
FAQ Hovås Höjd – Etapp 3 
 
SNABBFAKTA 

Finns det någon säljbroschyr? 
Ja, det finns en säljbroschyr för etapp 1, däremot kommer mindre uppdateringar att göras inför 
etapp 3. Den uppdaterade broschyren finns tillgänglig på hemsidan den 23/8. Tryckt broschyr 
kommer att finnas hos mäklarna. 

 
Hur hittar man lättast olikheter mellan lägenheterna? 
På hemsidan hittas bostadsväljaren där man kan klicka sig mellan de olika lägenheterna. Här kan 
man, förutom våningsplan och placering i husen, också se planlösning, pris och avgift. På 
mäklarnas kontor finns även en fysisk modell som underlättar att se olikheter mellan 
lägenheterna.  
 
Vad ingår i månadsavgiften? 
Värme, kallvatten och tv, bredband, telefoni ingår i avgiften.  
Det tillkommer kostnad för hushållsel och varmvatten efter egen förbrukning.  
 
Hur många lägenheter finns i föreningen? 
Föreningen heter Brf Hovås Altituden och innefattar 148 bostadsrätter totalt. Dessa fördelas på 
138 lägenheter i flerfamiljshus och 10 Townhouse.  
 
Kommer det släppa fler etapper? 
Nej, etapp 3 är den sista planerade etappen.  
 
När planeras byggstart för projektet i sin helhet? 
Det startades med ett första sprängtag i juni 2021. Med andra ord är vi redan igång med 
markarbetena.  
 
När beräknas man kunna flytta in i lägenheterna: 
Preliminärt tillträde till sommaren/ hösten 2023. Definitivt tillträdesmånad lämnas 6 månader 
innan och definitiv tillträdesdag lämnas 3 månader innan tillträdet. 
 
När planeras hela området vara färdigbyggt? 
Hela området beräknas vara färdigställt hösten/ vintern 2023. 
 
Arkitekt som ritat huset? 
Liljewall Arkitekter. 

Vilken garanti lämnas? 
5 års garanti för bygget och 2 år för vitvarorna. 
 
Vad händer om inte alla lägenheter blir sålda? 
Då går Balder Bostadsgaranti in och köper de osålda lägenheterna. Balder Bostadsgaranti står då 
för insats samt månadsavgift till föreningen under tiden Balder har lägenheterna i sin ägo och 
överlåter därefter lägenheterna genom försäljning.   



 
ALLMÄNT INFÖR KÖP 

 
Hur köper man en lägenhet? 
Det första steget du måste göra är att lämna en intresseanmälan längst ner på Hovås Höjds 
hemsida. Därefter kommer du få löpande information om hur det går till att köpa en bostad.  
Den 23/8 lämnas den sista information ut samt förtydligande om hur du gör en köpanmälan den 
30/8 då lägenheterna släpps till försäljning. Köpanmälan lämnar du som kund via digital säljstart 
och en särskild länk som mailas ut till intressenter efter den 23/8. Den som lyckas klicka på 
knappen först- får också välja lägenhet först och därefter i fallande ordning.  
 
Finns krav på lånelöfte? 
Balder kräver ett lånelöfte eller bekräftelse från bank som intygar att finansiering finns ordnad för 
både köpeskilling och månadsavgiften. Ta kontakt med din bank inför säljstart så att detta finns 
klart.  
 
Vid fall där finansiering av bostad kan genomföras utan lånelöfte behövs bekräftelse från 
bankman. UC kommer att göras i samband med hanteringen.  
 
Vilken typ av avtal skrivs? 
I detta skede skrivs ett bindande förhandsavtal.  
 
Kostnad vid förhandsavtal?  
Vid förhandsavtal erläggs en delbetalning om 100 000 kr till Balder. Därefter sker ingen mer 
delbetalning. 
 
När betalas resterande köpeskilling? 
Resterande köpeskilling inbetalas inför tillträdet. Kvittens på betalningen skall uppvisas på 
tillträdesdagen. 
 
Vad innebär Balder Trygg Affär? 
För att ditt bostadsköp ska vara så tryggt som möjligt, har vi tagit fram ett trygghetspaket. 
Dokumentet finns tillgängligt på hemsidan.  
 
INREDNING 
 
Finns det någon inredningsbroschyr? 
Ja, det finns en inredningsbroschyr för etapp 1, däremot kommer mindre uppdateringar att göras 
inför etapp 3. Den uppdaterade broschyren kommer finnas tillgänglig på hemsidan den 23/8. 
 
Vilket inredningskoncept ingår i köpet och vad är tillval? 
Konceptet Klassisk ingår i bostadens pris. Trend och Elegans är valbara som tillval. 
 
Går det att blanda inredningskoncepten? 
Ja, önskar du exempelvis Klassiskt i kök och allmänna utrymmen men Elegans i ditt badrum så 
går det alldeles utmärkt att blanda. Du betalar således då bara för Elegans i ditt badrum. Du kan 
däremot inte välja unika produkter från de olika koncepten. 
 
När beräknas inredningsvalen göras? 



Preliminärt våren 2022. Samtliga tillval finns att läsa mer om i tillvalsbroschyren på hemsidan. 

Går det att göra andra tillval utöver det i inredningsbroschyren? 
Nej, som köpare får du göra dina förändringar efter tillträdet (inom ramen för vad som är tillåtet 
enligt föreningens stadgar).  

Vad kostar de olika tillvalen och när ska de betalas? 
Prisuppgifter för de olika tillvalen finns att inhämta hos mäklarna. Tillval betalas med 10 % i 
förskott vid beställning och resten inför tillträdet. Faktura skickas ut av entreprenören till 
köparen.  

 

PARKERING 

Hur ser det ut med parkering, hur fördelas dessa och vad kostar en plats? 
Parkeringarna i föreningen fördelas enligt storleksordning där de största bostäderna därmed har 
förtur. Man har inte en egen plats men kommer att bli fördelad ett sektionsområde där bilen ska 
parkeras. I garaget kostar en vanlig p-plats 1250 kr/mån och en el-plats kostar 1450 kr + egen 
elförbrukning/mån. Det finns även utomhusparkering och dessa platser kostar 850 kr/mån. 
 
Finns det gästparkering i området? 
I eller i direkt anslutning till området kommer det att finnas parkeringsplatser för besökande.  

Finns möjlighet till två parkeringsplatser? 
Du har initialt möjlighet att ansöka om en parkeringsplats men kan lämna intresse på en till. 
Däremot kommer du inte att få besked om den andra ansökan förrän samtliga i föreningen har 
tillträtt sina lägenheter.  

 
BALKONG/UTEPLATS 
 
Är alla balkonger/uteplatser lika stora? 
Nej, se de olika storlekarna på planlösningarna i bostadsväljaren. 

Kommer det gå att få sin balkong/uteplats inglasad?  
Nej, inga balkonger/uteplatser kommer glasas in. 
 
Är det möjligt att glasa in balkong/uteplats efter tillträdet? 
Nej, detta inryms inte i det initiala bygglovet. Föreningen kan i senare skede undersöka 
möjligheten att söka bygglov.  

 
FÖRRÅD OCH ALMÄNNA UTRYMMEN 
 
Hur ser det ut med förråd? 
Alla lägenheter har ett externt förråd. Enligt Boverkets regler blir förrådets storlek, ca 1 kvm per 
rum man köper.  
 
Vilka gemensamma utrymmen kommer finnas i föreningen? 
I Navet, föreningens centrumhus som är placeras längs med Skalldalsvägen finns en 
sällskapsyta/ festlokal och på det övre planet erbjuds två hyrbara övernattningsmöjligheter. 
Lokalen på plan ett har tillgång till både kök och badrum och kommer kunna nyttas som 



styrelserum och även hyras för privata tillställningar som femtioårsfesten eller barnkalas. Från 
festlokalen har man också utgång till vinterträdgården med sittmöjligheter och grillyta.   

Kommer det finnas någon lekplats i området? 
Mellan flerbostadshus 1 och 4 kommer det finns lekmöjligheter. 
 
Kommer det finnas tillgång till barnvagn- och rullstolsrum?  
Ja, det finns utrymme för barnvagnar och rullstolar i respektive flerbostadshus. 
 
Kommer det att finnas någon gemensam tvättstuga? 
Nej, varje medlem har egna tvättmöjligheter i sina egna bostäder. 
 
Kommer det finnas cykelparkering?  
Cykelrum finns i flerbostadshusen. Det finns även cykelparkering utomhus intill Navet.  
 
 


