
FAQ Björkbackens förtursevent: 

Kan man välja badkar eller får man sätta in det senare? 

- Tyvärr, det går inte att göra det tillvalet. Önskar du badkar får du i mån av plats sätta
in ett själv efter tillträdet.

Kan man blanda de olika inredningskoncepten tex. Elegans badrum och klassik kök? 

- Ja det kan man. Du kan kombinera de olika inredningskoncepten och behöver alltså
inte köra på samma stil i både kök och badrum.

Kan man lägga till takdusch i badrum klassisk? 

- Tyvärr, inte i det klassiska konceptet.

Vad är takhöjden i lägenheterna? 

- Ca 2,50 meter. Avvikelser med lägre takhöjd kan förekomma för ex schakt ohför
infällda spottar i badrum.

Kan man ha kakel som stänkskydd i stället för kvartskomposit? 

- Det är kakel i klassisk och trend men inte i elegans. I så fall får du kika det alternativet
efter inflyttning.

Kan man köpa lägenhet utan kök och sätta in ett eget kök? 

- Nej tyvärr, då uppfyller vi inte myndighetskraven. Önskas annat kök får du göra den
ändringen efter inflyttning.

Vad ingår i avgiften till föreningen? 

- Det ingår värme, kallvatten, bredband, tv och telefoni.

Är det exakt samma material ni har på Smörslottet som kommer vara till Björkbacken? 

- Nej det är vissa skillnader mellan inredningskoncepten i de olika projekten. Besök
gärna vår visningslägenhet så kan mäklarna upplysa dig mer om skillnaderna.



När kommer mer information om vad tillvalen kommer att kosta?  

- Mäklarna har den informationen så vänd er till dom eller besök våra visningar så får 
ni informationen där.  
 

Kommer det finnas någon tvättstuga i huset?  

- Nej, tvättmaskin och torktumlare eller kombimaskin finns i den egna lägenheten.   
 

Hur fungerar tilldelningen? Är den slumpbaserad?  

- Ja det är ”först till kvarn” nu på måndag vid 12:00 att ta en köpanmälan. Om du 
känner dig osäker, fråga gärna våra mäklare så förtydligar dom gärna.  
 

Var hittar jag planritningar på de olika lägenheterna? 

- Om du kikar på bostadsväljaren på vår hemsida så finner du alla lägenheters 
planlösning där. Önskar du ytterligare hjälp, vänd dig till mäklarna så hjälper dom dig 
gärna.  
 

Är det kakel och klinker i lilla badrummet i fyrorna om man väljer elegans? 

- Det är samma klinker på golvet som i bad/tvätt men väggarna är våtrumsmålade i 
NCS S1102-Y10R. 
 

Vilken tid startar reservationerna för lägenheterna? 

- Kl. 12:00 nu på måndag 26/4 säljstartar vi.  
 

Kan utomstående (som inte bor i föreningen) utnyttja uteplatserna?  

- Uteplatserna som tillhör själva bostäderna är privata men innergårdarna är ej slutna.  
 

Hur länge kan man reservera en lägenhet? 

- Du får en kortare tid på dig att bestämma dig när det är din tur i listan. Du kommer 
att få en timma på dig att bestämma dig/återkomma när mäklarna ringt och sökt dig. 
Kontakta våra mäklare så guidar dom dig vidare i köpprocessen.  
 

Hur blir ljudisoleringen i dessa lägenheter? Kommer sovrum ligga mot tyst sida?  

- Lägenheterna i Brf Björkbacken 1 håller ljudklass B mellan lägenheterna. Det är inte 
nödvändigt att lägga sovrum i detta projekt mot tyst sida då vi inte har så pass 
ljudutsatta lägen.  



 

Min bank önskar en kostnadskalkyl, när kommer den finnas klar? 

- Vi är tidigt i processen och därför finns ingen intygsgiven kostnadskalkyl än. Vissa 
nyckeltal för banken finns att få. Kontakt våra mäklare så hjälper dom dig.  

 

När planeras dom andra fyra husen att byggas/när beräknas samtliga fem hus vara 
färdigbyggda? 

- Det beror på efterfrågan och marknadens säljtakt men vi har en målsättning att de 
fem punkthuset ska vara färdigbyggda under 2024.   
 

Vad kostar dom olika lägenheterna? 

- I bostadsväljaren på vår hemsida finns alla bostäders priser och avgifter.  
 

Ingår vitvaror (diskmaskin, kyl, frys och tvättmaskin) i alla koncepten? 

- Ja det gör det. 
 

Är det tvättmaskin och torktumlare eller kombinerad maskin i tvåorna? 

- Samtliga tvåor har kombimaskin. 
 

Kan man välja att beslagen i köket inte är monterade om man vill ändra i efterhand för att 
undvika att det blir hål i luckorna?  

- I klassisk och trend monteras handtagen endast på insidan av luckorna så att du 
enkelt ska kunna byta beslag. Det är tyvärr ej möjligt att inte få beslagen monterade.  
 

Hur många SEK/kvm i belåning kommer det att vara? 

- Nyckeltalet för lån/kvm är preliminärt 13500 kr per kvm.  
 

Hur ser parkeringsmöjligheterna ut? 

- Det finns ett parkeringsgarage. Föreningen har 36 platser. P-platser kommer fördelas 
efter 4:or och 3:or och därefter 2:or enligt kontraktsdatum. Sist fördelas 1:orna.  
 

Vad kostar en parkeringsplats? 

- Priset är 1250 kr/mån för en vanlig parkeringsplats.  
 



Är det rökförbud på balkongerna? 

- Det blir en föreningsfråga. Dock får man inte skapa olägenheter för grannar så det 
uppfattas som ett problem.  

 

Står man i kö till lägenheterna i det gröna huset?  

Ja det stämmer, endast hus D. 

 

Kan man stå kvar i kön om man vill ha en lägenhet i något av de andra husen?  

- Tyvärr inte, det hanteras som separata brf:er. 

 

Finns fönsterspärr så fönstret inte bankar när det blåser?  

- Ja det finns 
 

Finns det en risk att inflyttning blir senare än den preliminära inflyttningen hösten 2023? 

- Det finns alltid en risk men vi ser den som mycket liten. 
 

Kommer ni lämna information om när det blir dags för nästa hus att säljas? 

- Du som har lämnat en intresseanmälan hos oss kommer att självklart få 
informationen. Vår hemsida uppdateras också när det blir dags.  
 

Vilket är nästa hus efter hus D att byggas? 

- Det är planerat för hus E men förändringar kan ske.  
 

Går det att påverka inomhustemperaturen och ventilationen i den egna lägenheten om 
somrarna om det blir varmt inomhus? 

- Inte mer än normal termostat på radiatorerna. Ingen komfortkyla eller liknande.  
 

Är avgiften som betalas i samband med bokningsavtalet och förhandsavtalet en del av 
lägenhetens köpeskilling? 

- Ja det stämmer. Vid slutbetalning inför tillträdet räknar vi av det förskott som du 
redan betalat vid bokning- och förhandsavtalet. 
 

 



Hur stort är vardagsrummet/köket i visningslägenheten på Smörslottet?  

- Kök och vardagsrum tillsammans är ca 35 kvm i visningslägenheten. 

 

Vi hörs på säljstarten den 26 april! 
 

 


