NYPRODUKTION

S K IF T E SG ATA N

PROJEKT SKIFTESGATAN
1-2 rok | 8 lägenheter | Centrala Hisingen

BOSTADSFAKTA
Antal rum............................................ 1-2 rum och kök
Storlek................................................. 23-24 m2 BOA (Biarea tillkommer)
Våning.................................................		
4 av 4
Byggår................................................. 1939
Avgift................................................... 1630-1690 kr/månad (ink värme, vatten, bredband & tv)
Driftkostnad....................................... 4200 kr/år (Schablonberäknad, El & hemförsäkring)
Energiprestanda................................ 142 kWh/Kvm och år
TV..........................................................Telenor
Bredband............................................ Telenor (Fiber)
Parkering.............................................Boendeparkering gäller i området
Förening.............................................. Brf Skiftesgatan 4
Tillträde............................................... Augusti 2022
Mäklare............................................... Jonathan Liljegren
E-post..................................................Jonathan@entrancemakleri.se
Telefonnr............................................. 0701-96 36 00
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M

itt på Centrala Hisingen, ett av Göteborgs tidstypiska landshövdingeområden byggs just nu 8
välplanerade vindslägenheter. Bakom den gula träfasaden från 1939 pågår ett spännande arbete med
att förädla de gamla torkvindarna och producera
lägenheter där det gamla möter det nya i symbios.
Lägenheterna ligger på vindsplanet på Skiftesgatan
4 och är framtagna med ett stort fokus på yteffektiva lösningar och stilsäkra material. Inspirationen för
projektet är framtidsvisionen för området där vi ser
de klassiska husen blandas med nya moderna hus
med spännande arkitektur. Samtliga kök och förvaringslösningar kommer monteras samarbete Marbodal.
Stilen är klassisk med en modern twist för att harmonisera med den moderna livsstilen som området
erbjuder. Centrala Hisingen är för många välbekant
mark men för nya i staden går det snabbt att börja trivas. På gatorna omkring Skiftesgatan finns allt
man behöver för ett bekvämt boende med caféer,
restauranger och närbutiker. Vill man njuta av innerstadens puls eller smidigt transportera sig till jobb
eller studier är kommunikationerna goda tack vare
praktiskt taget egen spårvagnshållplats med flertalet
olika linjer som tar dig runt Göteborg, prioriterade
cykelbanor och alternativa färdsätt.
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I

nredningsval - Lägenheternas färgskalor är valda
med omsorg utifrån platsens förutsättningar med
både ljus från söder och norr. Målat med matta färger ger de också en känsla av lugn. Ett kök i en mörkare granitgrå kulör ger en härlig kontrast. Ett behaglig grund att bygga sin egen inredning ifrån och
matchar såväl mörka detaljer som färglada varianter.
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M

oderna vindslägenheter med personlighet. På
högsta plan med stora ljusinsläpp,takterrasser
och charmiga vinklar. Varje lägenhet är unik och
smart utformade med praktiska lösningar för kök,
badrum och sovdel. Här bor du lugnt och tryggt
med närhet till goda kommunikationer och närhet
till centrum.
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SKIFTESGATAN 4D - LGH 1
23 kvm | 1 rok | 1630 kr/mån | 1 890 000 kr

L

ägenhet 1 har med stora glaspartier mot terrassen ett fint ljusinsläpp i
hela lägenheten. Terrassen ligger i ett härligt västerläge med kvällssol och
grönskande innergård som utsikt. Tidlösa och smakfulla materialval med
kök och förvaringsmöbler från Marbodal.

SKIFTESGATAN 4D - LGH 2
23 kvm | 1 rok | 1630 kr/mån | 1 925 000 kr

L

ägenhet 2 flödar i ljuset från glaspartiet mot terrassen. Genom att öppna
dörren mot terrassen skapas ett extra rum under sommarhalvåret. Njut
av den sista värmen i goda vänners lag. Yteffektiva ytor i hela lägenheten
samt stilsäkra materialval med kök och förvaringsmöbler från Marbodal.
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SKIFTESGATAN 4C - LGH 3
23 kvm | 2 rok | 1630 kr/mån | 1 885 000 kr

L

ägenhet 3 är genomgående stilsäkert där takfönster står för ett magiska
ljusinsläpp i både allrum och de separata sovrummet. Ett smart allrum
och kök skapar olika alternativ för möblering. Rummet är harmoniskt och
har en praktisk vägg för bra förvaring. Både kök och förvaringsmöbler från
Marbodal.

SKIFTESGATAN 4C - LGH 4
24 kvm | 1 rok | 1650 kr/mån | 1 990 000 kr

L

ägenhet 4 är lättmöblerat och yteffektiv med stilsäkra materialval med
kök och förvaringsmöbler från Marbodal. Även denna lägenhet bjuder på
härlig takterass, stora fönsterpartier och känslan av ett privat läge infinner
sig mot den grönskande innergården. Här njuter man även av kvällssolen
som flödar in under eftermiddagen.
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SKIFTESGATAN 4B - LGH 5
23 kvm | 1 rok | 1630 kr/mån | 1 900 000 kr

L

ägenhet 5 har stort glasparti mot terassen som förlänger hela lägenheten
och bidar med otroligt ljus i lägenheten. På terassen njuter du på sommarhalvåret med en grönskande innergård och lugnt läge. Yteffektiva ytor
och ett lättmöblerat allrum. Stilsäkra materialval i både kök och förvaringsmöbler från Marbodal.

SKIFTESGATAN 4B - LGH 6
24 kvm | 2 rok | 1650 kr/mån | 1 910 000 kr

L

ägenhet 6 med separat sovrum med mysigt takfönster där morgonsolen
kan titta in. Bra förvaringsmöjligheter i ett ostört och harmoniskt läge.
Öppna och ljusa ytor i kök och allrum med hög genomgående standard med
kök och förvaringsmöbler från Marbodal.
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SKIFTESGATAN 4A - LGH 7
24 kvm | 1 rok | 1650 kr/mån | 1 890 000 kr

L

ägenhet 7 erbjuder takterass i bästa läge. På sommarhalvåret blir terrassen i väst som ett extra rum eller en förlängning av rummet. Allrummet är
välplanerat och öppet för olika möblemang. I den givna sovrumsdelen finns
en praktisk vägg som ger bra förvaring av kläder. Smakfulla materialval med
kök och förvaringsmöbler från Marbodal.

SKIFTESGATAN 4A - LGH 8
23 kvm | 1 rok | 1630 kr/mån | 1 925 000 kr

L

ägenhet 8 är en underbar lägenhet med utsikt som är fri över innergården
och grönskande träd. Bakom ett glasparti finns den väl tilltagna terrassen
där middagen kan avnjutas i kvällssolen. Ljus sällskapsyta i lägenheten med
stilsäkra och smakfulla materialval i form av kök och förvaringsmöbler från
Marbodal.
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BRF Skiftesgatan 4
Allmänt

Föreningen förvärvade fastigheten Brämaregården
45:11 i Göteborg kommun 2012. På fastigheten finns
1 byggnad med 24 lägenheter uppförda. Byggnadens
totalyta är enligt taxeringsbeskedet 958 kvm. Fastigheten är uppförd 1939 med adressen Skiftesgatan 4
A-D.

Tomträtt

Föreningen äger sin mark och kommer därigenom ej
att påverkas av eventuellt höjda tomträttsavgälder.

Förvaltare

Den ekonomiska förvaltningen sköter SBC och den
tekniska förvaltningen sköter Esplanad.

Försäkringar

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad via Trygg-Hansa.
I försäkringen ingår det kollektivt bostadsrättstillägg
för medlemmarna samt ansvarsförsäkring för styrelsen.

Trappstädning

Är lagt på entreprenad och således inget som de boende själva utför.

TV/Bredband

Bredbandsbolaget levererar både kabel-tv och bredband via fiber som ingår i avgiften.

Parkering

Föreningen innehar inga egna parkeringsplatser. Boendeparkering på gatan via Göteborgs Stad.

Innergård

Föreningen har en mysig innergård med två uteplatser och grillmöjligheter.

Gemensamma Utrymmen

Andrahandsuthyrning & Juridisk Person

Varje enskilt ärende behandlas separat av styrelsen
efter en skriftlig ansökan. Juridisk person beviljas ej
medlemskap i föreningen.

Ekonomi

Det kommer bli 8 nya lägenheter på fjärde våningen. Då kommer den nya ekonomiska planen träda i
kraft. I samband med vindprojektet och enligt ny ekonomisk plan planeras en avgiftssänkning. Denna ska
godkännas av föreningens medlemmar i extrainsatt
årsmöte, avgiftssänkningen träder inte kraft förrän
den är godkänd av en majoritet samt när vindprojektet är färdigt. De långfristiga skulderna ligger idag på
ca 8 300 000 vilket motsvarar en belåning om 8600 kr
per kvm yta.

Renoveringar

2011 Total renovering av lägenheterna och målning
av huset. Lägenheterna fick nytt kök, badrum samt
nya stammar och ny el.
2013 Upprustning av gården samt nytt torkskåp
2014 Nya dörrar till källaren och vinden samt ny port
2016 Nya säkerhetsdörrar
2017 Alla lägenheter fick fiber indraget.
2017 OVK
2017 Förbättringsmålning av fasad

Kommande Renoveringar

Föreningen följer en underhållsplan som sträcker sig
fram till 2045.
2022 Renovering av vind till lägenheter
2022 Tak och fasadrenovering
Informationen grundar sig på årsredovisningen samt
föreningens kontaktperson. Informaiton som är av
särskild vikt för en köpare kan kontrolleras med föreningen.

Cykelförråd samt tvättstuga
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Viktigt för dig som vill köpa en bostad
För oss är det viktigt att du som spekulant känner att
du får svar på alla dina frågor om bostaden. Känner
du att du behöver hjälp att jämföra bostäderna eller
få mer information kan du höra av dig till mäklaren.
Det är också viktigt att du som spekulant meddelar
oss ditt intresse för bostaden, ta därför kontakt med
mäklaren så snart som möjligt för att inte mista chansen att boka upp din lägenhet.

Fast pris & Först till kvarn

Det priser som anges i annonsen och prospektet är
fasta. Vi tillämpar en princip om ”Först till kvarn” och
det innebär att den som först bokar upp sig och betalar bokningsavgiften är den som har rätten till lägenheten. Givet att en annan lägenhet fortfarande finns
till salu kan man byta mellan dessa, då skrivs bokningsavtalet om.

Tidslinje

I samband med att bygglov och starbesked erhålls
drar starten av byggnationen igång. Kort därefter så
öppnar vi upp för säljstart i projektet, i startskedet kan
man boka upp sig på en specifik lägenhet och vi til�lämpar en först till kvarn princip. Detta sker genom ett
såkallat bokningsavtal.
Byggnationen fortlöper och längre fram i processen
skrivs ett överlåtelseavtal där man köper den faktiska bostadsrätten. När byggnationen börjar närma sig
sitt slutskede kontaktas du som köpare i god tid för
att kunna planera sin inflyttning och i samband med
övertagandet betalas resterande del av köpeskillingen.

Undersökningsplikt

Som köpare av en bostad har man en omfattande undersökningsplikt av bostaden. Detta innebär att man
efter att köpet gått igenom, inte kan göra gällande fel
som borde ha upptäckts vid en grundlig undersökning
av bostaden. I detta fall är bostäderna nyproducerade
och utifrån det följer ett nyproducerat skick och en garanti. Ta gärna hjälp av en sakkunnig person och sätt
dig även in i föreningens ekonomi och stadgar.

Garanti och Besiktning

I samband med att färdigställande av lägenheterna
sker en slutbesikting och efter en godkänd slutbesikting gäller en garanti i 5 år på byggnationen samt vitvaror.

Energideklaration, Stadgar mm.

Vi lägger upp uppgifter kring energideklaration, stadgar och årsredovisning i bostadsannonsen på vår
hemsida. Önskar du materialet utskrivet, vänligen
meddela mäklaren.

Kontraktsskrivning och bokningsavtal

Vid bostadsköp är varken bud eller anbud bindande
innan köpekontraktet signerats skriftligt av båda parter (enligt lag). Därför upprättar vi alla köpehandlingar
och går igenom dem med parterna vid kontraktsskrivningen. Steg ett i processen är att boka upp sig på
vald lägenhet genom ett bokningsavtal, i samband
med detta erläggs också en bokningsavgift utgörande 50 000 kr. Nästa steg är att skriva ett överlåtelseavtal, detta görs så snart som byggprocessen gör
det möjligt. För mer inormation kontakta mäklaren.
I samband med överlåtelseavtalet erläggs en handpenning utgörande 10% minus den redan inbetalda
handpenningen. I samband med överlåtelseavtalet
görs en medlemsansökan till bostadsrättsföreningen.

Handpenning och finansiering

Det är viktigt att alla har finansieringen/lånelöftet från
banken är klart innan man skriver överlåtelseavtalet.
Den överenskomna handpenningen på 10% av köpeskillingen, ska erläggas senast en vecka efter genomförd kontraktsskrivning. Handpenningen hålls sedan på ett klientmedelskonto upprättat av mäklaren,
till dess att samtliga villkor (till exempel medlemskap
i föreningen och eventuell besiktning är uppfyllda)

Mäklarens roll

Mäklaren är enligt lag skyldig att vara opartisk mellanman mellan köpare och säljare och får därmed inte
agera ombud åt någon av parterna vid överlåtelseavtalet.
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PRISLISTA
LÄGENHET

VÅNING

RUM

BOA

AVGIFT

PRIS

UTEPLATS

1

4

1

23 kvm

ca 1630 kr

1 890 000 kr

Terrass

2

4

1

23 kvm

ca 1630 kr

1 925 000 kr

Terrass

3

4

2

23 kvm

ca 1630 kr

1 885 000 kr

4

4

1

24 kvm

ca 1650 kr

1 990 000 kr

Terrass

5

4

1

23 kvm

ca 1630 kr

1 900 000 kr

Terrass

6

4

2

24 kvm

ca 1650 kr

1 910 000 kr

7

4

1

24 kvm

ca 1650 kr

1 890 000 kr

Terrass

8

4

1

23 kvm

ca 1630 kr

1 925 000 kr

Terrass

S

om förmedlare och mäklare i processen finns Entrance Fastighetsmäkleri.
Entrance står för kvalitet, engagemang och kunnande. Entrance är ett litet bolag med ett stort avtryck på bostadsmarknaden. Vi vet att en bostadsaffär är en mycket stor händelse i de flestas liv. I den stunden vill man veta
att man arbetar med kompetenta människor. Läs gärna mer om oss och
våra tidigare projekt på vår hemsida. I projekt Skiftesgatan jobbar Jonathan
Liljegren och Jennifer Wengefelt och finns tillgängliga vid alla tänkbara frågor inför, under och efter projektets gång.
Jonathan Liljegren
0701-963600
Jonathan@entrancemakleri.se
Jennifer Wengefelt
0701-430093
Jennifer@entrancemakleri.se

B

akom arbetet med att producera lägenheterna på Skiftesgatan 4 finns
JHB Byggnads AB som totalentreprenör. JHB Byggnads AB har en flerårig
bakgrund inom fastighet och byggnation och utför såväl större byggprojekt
som mindre mer passionsdrivna projekt i samma anda. Projektet har jobbats fram tillsammans med Bostadsrättsföreningens styrelse. JHB Fastighet
har idag ca 20 medarbetare, yrkesmän som tjänstemän. Kontaktperson för
projekt Skiftesgatan 4 är Henrik Nilsson. JHB Byggnads vill alltid leverera
en premiumprodukt och vägen dit kräver givetvis höga krav på kvalitet och
miljö-aspekter.
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