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FRÅGOR OCH SVAR 
Brf Lövöbacken 1, Holmsund 
 

1. Hur många lägenheter blir det totalt i föreningen? 

24. 

 

2. Vilka lägenhetsstorlekar finns det? 

2:or, 3:or och 4:or. Ca 56-90 kvm. 

 

3. Hur ser föreningens ekonomi ut?  

Belåningen i föreningen är ca 12 500 kr/kvm. 

Snittränta: ca 1 % 

Räntekostnadsreserv: 1,5 %  

 

4. Hur kommer området runt omkring att bli? 

Se bild till höger.  

Brf Lövöbacken byggs på fastigheten som heter Tallkronan 1. 

På fastigheterna Tallkronan 2 och 3 samt Barkbåten 1, 2, 3 

och 4, kommer det att byggas fristående småhus/villor.  

Längre ner, på Pålroten och Tallbarret, byggs nya radhus. 

 

5. När är det säljstart? 

Den 18 oktober 2021. 

 

6. När beräknas inflyttning? 

Höst 2023. 

 

7. Vad kostar insatsen på lägenheterna? 

2:orna ligger mellan 1 545 000 – 1 895 000 kr. 

3:orna ligger mellan 2 245 000 – 3 150 000 kr. 

4:orna ligger mellan 2 795 000 – 3 195 000 kr. 

 



    

 

 

 

 

  

  

 

 

Betalningen fördelas så här: 

Förskottsbelopp, 2 % av lägenhetens totala insats (dock max 75 000 kr). Betalas i samband 

med förhandsavtal. Handpenning, 10 % av lägenhetens totala insats (med avdrag för redan 

betalt förskottsbelopp), betalas i samband med upplåtelseavtal. Slutbetalning görs innan 

tillträde. 

 

8. Vad ligger månadsavgiften på? 

2:or, 3 573 kr/mån  

3:or, 4 474 – 4 508 kr/mån 

4:or, 5 164 kr/mån  

 

9. Vad ingår i månadsavgiften? 

Avgiften täcker till exempel kostnader för; 

§ Värme 

§ Fastighetsförvaltning 

§ städning av trapphus 

§ sophämtning 

§ gräsklippning och snöröjning 

§ löpande utgifter för drift och olika tjänster 

§ lån/amortering, föreningens lån. 

§ underhåll av fastigheten 

 

För hushållsel, kall- och varmvatten betalar du separat för just den mängd du använder. Vi 

vill att det ska löna sig att vara sparsam och värna om miljön. Kostnad för TV/bredband 

tillkommer. 

 

10. Vilka gemensamma ytor finns? 

Gemensamhetslokal där kalas, större middagsbjudningar eller möten kan hållas finns i ett 

gårdshus mellan de två bostadshusen. Här finns också en fin övernattningslägenhet som ni 

kan boka när långväga gäster kommer på besök. 

På våningsplan 5 finns även ett barnvagns-/rullstolsrum, med hiss hela vägen upp. 

 

11. Vilken köksleverantör används? 

Marbodal. 

 

12. Vilken badrumsleverantör används? 

Svedbergs. 

 

13. Hur ser det ut med förråd? 

Varje lägenhet får tillgång till ett varmförråd (ca 2-5kvm) på våning 5 (med hiss hela vägen 

upp). De har gallerväggar och en hylla med klädstång ingår, eget lås behöver köpas.  

 

14. Finns balkong till alla lägenheter? 

Ja, samtliga lägenheter kommer att ha en generös inglasad balkong i söderläge. 

 

15. Finns golvvärme i badrummen? 

Ja, vattenburen komfortvärme är standard i alla badrum (bad/tvätt), ej i extra wc. 

 

16. Hur många parkeringsplatser kommer finnas? 

27 st totalt. Varav 18 platser i carport (av dessa har 4 st laddstolpe för elbil).  

2 st handikapplatser finns, där tillstånd krävs. Kösystem tillämpas.  



    

 

 

 

 

  

  

 

 

17. Vad kostar parkering? 

Parkeringsplats: 450 kr/mån 

Carport: 600 kr/mån 

Carport med laddstolpe: 600 kr/mån (exkl. elförbrukning) 

 

18. Kommer det finnas cykelparkering? 

Ja, två cykelparkeringsplatser under skärmtak samt cykelställ utplacerade på innergården  

 

19. Hur fungerar kösystemet? 

I samband med säljstarten får du som gjort en intresseanmälan möjlighet att fylla i en 

valblankett. På valblanketten anger du vilken/vilka lägenheter du är intresserad av. 

Riksbyggen skapar sedan en projektspecifik kö med de Förtursmedlemmar som lämnat in 

en valblankett inom utsatt tid, samt en kö för intressenter som inte är medlemmar i 

Riksbyggen Förtur.  

 

Den Förtursmedlem som har flest poäng får sitt bostadsval tillgodosett först, därefter den 

som har näst flest poäng och så vidare. Om Förtursmedlemmar har lika många poäng får 

den Förtursmedlem som har registrerat sig som medlem först välja först.  

 

Bostäder som inte tilldelats Förtursmedlemmar erbjuds sedan övriga intressenter. Då sker 

fördelningen efter anmälningsdatum som intressent på projekthemsidan. 

 

20. Hur fungerar kösystem för p-platser? 

Fördelning av p-platser sker i samma ordning som när avtal för bostaden tecknas. 

 

21. Vad händer när du väljer att köpa en lägenhet? 

Då tecknas ett förhandsavtal mellan dig och bostadsrättsföreningen. Det garanterar dig som 

köpare att förvärva en viss lägenhet. Avtalet grundas på föreningens kostnadskalkyl som är 

registrerad av Bolagsverket. Innan du tecknar förhandsavtalet görs en kreditupplysning på 

dig. När förhandsavtalet är undertecknat får du per post en faktura på förskottsbeloppet 

som är en del av handpenningen. Förskottsbeloppet är 2% av lägenhetens totala insats, 

dock högst 75 000 kr. 

När föreningens slutliga ekonomiska plan är registrerad av Bolagsverket är det dags att 

teckna upplåtelseavtal och mäklare, Maggi Bergh, kallar till avtalsskrivning. Detta sker ca 

6 månader före tillträdet. Sedan skickar vi fakturan på handpenningen för din nya bostad. 

Du betalar 10 procent av insatsen med avdrag för förskottet som betalades i samband med 

tecknandet av förhandsavtalet. 

 

På dagen för tillträde ska slutbetalningarna för lägenheten inklusive dina ev. tillval och 

betalning av månadsavgiften vara gjorda (årsavgiften betalas månadsvis i förskott, från och 

med tillträdesdagen). När betalningen är erlagd får du nycklarna till ditt nya hem. 

 

22. Vad händer om något oväntat händer innan inflyttning? 

Det ska vara tryggt att köpa en bostad inom Riksbyggen, därför har vi något som vi kallar 

Trygghetslöftet. Vi hjälper dig ekonomiskt om du inte lyckas sälja din bostad, blir 

sjukskriven eller arbetslös. Om något allvarligt händer dig eller någon i din familj har du 

också möjlighet att frånträda köpet, fram till inflyttningsdagen.  

Mer information och villkor på www.riksbyggen.se/trygghetsfilosofin/  

 

23. Får man välja inredning i lägenheten? 

Självklart, en av fördelarna med att köpa en nyproducerad bostad är att du själv har 



    

 

 

 

 

  

  

 

 

möjlighet att påverka och välja inredning. I vår 3D-väljare som finns på projekthemsidan 

kan du prova dig fram till vilket kök och badrum som faller dig bäst i smaken för ditt nya 

hem. 

 

24. Hur fungerar det med val av inredning? 

Du väljer kostnadsfritt inom ett välkomponerat stilpaket i köket; den lucka, de handtag 

eller knoppar, den bänkskiva och det stänkskydd du vill ha. På samma sätt fungerar det för 

badrummet, du väljer vilket kakel och klinker du önskar, om du vill ha spegelskåp eller 

spegel osv. Du kan lugnt kombinera de olika alternativen inom stilpaketet - alla val passar 

bra tillsammans! 

 

När du ska göra dina inredningsval använder du vårt inredningsmagasin. Här har vi samlat 

all information om inredningsvalen. Du kan även välja vitvaror, parkettgolv, blandare, 

duschväggar, innerdörrar och skjutdörrsgarderober och dylikt men dessa val är inte 

kostnadsfria. I inredningsmagasinet finns inspiration och bilder, mood boards, förklarande 

texter, vilka övriga tillvalsalternativ som erbjuds och även prisuppgifter. 

 

25. Kan eventuellt osålda lägenheter belasta föreningens ekonomi? 

Nej, det är tryggt att köpa bostad via Riksbyggen vi har fast pris och inköpsgaranti. Det 

innebär att Riksbyggen svarar för alla kostnader och intäkter fram till den sista dagen i den 

månad som infaller fem månader efter godkänd slutbesiktning. Om någon lägenhet inte är 

såld åtar sig Riksbyggen att köpa den. Genom att föreningen tecknar ett s k 

Riksbyggenavtal med Riksbyggen får bostadsrättsföreningen ett fast pris på sitt 

nybyggnadsprojekt. Det innebär att föreningens slutliga anskaffningskostnad är känd när 

den ekonomiska planen upprättas och bostadsrätterna upplåts. 

 

26. Vem kontaktar jag för fler frågor? 

Mäklare Maggi Bergh, 090-13 90 00, mobil: 070-666 40 74, maggi.bergh@maklarhuset.se 


