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Ditt nya  
hem?

Drömläge

Brf Fyrby Äng

Det handlar inte bara om att bo. 
Det handlar om att leva!
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LB-Hus har huvudkontor och produktion  
i skånska Bromölla – precis som det varit 
sedan starten 1957. Alla våra med arbetare 
brinner för sitt jobb och har spetskompetens i 
småhusbranschen, flera med rötter i företaget 
sedan generationer tillbaka. LB-Hus är ett 
varumärke inom Svensk Husproduktion AB.
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Endast några kilometer från centrala Norrköping 
ligger Fyrby. Här bor du vackert i ett trivsamt lugnt 
läge med Fyrbyskogen som granne och samtidigt 
cykelavstånd in till stan.

Här planerar LB-Hus att uppföra 15 par- och radhus om 
110 kvm i 2 plan. Varje hus får en färdig trädgård i form 
av gräsmatta, vintergrön ligusterhäck och en stor härlig 
träaltan.På baksidan finns också ett praktiskt förråd till 
varje hus. Tomterna angränsar mot skogskanten.

Området är barnvänligt med både nybyggd stor lekplats 
samt förskola. Från Fyrby når man lätt city med spår-
vagnen från Fridvalla. I framtiden finns även planer på att 
förlänga spårvägen utmed Finspångsvägen. Husen ligger 
nära både Fyrbyskogen och flera idrottsplatser. 

Här bor du nära stan men ändå mitt i naturen!

Flexibelt och attraktivt boende

Reservation för ändringar i broschyren, lämnade uppgifter 
och ev. tryckfel förbehålles.
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Bilden illustrerar ett förslag till exteriör lösning.
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Radhusen ger villakänsla eftersom de är avskärmade och 
individuellt färgsatta, men erbjuder samtidigt tryggheten 
och bekvämligheten som det innebär med att bo i bostads-
rättsförening. Här skapar vi ett unikt, flexibelt, hållbart och 
anpassningsbart hem för den moderna familjen. Vi erbjuder 
ett rymligt hus där det är lätt att vara tillsammans - men där 
det ändå finns utrymme för enskild lek och umgänge. 

Ett lättskött och välorganiserat hem förutsätter ordentligt 
med olika förvaringslösningar. Därför har vi extra mycket 
förvaring i våra hus, så som t ex. förråd för cyklar, träd-
gårdssaker och utemöbler, klädkammare samt anpassad 
plats för egna förvaringslösningar inne i bostaden.

Bostäderna håller en mycket hög standard i sitt grundutfö-
rande, men möjligheten finns också att anpassa din bostad 
efter just din personliga stil med en mängd olika kostnads-
fira val. Därutöver finns många tillval som kan väljas för att 
göra ditt nya bonde unikt och personligt.

Att bygga energieffektiva hus handlar inte bara om isole-
ring. Hög täthet i klimatskalet är också en mycket viktig för-
utsättning, för en låg energiförbrukning och bidrar till ökad 
komfort. 

Allt är klart!  – vilket gör det enkelt för den som snabbt vill 
flytta in i ett funktionellt och välplanerat radhus med egen 
liten trädgård på baksidan. 

Generöst och genomtänkt
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Det här är verkligen ett konstnadseffektivt radhus på 2 plan.
I anslutning till framsidan av huset finns även plats för två bilar.

En välkomnande ljus entré med klinkers leder in till öppen plan-
lösning mellan kök, matplats och vardagsrummet. Köket kom-
mer från Marbodal och är utrustat med vitvaror från Siemens. 
Här finns även klädvård och wc/dusch där duschväggar, kom-
mod och spegel med LED-belysning ingår som standard. Var-
dagsrummets stora fönster vetter ut mot baksidans uteplats 
med trälagd altan. Perfekta stället att sitta och njuta på vid 
ljumma sommarkvällar!

Under trappan i hallen finns det möjlighet att välja till ett prak-
tiskt förråd och på plan två finns tre sovrum, ett allrum, kläd-
kammare och badrum med badkar, kommod och spegel med 
LED-belysning.

På husets baksida finns även ett praktiskt förråd för förvaring 
av t ex. trädgårdsredskap och cyklar. Vintergrön ligusterhäck 
avgränsar tomten runt om.

Brf Fyrby Äng 110 m2

Radhus med 5 rum
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Brf Fyrby Äng 110 m2

Radhus med 5 rum

Bilderna illustrerar förslag till exteriör och interiör lösning.
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Kök

LB Optimal 168

Bilden illustrerar ett förslag till interiör lösning.
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EV.

EV.

EV.

EV.

Höger planskiss visar mitthus och vänstra 
planskissen visar ett gavelhus som har 4 
fönster på gaveln. 
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När vi tar fram nya hus är det med 
omsorg, ända ner på materialvalsnivå. 
Därför har vi valt pålitliga leverantörer 
som står för hög kvalitet och standard. 
Våra kök kommer från Marbodal, och 
Siemens levererar vitvarorna i kök och 
klädvårdsdel. Merparten av våra luckor 
är Svanenmärkta, liksom skåpstommar, 
laminatbänkskivor och dekortillbehör. 
Våra fönster från Elitfönster är ett av 
marknadens mest energieffektiva. 

Omsorg ända in i kaklet

BYGGNADSBESKRIVNING: ALLMÄNT OM HUSEN
Grundläggning: Platta på mark med vattenburen  
golvvärme.
Väggar: Ytterväggarna är 245 mm tjocka och uppbyggda 
med energiregelteknik som förhindrar köldbryggor.  
Fasad: Liggande träpanel.
Yttertak: Ytbelagd takpanna i betong - svarta.
Isolering: Högvärdig stenullsisolering.
Fönster och fönsterdörrar: Original Alu Objekt - alumini-
umbeklädda lågenergifönster från Elitfönster - svarta.
Takfönster: 2-glas isolerruta.
Takavvattning: Förzinkad stålplåt med ytbeläggning.
Entrédörr: Glasad ytterdörr, Linjalen 838G - grå.
Lås: ASSA 2002 i entré -och altandörr.
Förråd: På husets baksida. 
Värmepump: Frånluftsvärmepump NIBE F730 inkl. Uplink.
Golvvärme: Rumstyrning på entrévåning via termostat.
Radiatorer: På övre plan med termostater på övervåning.
Elcentral: Med automatsäkringar, jordfelsbrytare och 
energimätare.
Datanätverk: Centralenhet från Garo och datauttag från 
Schneider Electric av typ Exxact Primo 2 x RJ45.
Fiber: Mediacentral med uttag för fiber.

RUMSBESKRIVNING: ALLMÄNT OM RUMMEN
Innerdörrar: Vit slät med vitlackerad karm.
Innerdörrsfoder: Slät vitmålad 12x56 mm.
Dörrtrycken: Aluminium silver.
Golvsockel: Lack ekfanér alt. vitmålad, 12x69 mm.
Fönsterbänkar: Grå granit.
Trägolv: 13 mm ekparkett 3-stav, mattlack från Kährs.
Klinker: Traditionell läggning i entré, WC/dusch, bad och 
klädvård.
Innertrappa: Eklaserad furu.
Innertak: Vitmålade gipsplank.
Väggbeklädnad: Bad och WC/dusch: 
Kakel, traditionell sättning. 
Övrigt: Målat direkt på gips i 1 st bruten vit kulör.

KÖK
Köksinredning: Inbyggnadskök med takanslutning 
(S-höjd 2 278 mm) från Marbodal. Lucka Arkitekt Plus - 
vit/forst. Handtag Solo rostfri.
Bänkskiva: Laminat 30 mm med rak kant. Grå betong 600.
Diskbänk: Måttanpassad enl köksritning.
Stänkskydd: Kakel med höjd 500 mm, traditionell sättning.
Vitvaror: Spishäll, inbyggnadsugn, kyl, frys, diskmaskin och 
fläkt från Siemens.

BAD OCH WC/DUSCH
Golv: Klinker.
Väggar: Kakel.
Övrigt: Badrumsinredning från Marbodal. 
Kommod Dyning med vit lucka, bredd 60 cm.
Tvättställ i gjutmarmor. 
Spegel med LED-armatur.
Golvmonterad WC-stol från IFÖ.
Duschväggar Noro fix trend R 90x90 cm i klarglas (ingår i 
wc/dusch)
Badkar Mood (ingår i bad)

KLÄDVÅRD
Golv: Klinker.
Väggar: vitmålade väggar.
Övrigt: Tvättmaskin och torktumlare från Siemens.
Infällnadsdsikho, vaskskåp med bänkskiva.

UTOMHUS
Framsida: Asfalterad garageuppfart med plats för 2 bilar.
Baksida: Trädäck, gräsmatta och vintergrön ligusterhäck.

Material
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Som boende i BRF Livsnjutaren blir du medlem i den 
ekonomiska förening som en bostadsrättsförening 
innebär. Att bo i en bostadsrättsförening skiljer sig från 
att bo i hyresrätt på så sätt att du har ansvar för din 
egen bostad. Du är ansvarig för bland annat bosta-
dens golv, väggar och tak, medan föreningen gemen-
samt ansvarar för det som finns på utsidan av bosta-
den så som yttertak, fasad och gemensamma ytor.

Gemenskap
Att vara bostadsrättsinnehavare innebär en ökad 
gemenskap med dina grannar. Föreningen utformas 
ofta med fokus på gemensamma ytor som främjar 
samvaro och gemenskap mellan de boende. Med 
ökad gemenskap kommer också en ökad känsla av 
samhörighet och ansvar, både för de gemensamma 
ytorna och för grannarnas egendom.

Ekonomisk trygghet
I en bostadsrättsförening äger medlemmarna fastig-
heten tillsammans. Det innebär att ni gemensamt äger 
både din bostad, grannarnas bostäder, gemensamma 
ytor och utomhusmiljön. Det gemensamma ägandet 
ger en ekonomisk trygghet då du inte ensam står som 
ansvarig för underhåll av fastighet och utomhusytor.

Inflytande
När du bor i en bostadsrätt har du stora möjligheter 
att påverka ditt boende dels genom att vara med i 
föreningens styrelse men också genom att lämna in 
förslag på vad du vill att styrelsen ska ta upp.

Projekthemsida
På www.uxhome.se hittar du all information om de 
nya bostäderna. Här finns bl a modeller, illustrationer 
och ritningar som visar hur bostäderna kommer se ut, 
och information om priser och avgifter. 

Bokningsavtal
Syftet med bokningsavtalet är att säkra intresset för 
fastigheterna och komma igång med försäljningen i 
ett tidigt skede. Här har du möjlighet att välja bostad 
och reservera denna mot en reservationsavgift om 
20 000 kronor. 

Att köpa och bo i bostadsrätt
Förhandsavtal
Förhandsavtalet tecknas mellan dig som köpare och 
bostadsrättsföreningen. I och med detta avtal förbin-
der sig föreningen att upplåta en bostadsrätt till dig. 
Förhandsavtalet är ett bindande avtal, men det kan 
finnas vissa villkor som måste uppfyllas för att detta 
avtal ska gälla. Det kan exempelvis handla om att en 
viss andel av bostäderna ska bli sålda, eller att bygg-
lov ska gå igenom. Avtalet är inte heller bindande för 
dig som köpare om det skulle vara så att avgifterna 
ökar mer än marginellt. Vid tecknandet av förhandsav-
talet ska ett lånelöfte som är max en månad gammalt 
uppvisas. Du betalar också en förskottsavgift om 
totalt 80 000 kronor, inklusive reservationsavgiften.

Upplåtelseavtal
När detta avtal skrivs blir du en fullvärdig medlem i 
bostadsrättsföreningen. Avtalet tecknas normalt inom 
tre månader innan tillträde och föreningen skickar 
slutligen ut en faktura på insatsen med avdrag för tidi-
gare inbetald förskottsavgift. Kontroll och besiktning 
Innan du får tillträde till ditt nya boende genomförs en 
besiktning där en utomstående besiktningsman, en 
representant från bygget samt en representant från 
föreningen kontrollerar att arbetet i bostaden är fack-
mannamässigt utfört. Du som köpare inbjuds att 
medverka vid besiktningen.

Slutbetalning
Innan tillträdet är det dags att betala den resterande 
delen av köpeskillingen, den så kallade slutlikviden. 
Senast den dag du får tillträde till ditt nya boende ska 
resterande del av summan vara betald. Kvitto på ut-
förd betalning uppvisas i samband med att du får dina 
nycklar i handen. 

Tillträde
Det definitiva tillträdesdatumet får du senast tre måna-
der innan inflytt. 
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BRF Fyrby?

Prislista
Hus Husmodell Placering Tomtarea Pris

Nr 1 Parhus Gavel 260 kvm 3 195 000 kr 

Nr 2 Parhus Gavel 260 kvm 3 095 000 kr

Nr 3 Parhus Gavel 259 kvm 3 095 000 kr

Nr 4 Parhus Gavel 259 kvm 3 095 000 kr

Nr 5 Parhus Gavel 259 kvm 3 095 000 kr 

Nr 6 Parhus Gavel 258 kvm 3 095 000 kr 

Nr 7 Radhus Gavel 380 kvm 3 195 000 kr

Nr 8 Radhus Mitt 299 kvm 2 995 000 kr 

Nr 9 Radhus Mitt 295 kvm 2 995 000 kr

Nr 10 Radhus Mitt 292 kvm 2 895 000 kr

Nr 11 Radhus Mitt 289 kvm 2 895 000 kr

Nr 12 Radhus Mitt 289 kvm 2 995 000 kr

Nr 13  Radhus Mitt 290 kvm 2 995 000 kr

Nr 14 Radhus Mitt 262 kvm 2 995 000 kr

Nr 15 Radhus Gavel 302 kvm 3 095 000 kr 

Illustrationsplan över Fyrby Äng - Norrköping
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BRF Fyrby?
Nyfiken på

Välkommen att höra av dig till Christian Boquist 
Uxhome i Norrköping på telefon 070-310 76 10 

eller e-post christian.boquist@uxhome.se 
eller läs mer på lbhus.se

Svensk Husproduktion AB | Box 67 | 295 21 Bromölla | 0456 455 00 | info@lbhus.se | #lbhus | lbhus.se


