
Bo mitt i smeten! Endast ett stenkast 
från Burlöv Center och tågstation som 
tar dig till Lund och Malmö på 5 min. 
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boendeform

Bostadsrätter
 antal våningar

4
antal bostadsrätter

28
antal rum

2 – 4 rum och kök
boyta

50 - 120 kvm
beräknad inflytt

1 kvartal 2018
brf

Allén 2

Moderna lägenheter i
Brf Allén 2



Lägenheterna ligger belägna intill en trivsam gårds- och
parkmiljö och endast ett stenkast från Burlövs tågstation
som tar dig till Lund och Malmö på endast 5-10 minuter.
Det som utmärker bostäderna är de gedigna byggnaderna
som både anknyter till Kronetorps gårdsmiljö och har en
modern prägel. Yteffektiva lägenheter där man får ut det 
mesta av sina kvadratmeter. En rumsligt intim miljö, som 
både tar vara på den omgivande naturen samt känns trygg.

Välkommen till 
Kronetorp Park

En hållbar stadsdel

Kronetorp Park har en vision – att skapa 
en heterogen stadsdel där dynamiken 
mellan den pulserande stadsmiljön och 
lugnet från naturen skapar en idealisk 
atmosfär. Bostäderna blir en del av Kro-
netorpstaden där visionen är att skapa 
en ny trygg, grön och skön stadsdel, en 
mötesplats full av liv och rörelse. Den 
nya stadsdelen knyter samman historiska 
och charmiga miljöer med det nya och 
moderna. Den nya stadens kvalitéer och 
möjligheter blir en tillgång för alla. Krone-
torpstaden är belägen mellan Åkarp och 
Arlöv och utgör Burlövs hjärta. Tack vare 
utmärkta kommunikationer har du nära 
till allt. Endast 5-10 minuter till Malmö och
Lund och 35-40 minuter till Danmarks 
internationella flygplats Kastrup. År 2022 
kommer även Öresundstågen att stanna 
här vilket kommer att fläta samman Burlöv 
- som är en förlängning av Malmö - med 
resten av Öresundsregionen.

Kronetorp herrgård - unik

kulturmiljö får nytt liv

Projektet har fått sitt namn av Kronetorp
Herrgård som fortfarande ståtar här.
Herrgården och de klassiska gårdsbygg-
naderna har anor ända från 1700-talet,
och bildar tillsammans en unik kulturmiljö
som kommer att utgöra centrum
i det nya bostadsområdet. Kronetorp
Park är från början en gammal jaktpark.
Här finns vackra alléer, ovanliga träd
och i mitten av den gamla parken växer
bland annat landets största blodek, som
är över 200 år gammal. Visionen är att
måna om och bevara områdets charm,
och att värna om de gamla alléerna och
träden. Även när de nya husen formges
tas stor hänsyn till de äldre byggnadernas
färger och formspråk.

—
Även när de nya 
husen formges
tas stor hänsyn 

till de äldre 
byggnadernas

färger och 
formspråk. 

—



Den nya stadsdelen knyter samman 
historiska och charmiga miljöer 
med det nya och moderna.
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Moderna och
energieffektiva
lägenheter med hög
kvalitet, där man får
ut det mesta av sina
kvadratmeter.

Fotografierna är exempel från etapp 1 och kan komma att skilja sig

från det slutliga uppförandet.





Bygg- och 
rumsbeskrivning

BYGGBESKRIVNING
Grundläggning: Platta på mark med källare
Stomme: Betong
Bjälklag: Betong
Fasad: Tegel / Puts
Ytterväggar: Betong
Yttertak: Bandtäckt plåt på element.
Plåt: Lackad plåt
Balkonger: Betongplatta
Balkongfront: Aluminiumräcke med
ramlös inglasning
Tak över balkong: Betongplatta
Lägenhetsskiljande väggar: Betong
Innerväggar: Betong/Gips
Fönster: Trä/Aluminium, H= 2,1
Fönsterdörr: Trä/Aluminium, H= 2,1
Tamburdörr: Trä, EI30/40dB, klass 3
Innerdörr: Släta målade

UTRUSTNING KÖK
Enligt visningskök
Köksinredning: Enligt A-ritning, JKE Design
Spis: Häll och ugn, fabrikat Whirlpool
Kyl/Frys: Ingår i 2 RoK ,fabrikat Whirlpool
Kyl/Frys Sidebyside: Ingår i 3 RoK& 4 RoK , 
fabrikat Samsung
Diskmaskin: fabrikat Whirlpool
Microugn: fabrikat Whirlpool
Spiskåpa: Anslutet till frånluftsventilation
Stänkskydd ovan diskbänk: Kakel enligt 
visningskök

UTRUSTNING WC/D & TVÄTT
Enligt visningsmodul på plats
WC- stol: Vägghängd., fabrikat Ifö
Tvättställ: Fabrikat Ifö
Dusch: Glasdörrar, Ifö
Toapappershållare: Fabrikat Geesa
Handdukshängare: Fabrikat Geesa
Handdukstork: Elektrisk ansluten, fabrikat PAX
Spegel: 600 x 800
Tvättmaskin/Torktumalre:
Kombimaskin, fabrikat Hotpoint Astrion

RUMSBESKRIVNING KÖK
Golv: Lamellparkett 14 mm
Sockel: Trä, eklaserad
Vägg: Täckmålad vitt
Tak: Täckmålad takvitt
Övrigt: Inredning enligt A-ritning

RUMSBESKRIVNING BADRUM
Golv: Klinker, grå 10x10
Sockel: Klinker, grå 10x10
Vägg: Kakel, 20 x 30 Vit
Tak: Vit plåt
Övrigt: Kombimaskin Tvätt/Tork
Bänkskiva, Badrumsinredning, Elhandduk-
stork, Torkställning

RUMSBESKRIVNING SOVRUM
Golv: Lamellparkett 14 mm
Sockel: Trä, eklaserad
Vägg: Täckmålad vitt
Tak: Täckmålad takvitt
Övrigt: Inredning enligt A-ritning

RUMSBESKRIVNING VARDAGSRUM
Golv: Lamellparkett 14 mm
Sockel: Trä, eklaserad
Vägg: Täckmålad vitt
Tak: Täckmålad takvitt

RUMSBESKRIVNING KAPPRUM/HALL
Golv: Lamellparkett 14 mm
Sockel: Trä, eklaserad
Vägg: Täckmålad vitt
Tak: Täckmålad takvitt
Övrigt: Inredning enligt A-ritning



2 rum & kök, 66 m2 3 rum & kök, 79 m2

4 rum & kök, 120 m2

Exempel på 
planlösningar



Praktisk
bostadsfakta

Värme, kyla, kall- och varmvatten

Energieffektiva byggnader med lokalt 
producerad värme och kyla.
Golvvärme ger en jämn och mycket behag-
lig uppvärmning. Lägenheterna kommer
att på sommaren tillföras svalkande
kyla. Förbrukningskostnaderna för varm-
vatten ingår ej i månadsavgiften.

Hushållsel

Varje lägenhet har en egen elmätare.
Det kommer endast att finnas miljöklas-
sade vitvaror i lägenheterna för att hålla 
nere förbrukningen av hushållsel.
Hushållsel ingår ej i månadsavgiften.

Postfack

Postfack finns på entréplan i respektive
trapphus.

Bredband, ip-telefoni och tv

Fastigheten är fiberansluten för internet,
TV och telefoni. Abonnemang ingår ej i 
månadsavgiften.

Parkering

Markparkering alternativt garageplats i
kvarter 2. Avgift ingår ej i månadsavgiften.

Bilpool

I kvarteret finns bilpool tillgänglig och
till varje lägenhet ingår ett abonnemang
(exklusive driftskostnader).

Övrigt

I huset finns hiss.

Förråd

Till varje lägenhet hör ett förråd som finns 
på vinden i hus A.

Sophantering

I kvarteret finns en anläggning med
underjordiska behållare för källsortering
av ca åtta fraktioner.

Nya bostäder med 5 års garanti   —   Ny pendlarstation

Låg energiförbrukning   —   Uteplatser eller Inglasade balkonger  

Parknära   —   Centralt läge i ett område under utveckling

Ny förskola   —   Bilpool

—
Fastigheten är 
fiberansluten

för internet,
TV och telefoni. 

—



Hus Våning Lägenhet Boarea kvm Rum Insats Månads avgift

       
 Vån 1 4-1001 66 2 1 495 000  3 754 
 Vån 1 4-1002 79 3 1 745 000  4 493 
 Vån 1 4-1003 60 2 1 395 000  3 412 
 Vån 1 4-1004 50 2 1 245 000  2 844 
 Vån 2 4-1101 66 2 1 595 000  3 754   
 Vån 2 4-1102 79 3 1 775 000  4 493     
 Vån 2 4-1103 79 3 1 775 000  4493 
 Vån 2 4-1104 66 2 1 595 000  3 754 
 Vån 3 4-1201 66 2 1 675 000  3 754  
 Vån 3 4-1202 79 3 1 845 000  4 493 
 Vån 3 4-1203 79 3 1 845 000  4 493
 Vån 3 4-1204 66 2 1 675 000  3 754 
 Vån 4 4-1301 120 4 2 995 000  6 825  
 Vån 4 4-1302 120 4 2 995 000  6 825 

 Vån 1 5-1001 50 2 1 195 000  2 844  
 Vån 1 5-1002 60 2 1 395 000  3 412 
 Vån 1 5-1003 79 3 1 745 000  4493  
 Vån 1 5-1004 66 2 1 445 000  3 754  
 Vån 2 5-1101 66 2 1 595 000  3 754  
 Vån 2 5-1102 79 3 1 775 000  4 493  
 Vån 2 5-1103 79 3 1 775 000  4 493  
 Vån 2 5-1104 66 2 1 595 000  3 754 
 Vån 3 5-1201 66 2 1 675 000  3 754  
 Vån 3 5-1202 79 3 1 845 000  4 493  
 Vån 3 5-1203 79 3 1 845 000  4 493  
 Vån 3 5-1204 66 2 1 675 000  3 754  
 Vån 4 5-1301 120 4 2 995 000  6 825  
 Vån 4 5-1302 120 4 2 995 000  6 825  
 

      
Tillkommande kostnader:       
Utöver månadsavgiften tillkommer kostnader för varmvatten, el, bredband, TV,     
telefoni, parkering och hemförsäkring.       

Prislista
BRF Allén 2
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Att köpa en bostad är för de flesta en av
livets största affärer. Att köpa en helt 
nyproducerad bostad är dessutom lite 
speciellt då bostaden ännu inte finns. 
Många beslut ska fattas och ofta dröjer det 
ett tag innan du ska flytta in. Då kan det 
vara tryggt att veta att vi kommer finnas 
med dig under hela resan.

Köpprocessen

1. Reservation

Du kan kostnadsfritt reservera en bostad
under viss tid så att du i lugn och ro hinner
ta del av all information och fatta ditt beslut.

2. Förhandsavtal

När föreningens ekonomiska kalkyl är klar
tecknas bindande förhandsavtal. I sam-
band med avtalstecknandet betalar du ett
förskott om 50.000 kr och tillgodoräknar
dig ev. inbetalad bokningsavgift. Om du
ska låna pengar behöver du ett godkänt
lånelöfte från en bank.

3. Inbetalning handpenning

Ca 3 månader innan tillträdet erläggs 
handpenningen om 10% av köpeskillingen 
minus förskottet om 50.000 kr.

4. Definitivt datum för inflyttning

Meddelas senast tre månader före inflyttning.

5. Upplåtelseavtal

När föreningens ekonomiska plan är regist-
rerad tecknas upplåtelseavtalet. Detta sker
ca 30 dagar innan inflyttning.

6. Slutbesiktning

När din bostad är färdig är du med vid slut-
besiktningen som utförs av en oberoende
besiktningsperson.

7. Tillträde

För att du ska få kvittera ut nycklarna vid
tillträdet ska du ha erlaggt slutbetalningen
av bostaden. När du flyttar in får du en bo-
stadspärm med all information du behöver 
om din nya bostad.

Övrigt

Preliminär inflyttning beräknas till 
1 kvartal 2018.  Exakt datum meddelas 
senast tre månader före inflyttning.

Undersökningsplikt

Köparen/spekulanten är informerad om att
denne har en undersökningsplikt som 
regleras i 20§ i köplagen. Undersöknings-
plikten är förhållandevis långtgående. 
För ytterligare information kring under-
sökningsplikten eller annat som kan vara 
av särskilt intresse uppmanas köparen/
spekulanten att kontakta mäklaren.

Erbjudande boendekostnadskalkyl

Om du önskar få en skriftlig beräkning av
boendekostnaderna - en boendekostnads-
kalkyl - ta kontakt med ansvarig mäklare.

Köpprocessen  
i 7 steg

—
Vi ger dig  

bästa  
service och 
rådgivning  

och finns med  
dig under  

hela resan. 
—



—
Insatsen som

anges i upplåtelse-
avtalet garanteras 
och kommer inte att 

förändras. 
—

Garantier och   
försäkringar

Förskottsgaranti

En säkerhet för det förskott på insatsen 
som du betalar i samband med underteck-
nande av förhandsavtal samt handpen-
ningen som ni erlägger ca 3 månader innan 
tillträdet. Förskotten finns på ett spärrat 
konto på banken. 

Färdigställandegaranti 

En försäkring skyddar bostadsrättsfören-
ingen mot att produktionen inte färdigställs 
enligt entreprenadavtalet. 

Insatsgaranti 

Insatsen som anges i upplåtelseavtalet 
garanteras och kommer inte att förändras. 

Garanti osålda bostäder

Exploatören svarar för månadsavgifter 
och drift för osålda bostadsrätter samt 
ansvarar för försäljningen av dessa.  
Osålda bostadsrätter förvärvas av 
exploatören senast sex månader efter 
inflyttning. 



vad är en bostadsrätt?
Bostadsrätt, även kallad insatslägenhet, är 
en upplåtelseform där medlemmar av en 
bostadsrättsförening, en typ av kooperativ, 
äger rätten att nyttja bostadslägenhet, 
lokal eller småhus mot ersättning för obe-
gränsad tid under förutsättning att de för-
pliktelser man har mot föreningen uppfylls. 
Bostadsrättshavaren äger inte fastigheten, 
utan förvärvar en andel i bostadsrätts- 
föreningen, som i sin tur äger fastigheten.

föreningens medlemmar
Samtidigt som du köper en bostadsrätt 
ansöker du även om att bli medlem i 
föreningen. Du och dina grannar äger 
och förvaltar föreningens bostäder och 
gemensamma anläggningar.

medbestämmande
Bostadsrättsföreningens medlemmar 
bestämmer över sina bostäder genom 
den styrelse som väljs vid den årliga för-
eningsstämman. Du som bostadsrättsha-

varen kan lämna förslag och delta vid den
årliga stämman och kan på så sätt påver-
ka föreningens verksamhet och ekonomi.

ekonomi
När du köper en bostadsrätt betalar 
du en insats samt en årsavgift som ska 
täcka din bostadsandel av föreningens 
kostnader för räntor, amorteringar och 
underhållskostnader. Årsavgiften betalas 
månadsvis i förskott från och med tillträ-
desdagen.

ansvar
Bostadsrättshavaren ansvarar för själva 
bostaden. Föreningen ansvarar för övriga 
delar av fastigheten, som t ex trappor, fa-
sader, vind, källare och gårdar. Föreningen 
ansvarar också för ledningar, som el, vär-
me, vatten och avlopp, samt ventilation. 
Du som är bostadsrättshavare ansvarar 
för allt som rör underhåll och reparationer 
av bostaden och du har friheten att göra
förändringar i bostaden.

Att bo i  
bostadsrätt

Att vara bostadsrättshavare innebär att du tillsammans 
med övriga medlemmar i bostadsrättsföreningen äger 
och förvaltar bostäderna och andra gemensamma  
anläggningar som ingår i föreningens egendom.

—
Du och dina 

grannar äger 
och förvaltar 

föreningens 
bostäder och 

gemensamma 
anläggningar. 

—

Bjurfors reserverar sig mot eventuella ändringar och tryckfel i denna broschyr.



Nöj dig inte  
med mindre

—

Nöj dig inte  
med mindre

—
bjurfors arbetar med förmedling av nyproducera-
de bostäder sedan många år. I takt med en allt större 
efterfrågan av nyproduktionstjänster och ett ökat be-
hov av specialisering kring försäljning av nyproducera-
de bostäder har vi valt att skapa en unik tjänst baserad 
på flera delar av Bjurfors organisation. Vi kallar tjäns-
ten Bjurfors Nyproduktion. Idag är vi sex personer som 
uteslutande jobbar med nyproducerade bostäder. 
Varje år säljer vi i genomsnitt 500 nybyggda bostäder.

bjurfors nyproduktion är ett team som har specia-
listkompetens inom försäljning av nybyggda bostäder. 
Vi är länken mellan köparen och säljaren. Våra ansva-
riga mäklare finnas med dig under hela köpprocessen 
för rådgivning och konsultation. Vi hjälper dig även att 
visualisera din framtida bostad och med vår mångåri-
ga erfarenhet säkerställer vi att din köpprocess blir så 
trygg och enkel som möjligt. Självklart hjälper vi dig 
gärna med värdering av och konsultation kring försälj-
ning av din nuvarande bostad. 
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nyproduktion@bjurfors.se | bjurfors.se

Välkommen  
att kontakta oss

—

remus cismas

Fastighetsmäklare
Nyproduktion
Dir: 040-608 30 16
Receptionen: 040-608 30 00
remus.cismas@bjurfors.se


