BRF STAMHUSEN

NORRA HALLSÅS, LERUM

Från dröm till drömläge
Utforska hur ditt nya boende ser ut.

Ett prisvärt boende med plats för ditt liv
I Brf Stamhusen hittar du det perfekta boendet när du är beredd att ta språnget in i
nästa fas i livet. Kanske bli sambo, slå dig till ro som varannanveckasförälder eller
lämna villan när barnen flyttat ut. Här får du plats med hela ditt liv och ändå pengar
över till annat än att bara bo. Ett boende i Jutaboklass, med andra ord.

Rätt hus
på rätt plats
Två hus bland tallkronor med en gavel
svävande på pelare, skapade för visionen
om Norra Hallsås som ett område byggt
på skogens och kullarnas villkor. Här bor
du inte bara nära naturen, utan mitt i
den. Samtidigt har du busshållplats och
parkeringsplatser utanför dörren och
bara en kort resa till centrala Lerum.

I Stamhusen är lägenheterna ljusa,
med fönster åt både söder och
norr. Kliv ut på din balkong eller ta
ut en stol på loftgången och njut
av ljuset hela dagen.
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Stamhusen byggs med minimal påverkan på naturen.
Större träd och berghällar bevaras och så mycket som
möjligt återställs i ursprungligt skick.

Detta är Jutaboklass
Jutaboklass är vår standard för prisvärt kvalitetsboende med smart planerade men lite mindre
lägenheter. Alla rum du behöver, men utan transportsträckor och döda ytor. Rymdkänsla skapas med
ljusinsläpp, öppna planlösningar och genomsikt.
Det innebär att vi kan erbjuda dig ett boende till
lägre pris utan att kompromissa med varken kvalitet
eller tillvalsmöjligheter. Kort sagt, en bostad som
berikar ditt liv utan att begränsa det.
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Välkommen hem!
Visionen om Norra Hallsås som ett bostadsområde
mitt i naturen, på naturens villkor, tar fysisk form i
Brf Stamhusen. Det två husen ligger på ett skogklätt
krön, båda med sin östra gavel svävande på pelare
och omgivna av höga tallar. Det allra mesta av den
ursprungliga marken och skogen bevaras. Resultatet
blir en unikt naturnära upplevelse, samtidigt som
du har centrala Lerum bara några minuter bort.
Skogen har naturligtvis gott om strövområden
och svampmarker, men du kan vara mitt i naturen
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närmare hemma också. Varför inte bjuda in till grillparty under höga tallkronor på föreningens uteplats
med bord, bänkar och grill mellan de båda husen?
Båda husen får dessutom gröna tak, täckta av sedumväxter som klarar sig med ett tunt lager jord, är
tåliga för torka och skiftar färg i takt med årstiderna.
Sedumtak isolerar, binder luftföroreningar, dämpar
buller och skyddar takkonstruktionen. Miljövänligt
och vackert.
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Här är dina nya
hemtrakter!
Norra Hallsås är unikt i Lerum.
Här i den dramatiska naturen har
ett område med vackra bostäder
vuxit upp. I Norra Hallsås finns
allt för dig som gillar skogsliv,
från promenader, löpning och
cykling till bärplockning, fiske
och klättring.

BRF STAMHUSEN

Upplev naturen direkt från balkongen eller utanför dörren. Samtidigt är det nära till centrum och
pendelstationen med 20 min till Göteborg. Föredrar
du lokaltrafik finns goda förbindelser med busshållplatsen centralt placerad. Mitt i området ligger
också den populära förskolan, byggd med högsta
miljöklassning. Ett område att leva i.
LERUM
I Lerum hittar du det mesta du behöver. Här finns ett
stort utbud av olika aktiviteter, butiker och service.
Du kan besöka Vattenpalatset, bowlinghall, bokhandel, klädbutiker, biograf, caféer och det finns ett rikt
föreningsliv. Från centrum är det gångavstånd till
sjön Aspens fina sandstrand och du har aldrig långt
till naturupplevelser. Den kommunala servicen
omfattar allt från vård till skola och omsorg.

N

HUS B

HUS A

UTEPLATS
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Arkitekten har ordet
Som alltid i Norra Hallsås är topografin utgångspunkten. De båda husen anpassar sig till terrängen
på ett dramatiskt och spännande sätt, de släpper
markkontakten i ena änden och skapar en led
igenom landskapet. De öppna passagerna genom
huskropparna skapar genomblickar på tomten och
bidrar till att ge de båda byggnaderna en gemensam
identitet. Alla ingrepp i landskapet görs försiktigt,
med målsättningen att de inte ska märkas. Bland
annat har vi varit noga med att bevara stenhällar
och större, karaktärsskapande träd. Vi sparar också

8

markskiktet på byggplatsen, komplett med växtlighet och fröbank, och lägger tillbaka när bygget är
avslutat.
När det gäller lägenheterna har utmaningen varit
att göra det mesta av lite mindre yta. Att tänja ut
siktlinjen i lägenheten är ett sätt att maximera
känslan av rymd. Därför har de flesta en genomgående diagonal linje från fönster till fönster.

Brf Stamhusen — Med reservation för ändringar och felaktigheter

Mikael Sonnsjö, Sonnsjö Arkitektkontor AB

Innehåll
Lägenhetspresentationer
1 rok................................................. 10
2 rok................................................. 14
3 rok................................................. 18
4 rok.................................................24
Våningsplan.................................. 28
Fasadritningar............................... 30
Tillvalsportalen..............................32
Rumsbeskrivning..........................34
Teknisk beskrivning......................35
Försäljning och ekonomi.............36
Bo med bostadsrätt......................37
Jutabo.............................................38
Med reservation för ändringar och felaktigheter— Brf Stamhusen

9

1

Lägenhet 1 rok

Gott om plats för ett
enastående liv
I Brf Stamhusen finns sammanlagt fem lägenheter
på 1 rum och kök. Alla är genomgångslägenheter
med fönster åt två håll, öppen planlösning och
balkong. Perfekt för dig som letar efter ditt första
egna hem eller helt enkelt nöjer dig med lite mindre
yta. Här kan du slå dig till ro på egen hand.
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Detta är en exempellägenhet. Viss avvikelse kan förekomma.
Skala och mått kan avvika från verkligheten.
Se www.jutabo.se/stamhusen

Lägenhet 1 rok
I Brf Stamhusen finns sammanlagt fem lägenheter på 1 rum och
kök. Alla är genomgångslägenheter med öppen planlösning,
perfekta för dig som letar ditt första egna hem och precis lika
bra för dig som helt enkelt nöjer dig med lite mindre yta. Smart
planering gör det mesta av dina kvadratmeter.
Storlek: 35 m2.
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1

rum & kök, 35 m²
• Effektivt planerade ytor
• Balkong i söderläge
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1

rum & kök, 35 m²
• Effektivt planerade ytor
• Balkong mot nordväst med kvällssol sommartid
• Minibalkong på loftgång
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2

Lägenhet 2 rok

Ett nytt hem för två.
Och kanske en till.
Söker du en tvårumslägenhet har du mycket att välja
på i Brf Stamhusen. Hela 23 av lägenheterna har
2 rum och kök. Alla är smart och yteffektivt planerade
i bästa Jutaboklass, med genomgångsläge och fönster
åt både söder och norr. Ett bra val när det har blivit
dags att ta steget att flytta ihop, eller kanske till och
med för den lilla familjen.
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Detta är en exempellägenhet. Viss avvikelse kan förekomma.
Skala och mått kan avvika från verkligheten.
Se www.jutabo.se/stamhusen

Lägenhet 2 rok
Dags att flytta ihop? Eller rentav bilda familj? Hela 23 lägenheter
på 2 rum och kök gör att du har mycket att välja på i Stamhusen
om du söker ett hem för två, den lilla familjen eller om du bara
vill ha gott om plats. Alla tvåor har genomgångsläge, fönster
åt både söder och norr och är smart planerade för bra funktion
och maximalt prisvärde.
Storlek: 45 m2.
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2

rum & kök, 45 m²
• Effektivt planerade ytor
• Balkong i söderläge
• Minibalkong på loftgång (ej A-1003)
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2

rum & kök, 45 m²
• Effektivt planerade ytor
• Balkong mot nordväst med kvällssol sommartid
• Minibalkong på loftgång
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3

Lägenhet 3 rok

Tre rum för nästa
spännande fas i livet
Våra treor är 15 till antalet och genomtänkt planerade
för att passa många. Kanske har din familj växt, och
behöver mer svängrum. Kanske ska du slå dig till ro
som varannanveckasförälder, med plats för både ditt
och barnens liv. Våra trerummare lever upp till dina
behov med sin genomtänkta planering, rymliga
känsla och höga kvalitet.
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Detta är en exempellägenhet. Viss avvikelse kan förekomma.
Skala och mått kan avvika från verkligheten.
Se www.jutabo.se/stamhusen

Lägenhet 3 rok
Treorna i Stamhusen är 16 till antalet och ljusa, yteffektiva och
prisvärda. Genomtänkt planering gör dem lika perfekta både
för dig som behöver mer plats för familjen eller om det är dags
att slå sig till ro i mer lättskött bostad.
Storlek: 55 m2.
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3

rum & kök, 55 m²
• Effektivt planerade ytor
• Balkong i söderläge
• Minibalkong på loftgång
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3

rum & kök, 55 m²
• Effektivt planerade ytor
• Balkong i söderläge
• Minibalkong på loftgång
• Gavellägenhet
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Med reservation för ändringar och felaktigheter— Brf Stamhusen

21

3

rum & kök, 55 m²
• Effektivt planerade ytor
• Balkong mot öster med morgonsol
• Uteplats på loftgång mot söder
• Gavellägenhet
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3

rum & kök, 55 m²
• Effektivt planerade ytor
• Uteplats på mark
• Minibalkong på loftgång
• Gavellägenhet
• Balkong med kvällssol i västerläge
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Lägenhet 4 rok

Svängrum för ett
intensivt liv.
Eller ett lite lugnare.
Fyra rum och kök räcker långt för den lite större
familjen, med utrymme för lek och stoj. Men också
för ett lugnt liv med gott om plats när villan blivit
för stor efter barnen flugit ut. I Brf Stamhusen finns
fem lägenheter med fyra rum, alla i gavelläge. Smart
planerade med öppen planlösning, maximerad
utrymmeskänsla och väl använda kvadratmeter.
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Detta är en exempellägenhet. Viss avvikelse kan förekomma.
Skala och mått kan avvika från verkligheten.
Se www.jutabo.se/stamhusen

Lägenhet 4 rok
Fyra rum och kök räcker långt för den större familjen eller för
dig som vant dig vid lite mer svängrum. I Brf Stamhusen finns
fem stycken att välja mellan, alla smart planerade med öppen
planlösning och bra ljusinsläpp.
Storlek: 80 m2.

Med reservation för ändringar och felaktigheter— Brf Stamhusen 25

4

rum & kök, 80 m²
• Effektivt planerade ytor
• Balkong i söderläge
• Uteplats på loftgång
• Gavellägenhet
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Fasader hus A

Husfasad mot norr

Husfasad mot söder

Husfasad mot väster

Husfasad mot öster
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Fasader hus B

Husfasad mot norr

Husfasad mot söder

Husfasad mot väster

Husfasad mot öster
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Var så god,
här är nyckeln
till ditt hem!
Som inte
finns än.
Med Tillvalsportalen flyttar ni in i lägenheten redan innan
huset är byggt. Ni gör den till er egen. Tillsammans kan ni
planera och forma detaljerna i boendet så att det passar
just er. Det låter väl trevligt?
Det här är det enkla sättet att välja utrustning till
sin lägenhet. Det moderna sättet. Glöm högar av
förvirrande produktkataloger och otydlig kommunikation kring valen. Ni får ett personligt inlogg
för Tillvalsportalen, sen sätter ni er i soffan med
läsplattan och planerar tillsammans. På sidan finns
tydliga instruktioner, men självklart hjälper vi er
personligen om några frågetecken uppstår. Alla

tillgängliga val finns samlade i portalen och på den
utrustning som inte ingår i standardutbudet finns
prisuppgift. Alla val ni gör dokumenteras tydligt och
kostnaderna räknas samman, så att inga missförstånd ska kunna uppstå. Ni har alltid översikt och
kontroll så att ni kan koncentrera er på det som är
trevligt.
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Rumsbeskrivning
Generellt

WC/dusch

Entrédörr

Säkerhetsdörr.

Golv

Klinker.

Innerdörrar

Släta vita.

Foder

Trälist, vit.

Fönsterbänk

Natursten.

Väggar

Kakel.

Rumshöjd

2,5 m.

Tak

Målat, vitt.

Förvaring

Garderober enligt ritning.

Övrigt

Inredning enl ritning.
Kommod och duschvägg.

Entré/hall
Golv

Ekparkett, mattlack 3-stav.

Sockel

Trälist eklaserad.

Foder

Trälist vit.

Väggar

Målade.

Tak

Målat, vitt.

Övrigt

Elektronisk ringklocka.

Sovrum
Golv

Ekparkett, mattlack 3-stav.

Sockel

Trälist eklaserad.

Foder

Trälist vit.

Väggar

Målade.

Tak

Målat, vitt.

Vardagsrum/allrum
Kök
Golv

Ekparkett, mattlack 3-stav.

Sockel

Trälist eklaserad.

Foder

Trälist vit.

Väggar

Målade.

Tak

Målat, vitt.

Vitvaror

Siemens, vita. Inbyggnadsugn
och induktionshäll.
Inbygggnadsmicro, kyl/frys, 		
diskmaskin och spiskåpa.

Övrigt

Skåpssnickerier enligt ritning.
Fabrikat Marbodal, lucka Aspekt
vit eller likvärdig.
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Golv

Ekparkett, mattlack 3-stav.

Sockel

Trälist eklaserad.

Foder

Trälist vit.

Väggar

Målade.

Tak

Målat, vitt.

Teknisk beskrivning
Grundläggning Betongplatta.
Stomme

Stommen utgörs i huvudsak av
bärande lägenhetsskiljande 		
väggar av betong.

Bjälklag

Betongbjälklag mellan
våningsplanen.

Ytterväggar

Utfackningsväggar med
trästomme.

Ytskikt
yttervägg

Träpanel och skivmaterial
vid loftgångsväggar.

Balkonger

Betong med balkongräcken
av stål.

Innerväggar

Bärande innerväggar av betong.
Icke bärande väggar av gipsklädd
regelstomme.

Innertak

Innertak av gipsplank alternativt
betongelement med synliga
skarvar.

Yttertak

Takbeläggning av sedum (grästak).

Fönster,
fönsterdörrar

Aluminiumklätt träfönster,
öppningsbara respektive fasta
enligt A-ritning.

Entrépartier

Aluminium.

Lägenhetsdörrar

Säkerhetsdörr.

Värme och
ventilation

Uppvärmning av lägenheterna
sker med vattenburen värme
via bergvärme med radiatorer.
Tilluft i lägenheter via
tilluftsdon i fasad. Frånluften
tas ut via spiskåpor och ventil
i wc/dusch.

El

Varje lägenhet tecknar 		
individuellt elabonnemang. 		
Elcentral med automatsäkringar
och jordfelsbrytare. Samtliga
eluttag är kopplade till jordfelsbrytare. El-, lamp- och datauttag
enligt svensk standard.

TV/tele/data

Lägenheterna är förberedda för
bredband, IP-telefoni samt
digital-tv via Telia Triple Play
med mediaskåp i lägenheten.
Avgiften för Telias grundutbud
Lagom, med f n 25 kanaler, ingår
i månadsavgiften.

Gemensamma Gemensam gård, barnvagnförråd
utrymmen
och rullstolsförråd.
Parkering

Parkeringsplatser finns att hyra.

Avfallshantering

Vid parkeringen finns två
Moloker (tillslutna, låsbara
sopbehållare) för vardera
brännbart respektive
komposterbart avfall.

Postboxar

Postboxar vid trapphusentréer,
samt tidningshållare vid lägen-		
hetsdörr.

Tvättstuga

Gemensam tvättstuga i varje hus.

Med reservation för ändringar och felaktigheter— Brf Stamhusen 35

Försäljning och ekonomi
Att köpa bostadsrätt är en process i flera steg. Här
presenteras vad de olika stegen innebär och när de
genomförs. Har du frågor om köpet kan du alltid
vända dig till mäklaren för att få svar och råd.
Bokningsavtal och bokningsavgift
Inledningsvis tecknas ett bokningsavtal. När bokningsavtalet har tecknats ska bokningsavgiften,
25 000 SEK, erläggas inom en vecka.
Om du som köpare väljer att inte gå vidare med
köpet och teckna bindande avtal, återbetalas bokningsavgiften, minus en administrationsavgift om
7 000 SEK, och Jutabo äger rätten att sälja bostaden
till annan köpare. Bokningsavtalet gäller fram tills
förhandsavtalet är påskrivet.
Förhandsavtal och förskott på insatsen
Förhandsavtal tecknas, och ett förskott om 25 000 SEK
på insatsen betalas, när bostadsrättsföreningen är
bildad, kostnadskalkylen är registrerad och bostadsrättsföreningen erhållit Bolagsverkets tillstånd att
ta upp förskott. I samband med detta kontrolleras
att ett gällande Bolånelöfte finns.
När den Ekonomiska planen är färdig och godkänd
hos Bolagsverket, kan bostadsrätter upplåtas och då
skrivs ett upplåtelseavtal.
Vid tecknande av upplåtelseavtal, vilket inträffar
ca 3 månader före tillträdet, ska 10 % av summan
av priset inbetalas.
I samband med undertecknande av förhandsavtalet
gör mäklaren en identitetskontroll. Din identitetshandling kopieras och kopian förvaras i fem år.
Detta görs för att uppfylla fastighetsmäklarens
skyldigheter enligt lagen om penningtvätt.
Slutbetalning av insatsen
Resterande del av insatsen ska vara betald senast
på tillträdesdagen. Kvitto på betalningen ska kunna
uppvisas när nycklarna till bostaden lämnas ut.
Din betalning fördelas alltså över fyra tillfällen;
bokningsavgift vid avtalsteckning, förskott på insatsen när brf är bildad, 10 % av priset vid tecknande
av upplåtelseavtal samt slutbetalning senast på
tillträdesdagen.

Kostnader för tillval
Om du gjort tillval sker betalning enligt följande:
Tillval upp till 10 000 SEK faktureras i samband med
beställningen.
För tillval över 10 000 SEK faktureras halva beloppet
i samband med beställning och resterande vid
inflyttning.
Insatsens och månadsavgiftens storlek
Uppgift om insats och månadsavgifter finns i prislistan och i bostadsrättsföreningens kalkyl och
blivande ekonomiska plan. Månadsavgiften betalas
månadsvis i förskott från och med tillträdesdagen.
Prövning innan upplåtelseavtal tecknas
Innan upplåtelseavtalet skrivs under prövar föreningens styrelse om du kan beviljas medlemskap i
bostadsrättsföreningen. Samtidigt görs en kreditupplysning. Prövningen är en kontroll av din
ekonomi och betalningsförmåga.
Besiktningar och garantitid
Innan du tillträder bostaden sker slutbesiktning
av en besiktningsman som utses av bostadsrättsföreningens styrelse. Vid besiktningen deltar även en
representant från bostadsrättsföreningen och från
entreprenören. Du kan också närvara för att kontrollera att eventuella tillval stämmer enligt beställning.
Eventuella fel och brister som upptäcks vid slutbesiktningen ska åtgärdas. Detta kontrolleras sedan vid
efterbesiktningen som ska vara gjord innan tillträdet.
Garantitiden är fem år med undantag för vitvaror,
VS-armaturer, målningsarbeten och tapetdragningar
där garantitiden är två år. Under den tiden har
man som boende rätt att få eventuella funktionsfel
åtgärdade såsom fel på värme, ventilation och el.
Eventuella fel som uppträder under denna tid noteras vid garantibesiktningen som sker i anslutning
till garantitidens slut.
Övriga villkor
Övriga villkor för köp och medlemskap framgår av
kostnadskalkylen, upplåtelseavtalet och bostadsrättsföreningens stadgar. Dessa handlingar får du
när upplåtelseavtalet undertecknas.
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Bo med bostadsrätt
Vad innebär bostadsrätt?
Den som bor med bostadsrätt är medlem i en
bostadsrättsförening. Som bostadsrättsinnehavare
äger man tillsammans med övriga medlemmar
bostadsrättsföreningens byggnader och mark.
Bostadsrättsinnehavarna har nyttjanderätt till
sin bostad på obegränsad tid. Man kan inte bli uppsagd av föreningen förutsatt att man sköter sina
skyldigheter gentemot den. Bostadsrätten kan säljas
och den kan ärvas eller överlåtas på samma sätt som
andra tillgångar.
Boendedemokrati
Den som köpt en bostadsrätt är också delägare i föreningens samtliga tillgångar. Tillsammans med sina
grannar bestämmer man över bostäderna genom den
styrelse som väljs vid den årliga föreningsstämman.
Den styrelse som initialt bildar föreningen sköter
verksamheten till första årsstämman efter det att
fastigheten är färdigbyggd. Under denna period
väljs representanter från de boende successivt in
i styrelsen.

Föreningens ekonomi
När man köper en nyproducerad bostadsrätt betalar
man en kontantinsats till föreningen. Därutöver
betalas en årsavgift, uppdelad i 12 månadsinbetalningar. Den ska täcka bostadsrättens andel av
föreningens kostnader för räntor, amorteringar
samt drifts- och underhållskostnader.
Förvaltning
Bostadsrättsföreningen administreras och förvaltas
inledningsvis av Jutabo AB. Efter max sex månader
överlåts administration och förvaltning till SBC,
Sveriges BostadsrättsCentrum.
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Bild från projekt Naturlyckan, Norra Hallsås.

Jutabo
Jutabo utvecklar bostäder med inbyggd livskvalitet.
Vi har en byggfilosofi med fyra principer som visar
vilka vi är och vad vi står för:
MILJÖ PÅ KORT OCH LÅNG SIKT
Våra hus har alltid en hög grad av miljöanpassning.
Vi ser till att de är energisnåla, byggda av kvalitetsmaterial som är hälsosamma och att själva byggprocessen är skonsam för omgivningen. Det betyder
att vi bygger hållbara bostäder där du kan trivas i
årtionden med minimalt underhåll och låga driftkostnader. Våra hus uppfyller både dagens och
framtidens önskemål när det gäller miljöomsorg
och resurshantering.
SKRÄDDARSYTT FÖR DE BOENDE
Olika typer av människor har olika typer av behov.
En barnfamilj behöver möjligheter till utelek, den
som är ung vill bo yteffektivt och någon som har
bott med tillgång till trädgård hela sitt liv vill ha
en stor uteplats. Våra projekt har oftast en speciell
målgrupp och vi lägger stor vikt vid anpassning och
att hitta de bästa lösningarna. Det kan vara fiberbredband, el-cyklar eller en riktigt stor lekplats.

miljön och privatekonomins skull ska alla ha tillgång till gröna resor. Våra bostäder ligger antingen
centralt i en större stad eller nära de stora kommunikationsstråken med goda möjligheter att resa
kollektivt.
VACKERT BOENDE GER TRIVSEL
Det är alltid trevligt att bo vackert. Vi samarbetar
med meriterade, nyskapande och skickliga arkitekter.
Tillsammans utvecklar vi bostäder som smälter
in i omgivningen och samtidigt sticker ut med
spännande och skön design. Vi bygger helt enkelt
smakfullt både inom- och utomhus.
Ur dessa grunder växer våra bostäder fram. Med
vår långa erfarenhet och stora kompetens ser vi
till att de förverkligas genom en så smidig process
som möjligt. Eftersom vi bara har ett par projekt
på gång samtidigt har vart och ett alltid vårt fulla
engagemang.

NÄRA TILL KOMMUNIKATIONER
Framtidens boende ligger där bilen inte är ett måste
och valmöjligheten när det gäller resor är stor. För
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Bild från projekt Stallbacken, Mölndal.

Bild från projekt Tomteberget, Lerum.

Bild från projekt Tomteberget, Lerum.
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