Åtta moderna
radhus i markplan,
uteplatser åt två
håll & carport.

Åtta nyproducerade radhus med 3 rum och kök, 83 kvm
i Östanåbacken i Vetlanda. Nära till både natur och stad

www.ostanabacken.se
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3D illustrationer, fotografier och ritningar är vägledande men kan avvika från verkligheten
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Tänk dig att bo i ett centralt beläget radhus på
bekvämt avstånd till både centrum och naturen
kring Östanå. Det här är ett boende för dig som
vill ha det perfekta läget med närhet till allt vad
Vetlanda har att erbjuda.
Här bor du i välplanerade, moderna
lägenheter med två uteplatser. Bilen ställer
du bekvämt i din carport i anslutning
till bostaden. Utanför dörren finns en
grönskande innergård med väl planerade
och upplysta gemensamhetsytor, uteplatser
och en egen boulebana. Gården är väl
avskärmad med ett grönskande plank.
Läget är lugnt och du tar dig snabbt till
centrum, oavsett om du tar bilen eller
cykeln.

I Bostadsrättsföreningen Östanåbacken
bor du i ett modernt hem med genomtänkt
öppen planlösning där det är lätt att umgås.
Moderna hållbara materialval, golvvärme,
stora glaspartier som går nästan från golv
till tak och en takhöjd till nock i kök och
vardagsrum vilket skapar en härlig rymd.
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Östanåbacken
Exteriör
BRF Östanåbacken består av
8 karaktärsfulla radhus som
utformats med miljö och
hållbarhet i fokus.
Husen får fasader av ljus linoljebehandlad
panel som grånar naturligt över tid. Detaljer
och plåtarbeten framhävs med en svart
kulör som kontrast mot den mjuka fasaden
av trä.
De vinklade pulpettaken kläs med sedum och låter
husen smälta in i det bakomliggande grönområdet.
Sedumtaken hjälper också till att fördröja och rena
dagvatten, innan det når naturliga vattendrag.
Radhusens entréer och carportar riktas mot den
gemensamma kvartersgatan som löper genom
kvarteret. Radhusen får uteplatser som riktas mot
både gatusida och gårdssida för att ta tillvara på
utsikt mot gröna ytor och fina sollägen.
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Natur och stadsnära
radhus inflyttning
hösten 2020
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Östanåbacken
Interiör
Radhusen är på hela 83 kvm och har en öppen planlösning om tre rum
och kök med generösa takhöjder upp till nock i de öppna ytorna.

S

kjutdörrspartierna skänker genomgående

Vitvarorna kommer genomgående från Miele, av det

ljusinsläpp till de sociala ytorna i den öppna

enkla skälet att de är den enda tillverkare i branschen

planlösningen.

som utvecklar, tillverkar och testar sina produkter för
en driftstid motsvarande 20 års normal användning.

I anslutning till hall och badrum finns ett flexibelt
utrymme som de boende själva kan välja att förvandla

Avfrostningsfri kyl och frys är en självklarhet.

till en mindre toalett eller en klädkammare.

Induktionshäll ingår som standard, liksom
energibesparande diskmaskin samt tvättmaskin och

Radhusen håller hög standard i en öppen planlösning

torktumlare i badrummet.

och med hållbara materialval och golvvärme.
Helkaklat badrum med riktigt hög standard!
Våra kök och den fasta inredningen kommer från

Inredning från INR med plats för hela din personlighet.

välkända HTH, en köksspecialist med modern dansk

Vårt mål är att göra ditt badrum till hemmets

design. Inte nog med att du får ett kök med hög

skönaste plats med hjälp av badrumsinredning och

kvalitet du får även möjlighet att träffa en köks-

duschväggar med smarta, innovativa funktioner

specialist från HTH och utforma ditt eget drömkök

designade efter hur du vill börja din dag. Eller avsluta

efter din egen stil och önskemål.

den. Och i alla radhus ingår även tvättmaskin och
torktumlare från Miele som standard.
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Hög kvalitet som
standard
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Situationsplan
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En egen inbjudande
grön oas
BRF Östanåbacken är boendet med nära till allt. Några minuters
cykelavstånd till centrum, skola och naturområden utanför knuten.
Med nåra minuters cykelfärd är du i det populära

Grönskande innergård med väl planerade och

rekreationsområdet Östanå där du kan bada, ta en

upplysta gemensamhetsytor, uteplatser och en

golfrunda och mycket mer. Gillar du racketsporter

egen boulebana. Gården är väl avskärmad med

finns Vetlanda Racketklubb runt hörnet. Två

ett grönskande plank. BRF Östanåbacken uppförs

huskroppar i markplan med fyra lägenheter i varje.

i korsningen vid Nyhagsgatan och Östanåvägen i
Vetlanda.
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Praktisk
bostadsfakta
Parkering & förråd

Hushållsel & uppvärmning

I anslutning till varje bostad kommer det finnas en

Uppvärmning sker via gemensam anslutning till

carport. Förråd finns i direkt anslutning till din bostad.

fjärrvärme. Eget till- och frånluftsaggregat i varje
bostad med återvinning som styrs via ett FTX-

Bredband, TV och telefoni
Uppkoppling sker via fiber. Kostnaden står ni själva för
beroende på val av utbud.

Sophantering
Avfall sorteras bekvämt i nedgrävda behållare med
inkast, vilket är både hygieniskt och praktiskt.

Post och tidning
Postfack kommer placeras på gemensam plats

Kall- och varmvatten
Vatten ingår i månadsavgiften. Uppvärmning av vatten

aggregat.
Individuell avläsning per bostad som sedan
bostadsrättsföreningen debiterar kostnaden för
värme och uppvärmning av varmvattnet per bostad
och månad.
Månadskostnaden för värme och el per bostad
uppskattas till cirka 1200kr.

Övrigt
Avskärmning mot Östanåvägen kommer att skapas
med hjälp av växtlighet för att skapa en egen trädgård
för de boende.

står var och en för och mäts separat tillsammans med
värmeförbrukningen.
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Planlösning
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Välj våra
tidlösa kök
och badrum
eller skapa
din egen stil
Vi vill att du ska känna att just ditt hem ska vara format efter dig och din personlighet.
Därför ger vi dig möjligheten att skapa ett hem som passar din smak och din livsstil. Som
tillval kan du bland annat välja att utforma ditt HTH kök efter egen smak. Även kakel och
klinker samt inredning från INR till badrummet väljer du efter eget tycke och smak.
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Upplev friheten med
att bo i bostadsrätt
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Bo i bostadsrätt
Att bo i bostadsrätt ger dig många fördelar mot att bo lägenhet. Att äga
din bostad gör att du kan sälja till vem du vill och du har inflytande på
vad som händer i huset. Bättre ekonomi, ökad trygghet och starkare
gemenskap med dina grannar

S

om ägare av en bostadsrätt äger du en del

Som ägare av din bostadsrätt har du ett betydligt

av fastigheten vilket gör att du har ett reellt

starkare besittningsskydd än i en hyresrätt och

inflytande i allt som händer med ditt boende.

behöver inte oroa dig för ägarbyten eller chockhöjda

Både när det gäller din utemiljö och hur du vill att ditt

hyror. Ofta ser man en starkare gemenskap

boende ska se ut i form av t.ex. färg, golv och tapeter.

mellan grannar tack vare det delade ägandet och
de gemensamma uppgifterna i förvaltningen av
fastigheten.

När du köper din bostadsrätt betalar du en
kontantinsats till föreningen. Sedan betalar du
en avgift varje månad som ska täcka föreningens

Du har också en större frihet om du vill överlåta din

kostnader för räntor, amorteringar och

bostadsrätt genom att sälja, byta eller låta någon

underhållskostnader. Ni i föreningen kan själva

annan ärva - mycket enklare än jämfört med en

bestämma hur förvaltningen ska skötas, t.ex.

hyresrätt. Föreningen kan endast motsätta sig din

gräsklippning, trappstädning eller bokföring.

överlåtelse om köparen har otillräcklig ekonomi eller
inte är skötsam.

Pris
Insats lägenhet:

1 700 000:-

Rum:

3

Yta:

83kvm

Månadsavgift:

3 979:-

Exempel månadskostnad
Månadsavgift:

3 979:-

Ränta lån 50%:

		

1 488:-

Ränta lån 85%:

2 539:-

Amortering:

2 409:-

Amortering:

0:-

Uppvärmning*:		

700:-

Hushållsel:

500:-

Totalt:

		
		

6 667:-

		

Totalt:

		

10 117:-

Amortering kan ses som ett sparande. * Uppvärmning är inkl varm och kallvatten. Kalkyler är enbart ett exempel
med kalkylränta på 3%, driftskostnad 1 200kr och skattereduktion 30%. Be gärna din bank om en personlig
boendekalkyl.

15

När du köper nyproducerat är det pris som ges vid första visningen det som
gäller. Du slipper således budgivningskarusell. Det enda du behöver tänka på
är att vara på plats vid säljstart och lämna din intresseanmälan. Sedan är det
vanliga turordningsregler som gäller.
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Vägen till din
ny bostad
Bokningsavtal

Upplåtelseavtal

När du bestämt dig för en viss bostad tecknar du ett

Upplåtelseavtal tecknas så snart bostadsrätts-

bokningsavtal och betalar samtidigt en bokningsavgift

föreningens ekonomiska plan registrerats hos

på 20.000 kr. Nu är bostaden reserverad för dig. Om

Bolagsverket och föreningen fått tillstånd att

du väljer att inte gå vidare och teckna förhands-/

upplåta bostadsrätt. Detta sker normalt cirka 3-6

upplåtelseavtal återbetalas bokningsavgiften med

månader innan du ska flytta in. Nu betalas också en

avdrag för en administrationsavgift på 7.000 kr.

handpenning om 10 % av den totala insatsen med

Byggbolaget i Vetlanda AB kan då sälja bostaden till

avdrag för tidigare inbetalda belopp vid boknings-

annan köpare. Bokningsavtalet används så länge som

och förhandsavtal.

arbetet med kostnadskalkylen pågår. Därefter tecknas
ett förhandsavtal.

Förhandsavtal
Förhandsavtalet tecknas när föreningen har

Insatser och avgifter
Insatser och avgifter framgår av prislistan eller den
ekonomiska planen. Årsavgiften betalas månadsvis i
förskott från och med tillträdesdagen.

upprättat en kostnadskalkyl och fått tillstånd att
ta emot förskott. I samband med att du tecknar
förhandsavtal betalar du in ett förskott om 50.000 kr
till bostadsrättsföreningen, med avdrag för de 20.000
kr som du tidigare betalat i bokningsavgift. I samband
med att förhandsavtal tecknas görs en kreditprövning
på dig. Den skickas med din ansökan om medlemskap
i bostadsrättsföreningen.

Personliga val
Bostaden är i grundutförande utrustad enligt en
rumsbeskrivning. Det ingår i priset om du inte
väljer att göra några tillval. För att sätta personlig
prägel erbjuds ett antal möjliga tillval. Beställning av
personliga tillval måste göras inom den tid som anges
i projektet och enligt de rutiner vi erbjuder. Detta
är för att allt ska kunna göras i tid innan inflyttning.
Kostnaden för personliga tillval faktureras cirka sex
veckor före tillträdesdagen och regleras i ett särskilt
avtal mellan dig och byggherren. Byggherren lämnar
garantier på både material och utfört arbete i din
bostad. Därför kan du inte själv bidra med material
eller utföra arbete i din blivande bostad under
byggtiden.

Tillträde och slutbetalning
Senast tre månader före tillträdet får du besked om
ett definitivt tillträdesdatum. På tillträdesdagen ska
du ha betalat resterande delen av insatsen och
slutfakturan på eventuella tillval. När du visar kvitto på
detta får du dina nycklar.

Besiktning
Innan du flyttar in görs en slutbesiktning. Vid
besiktningen närvarar en oberoende besiktningsman,
en representant för föreningens styrelse och en
representant från entreprenören. Du bör också
närvara för att kunna framföra dina synpunkter till
besiktningsmannen samt kontrollera dina eventuella
tillval. Eventuella anmärkningar noteras och åtgärdas.
Efter två år görs en garantibesiktning av din lägenhet.
Då kontrolleras om några fel uppkommit under tiden
mellan slut- och garantibesiktningen.

Villkor i övrigt
Övriga villkor framgår av upplåtelseavtalet och
bostadsrättsföreningens stadgar som du får i
samband med att du tecknar upplåtelseavtalet.
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RUMSBESKRIVING

Allt sitter i detaljerna
Entré/hall
Golv

Kök
Klinker i entré

Inredning

HTH

Kährs Ek-parkett i hall

Golv

Kährs Ek-parkett

Tak

Vitmålat

Tak

Vitmålat

Väggar

Målade vita

Väggar

Målade vita

Innedörr

Vita släta

Skjutdörr

Helglasade, Nordan

Ytterdörr

Svarta

Innedörr

Vita släta

Skåp

HTH

Bänkskiva

Laminatskiva med rak framkant

Diskbänk

Infälld i rostfritt

Sovrum
Golv

Kährs Ek-parkett

Stänkskydd

Kakel

Tak

Vitmålat

Köksfläkt

Miele

Väggar

Målade vita

Innedörr

Vita släta

Diskmaskin

Miele

Vit, slät lucka

Kyl/sval

Miele

Frys

Miele

Spishäll

Miele, induktionshäll

Ugn

Miele, inbyggnad

Micro

Miele, inbyggnad

Garderob

Vardagsrum
Golv

Kährs Ek-parkett

Tak

Vitmålat

Väggar

Målade vita

Innedörr

Vita släta

Klädkammare/gästtoalett

Skjutdörr

Helglasad, Nordan

Golv

Kährs Ek-parkett

Tak

Vitmålat

Väggar

Målade vita

Inredning

Enligt ritning

Sovrum
Golv

Kährs Ek-parkett

Tak

Vitmålat

Väggar

Målade vita

Övrigt

Innedörr

Vita släta

Uppvärmning

Fjärrvärme

Ventilation

FTX-aggregat

Carport med el

Enligt ritning

Förråd

Enligt ritning

Badrum & tvättstuga
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Golv

Klinkers

Tak

Vitmålat

Väggar

Kakel

Duschväggar

Glasväggar

Inredning

INR

Tvättmaskin

Miele

Torktumlare

Miele

Belysning

Spotlights i tak

Tillfartsvägar
Gräsytor

Vill du veta mer?
För mer information om BRF Östanåbacken eller en värdering av
din nuvarande bostad kontakta gärna våra fastighetsmäklare på
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Vetlanda.

Mikael Fritzell

Maria Harbrecht

Ansvarig Fastighetsmäklare

Blivande Fastighetsmäklare

Telefon: 0706-72 22 33

Telefon: 0703-26 60 99

mikael.fritzell@lansfast.se

mia.harbrecht@lansfast.se

Vill du veta mer om Östanåbacken? Gå in på www.ostanabacken.se och
anmäl ditt intresse så skickar vi dig material och löpande uppdateringar om
projektet och inbjudan till kommande informationsträffar.

BYGGHERRE

MÄKLARE

ARKITEKT

Byggherre och initiativtagare till

Länsförsäkringar

Arkitekthuset har ritat

BRF Östanåbacken. Läs mer på

Fastighetsförmedling i Vetlanda

Bostadsrättsföreningen

byggbolaget.se

är ansvariga mäklare.

Östanåbacken Läs mer på

Läs mer på lansfast.se/vetlanda

arkitekthuset.se
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Läs mer om BRF Östanåbacken på www.ostanabacken.se
där du även har möjlighet att ladda ner och skriva ut
planritningar för respektive radhus.

