstammar, anslutet till Norrtäljes lokala
fjärrvärmenät.
Vatten och avloppssystem anslutet till kommunens VA
nät.
Porslin och blandare med bra standard,
termostatblandare för duschar samt engreppsblandare
för tvättställ etc.
Indivduell mätning på tappvarmvatten
Ventilation
Lägenheter utförs med till- och frånluftsaggregat med
återvinning samt.
Allmänna lokaler utförs med till- och frånluftsaggregat
PHGnWHUYLQQLQJVDPWI|UI|UUnGIUnQOXIWVÀlNWDUHWF
Tv, telefon och data
Lägenheterna är bestyckade enligt Svensk Standard
med kombinerad gruppcentral och mediacentral
placerad i hall. TV, telefon och data utförs som
gemensamt multimedianät och bestyckningen för dessa
är 1 st i hall, 1 st i vardagsrum, 1 st i varje sovrum samt
1 st dubbelt vid huvud TV-plats. El-golvvärme med
energisparfunktion/ecodrive-läge installeras i badrum
för komfortvärme

Förråd
)|UUnGLGHWÀHVWDIDOOSnHQWUpSODQHWLVLWWHJHW
trapphus. Metallnätväggar.
Cykel
Utvändiga cykelställ på innergård.
Barnvagnsförråd
)LQQVLDOODHQWUpUHQWUpSODQlYHQODGGSODWVHUI|U
SHUVRQOLJWHOIRUGRQ¿QQVLDOODHQWUpUSnHQWUpSODQ
Soprum/källsortering
(WWHJHWVRSUXPI|UYDUMHWUDSSKXV¿QQVLDQVOXWQLQJ
WLOOHQWUpPRWJDWD6WRUWJHPHQVDPWNlOOVRUWHULQJVUXP
för hela huset vid Rubingatan 14 ( Fasad mot Norr)
Postboxar
/nVEDUSRVWER[LHQWUpKDOOI|UUHVSHNWLYHWUDSSKXV
Garage på innergård
Övre plan ca 52 p-platser i det fria, nedre plan ca 51
p-platser i kallgarage utan port samt trappa från nedre
plan upp till innergård

Modernt och fräscht

Resan från intresseanmälan till ditt nya hem
BRF Södra Juvelen

1. Hitta en lägenhet
På hemsidan www.norrtaljejuvelen.se hittar du all information om
Norrtälje Juvelen.

3. Betalning av handpenning
En handpenning om 10 % av köpeskillingen ska erläggas efter att
upplåtelseavtal skrivits.

Här ser du bland annat vilka lägenheter som är lediga, hur mycket de
kostar och hur planlösningarna ser ut.

En faktura på handpenningen kommer att skickas per post till
köparen och ska betalas inom tio dagar.

2. Skriva upplåtelseavtal
Mäklaren bokar ett personligt möte med dig för att teckna ett bindande
upplåtelseavtal och gå igenom all information. Till detta möte ska du ha
ett lånelöfte klart med din bank. Genom upplåtelsen upptages köparen
som medlem av bostadsrättsföreningen.

4. Slutbesiktning
När ditt hem är färdigställt görs en slutbesiktning av en opartisk
besiktningsman.

Bostadsrättsföreningens ekonomiska plan är registrerad hos Bolagsverket. Innan registreringen hos Bolagsverket har två av Boverket
godkända intygsgivare granskat planen och intygar att planen vilar på
tillförlitliga grunder.
OBS! Det är mycket viktigt att du har ett lånelöfte klart
med din bank!

www.norrtaljejuvelen.se

5. Tillträde/Inflyttning
Äntligen dags för inflyttning. Mot uppvisande av fullt betald insats
får du nycklarna till ditt nya hem. Viktig information om din nya
lägenhet och bostadsrättsföreningen hittar du i bopärmen som du
får i samband med tillträdet. Har du frågor efter att du har flyttat in,
ska du kontakta bostadsrättsföreningen.
Kontaktuppgifter finns i bopärmen.

Garantier och försäkringar
BRF Södra Juvelen

Förskottsgaranti
Förskottsgarantin är en säkerhet för det förskott du
betalar.
Färdigställandegaranti
Under byggtiden gäller en försäkring som
säkerställer att husen kommer att färdigställas även
om entreprenören skulle gå i konkurs.
Entreprenadgaranti
Innan bostaden överlämnas till dig sker en
slutbesiktning. En opartisk besiktningsman
bedömer då om uppförandet är utfört enligt
avtalet. De fel som besiktningsmannen noterar
och för vilka entreprenören är ansvarig åtgärdas
av entreprenören inom en av besiktningsmannen
fastställd tid. Efter två år görs ytterligare en
besiktning för att fånga upp de fel som kan anses
härröra från byggnationen. Skador och skavanker
som uppkommer efter besiktningen ersätts inte.

www.norrtaljejuvelen.se

Garantier för osålda lägenheter
En garanti om att kostnader för osålda lägenheter
inte kommer att belasta bostadsrättsföreningen.
Efter 6 månader köps eventuellt osålda lägenheter
av Arkensvik AB.
Vd- och styrelseförsäkring
Är en försäkring som gäller beslutsfattande
medlemmar i bostadsrättsföreningens styrelse
Fastighetsförsäkring
Vid tillträde har bostadsrättsföreningen en
fastighetsförsäkring som bland annat omfattar en
fullvärdesförsäkring för byggnaden.

Vill du vara en del av en ny
spännande tid i Norrtälje?

Kontakt: Magnusson Mäkleri
Telefon: 0708-40 00 22

norrtaljejuvelen.se

Email: henric@magnussonmakleri.se
Index Residence hittar och utvecklar fantastiska lägen. Gemensamt
för alla våra projekt är passionen för att skapa moderna bostäder
i harmoniska omgivningar med inbyggd livskvalitet. Genom att
E\JJDVPDUWRFKH̆HNWLYWInUGXN|NHWEDGUXPPHWWHUUDVVHQRFK
OMXVHWVRPGXKDUGU|PWRPPHQRFNVnVnP\FNHWPHU

