BRF Jungfrun 5
Torpa - Jönköping

Ett boende med närhet till allt
HUSKV
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Ta chansen att bo centralt,
med stadslivets aktiviteter nära
till hands
I Brf Jungfrun byggs det 10 bostadsrätter i form av lägenheter. Lägenheterna är välplanerade och helt i
nyproduktionsstandard. Storlek varierar från små praktiska ettor till lite rymligare tvåor. Attraktiva och
hållbara bostäder i city.
Välkommen till Brf Jungfrun.
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KORT FAKTA
BRF
Hustyp
Upplåtelseform
Antal bostäder
Antal rum
Område, Ort
Uteplats
Parkering
Förråd
Säljstart
Inflyttning

Jungfrun 5
Lägenheter
Bostadsrätter
10 St
1-2 rok
Torpa, Jönköping
Balkong, trädgård och inglasat utrerum
1 per bostad
I källaren
Q2 2022
Q3 2023
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LÄGENHETSBESKRIVNING
Det finns 10 välplanerade lägenheter mellan 33-62 kvm. Här kommer verkligen alla kvadratmeter till sin rätt. Rymligt,
genomtänkt och bekvämt.

LGH 3 & 6 34m2
Yteffektiv och väl väldisponerad med
avgränsad sovplats. Öppen planlösning
med plats för soffhörna.

LGH 4 & 7 49m2
Luftig tvåa med generöst ljusinsläpp från tre
väderstreck som ger tydliga siktlinjer.
Eget sovrum med plats för dubbelsäng och
gott om förvaring.

LGH 1 62m2
Charmig och yteffektiv tvåa med eget
förråd. Sovrum med garderober och plats
för dubbelsäng. Generöst ljusinsläpp från
två väderstreck.

LGH 2 & 6 33m2
Mysig etta med öppen planlösning.
Perfekt för studenten med utrymme för
sovplats och arbetshörna.

LGH 8 & 9 35m2 (+15m2)
Charmig och kvadratsmart
vindsvåning med utsikt över
delar av staden. Ljus och luftig.

RUMSBESKRIVNING
Brf Jungfrun, Jönköping

Lägenheterna är stilrena med genomtänkta materialval i mjuka färger.

Vardagsrum

Sovrum

Vägg
Lister
Golv
Tak
Övrigt

Vägg
Lister
Golv
Tak
Övrigt

Målad gipsskiva
12X56 sockel
Vattenburen golvvärme, Ekparkett
Målad gipsskiva
Garderob enligt ritning

Hall
Vägg
Lister
Golv
Tak
Övrigt

Kök
Vägg
Lister
Golv
Tak
Övrigt

Badrum
Målad gipsskiva
12X56 sockel
Vattenburen golvvärme
Målad gipsskiva
Rostfria vitvaror och kök från
Electrolux Home, släta köksluckor i mörkgrå kulör,
bänkskiva i ljusgrå laminat

Vägg
Golv
Tak
Övrigt

Kakel 20x40 vita
Golvvärme, Klinker 15x15 grå
Målad gipsskiva
Badrumstillbehör från Badhuset,
duschhörna, spegel och kommod. Alla
lägenheter är förbereda för tvättmaskin.

Alla badrum levereras från Badhuset i Jönköping

Målad gipsskiva
12X56 sockel
Vattenburen golvvärme, Ekparkett
Målad gipsskiva
Garderob enligt ritning

Tvättstuga i flerbostadshus
Målad gipsskiva
12X56 sockel
Vattenburen golvvärme, Ekparkett
Målad gipsskiva
Hatthylla

Vägg
Lister
Golv
Tak
Övrigt

Målad
kakel
Klinker
Målad gipsskiva
1 st tvättmaskin, vask & 1 st torktumlare

“Med egen puls är Torpa som en
egen liten stad med närhet till
sprudlande uteliv, promenadstråk
& restauranger”
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Insynsskyddad och lummig trädgård
med flera fruktträd samt fin grönska.
Perfekt för picknick eller varför inte
bjuda in till grillkväll, där ni kan
sitta ostört i den inglasade altanen.
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ATT KÖPA
BOSTADSRÄTT

Förhandsavtal
Avtalet är bindande avtal mellan
dig och bostadsrättsföreningen.
När det tecknas betalar du ett
förskott på 100 000 kronor av priset
för din bostad. Nu kan du i lugn och
ro planera för flytten.

Inflyttning

Kommande
försäljning
Anmäl ditt intresse till
mäklaren och du får
förhandsinformation av
objektet. Då kan du i lugn
och ro planera för ditt nya
boende.

Säljstart

Byggstart

Du får mer information med
flera bilder, priser samt
månadsavgifter. Har du valt
ut din nya bostad kontaktar
ni mäklaren när ni känner er
redo.

Jippi, nu börjar projektet
och ditt nya hem att byggas.
Tre månader innan tillträde
informerar mäklaren om när
inflyttning kommer ske.

Efter inflyttning ses vi och du får
möjlighet att ställa frågor och vi
går igenom viktig information.
Glöm inte att teckna din
hemförsäkring med
bostadsrättstillägg från den här
dagen.
Välkommen hem!

Upplåtelseavtal

Robert Csiki
Reg. Fastighetsmäklare
Notar Jönköping
robert.csiki@notar.se
0763-13 58 81

När det närmar sig
tillträdesdagen tecknar du
ett upplåtelseavtal. När
upplåtelseavtalet är signerat
är du medlem i bostadsrättsföreningen. Nyckel hämtas
hos mäklaren.
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Vår standard, andras tillval

Huskvarna Fastighetsutveckling AB
Gisebo 6, 561 92 Huskvarna

www.huskvarnahem.se

