The Bricks
- industriella hem på Halmstadmark

The Bricks – Halmstad, havet
och hemmen…
I de forna gjuterikvarteren växer nu en ny vision och stadsdel fram.
Drömmen om designade hem med industrikant kommer tydligt fram och i
The Bricks bor du i handmurade hem signerade kvalitet och estetik.

Trevliga tvåor med dubbla solgårdar, smarta etagevåningar med vinterverandor
och terrasser och två spännande townhouse som grädde på moset. Personligt
präglade våningar för dig som söker något som höjer sig över mängden.

Tylösands vackra havsband och Halmstads fina centrumkärna på bekvämt
avstånd. Fagra Falkenberg på pendelläge och i en region som blickar
framgångsfullt mot framtiden.
Välrenommerat, välplanerat och vansinnigt genomtänkt!

Omgivningen
I The Bricks bor du i en lugn miljö med närheten till de centrala delarna av
Halmstad, där du kan njuta av att strosa runt och slå dig ner på en av alla
inbjudande restauranger, insupa lugnet i Norre Katts park eller varför inte
ta en lugn promenad längs Nissan. Gyllene tiders hemstad som lockar till
sig turister på sommaren såväl till centrum som till sitt riktiga smultronställe
Tylösand. Här väljer också många barnfamiljer att slå sig ner permanent då
staden är sådär lagom stor och ligger geografiskt bra till för de som pendlar.
Med andra ord: Du bor utan tvekan i en av Sveriges mysigaste städer!

Rendering av vardagsrumsvy från köket.

Rendering av köksvy.

Föreningen
The Bricks bjuder in till 16 bostadsrätter i olika storlekar där varje kvadrat
optimeras till boende för olika skeden av livet. Radhuskänsla i ett industriellt
stuk. Bostäder där ett Skandinaviskt och industriellt materialval möter
hemtrevligt och en utsida där tegel i olika nyanser möter grönska och liv.
Radhuskänslan ger hemtrevnad och lugn. Samtidigt som den industriella
fasaden får in en modern touch och modern arkitektur som andas framtid.
Bostäderna i de olika storlekarna passar både dig som singel som par och
barnfamiljer. Något till alla! Planlösningarna är smart ritade och varje bostad
har uteplats i form av balkong, inglasad och vanlig som uteplats så att alla har
möjligheten att njuta av utemiljön.
Området bjuder in till mycket grönska och en gårdsmiljö att trivas i!

Situationsplan

Närområdet
The Bricks bostäder ligger i ett kvarter som erbjuder någonting för alla. Det byggs ny park, planteringar,
lekplatser, förskola, aktivitetsmöjligheter och promenadmöjligheter. Allt detta finner du runt knuten! På
Bryngelshusgatan bor du intill en befintlig grundskola (F-9) och med närhet till matbutiker, resecentrum
och stadsbiblioteket. Några minuters promenad väster ut passerar du Nissan och når Halmstads centrumkärna med butiker och restauranger. Några minuter åt öster ligger Halmstad Arena och Sannarpsbadet.

Townhouse - 5 Rok
Townhouse fördelat i tre plan med 120 kvm boarea samt 26 kvm loftvåning.

Etagevåning - 4 Rok
Etagevåning med entré i markplan och bostaden placerad på plan två och tre (loft). 79 kvm boarea
samt 38 kvm loftvåning.

Marklägenhet - 2 Rok
Lägenhet placerad i markplan om 2 rok, 64 kvm.

Rumsbeskrivning
Hall
G: 3-stavs ekparkett. Klinker i anslutning till entrén.
S: Golvsockel av trä
V: Målad yta Målad yta för fönsterbröstningar, fönstersmygar och dörrsmygar
T: Målning tak / inklädnad
Övrigt: Inredning enligt grundvalsstandard samt Arkitektens planritning
WC / dusch
G: Klinker
S: V: Kakel i full höjd
T: Målning tak / inklädnad
Övrigt: Inredning enligt grundvalsstandard samt Arkitektens planritning
Badrum / Tvätt
G: Klinker
S: V: Kakel i full höjd
T: Målning tak / inklädnad
Övrigt: Inredning enligt grundvalsstandard samt Arkitektens planritning
Klädkammare / Förråd
G: 3-stavs ekparkett
S: Golvsockel av trä
V: Målad yta, Målad yta för dörrsmygar
T: Målning tak / inklädnad
Övrigt: Inredning enligt grundvalsstandard samt Arkitektens planritning
Kök
G: 3-stavs ekparkett. Skydd med plasttråg ovanpå parkett under diskmaskin, kyl och
frys samt i diskbänksskåpet.
S: Golvsockel av trä
V: Målad yta. Stänkskydd av kakel mellan bänkskåp och överskåp, kakel i fullhöjd vid
tillval av fläktkåpa
T: Målning tak / inklädnad
Övrigt: Inredning enligt grundvalsstandard samt Arkitektens planritning.
Vitvaror av märket siemens eller likv.
Bänkskiva i laminat Köksskåp från Marbodal eller likv

Rätt till mindre ändringar förbehålls.

Vardagsrum
G: 3-stavs ekparkett
S: Golvsockel av trä
V: Målad yta. Målad yta för dörrsmygar, fönsterbröstningar och fönstersmygar
T: Målning tak / inklädnad
Övrigt: Inredning enligt grundvalsstandard samt Arkitektens planritning.
Sovrum
G: 3-stavs ekparkett
S: Golvsockel av trä
V: Målad yta. Målad yta för dörrsmygar, fönsterbröstningar och fönstersmygar
T: Målning tak / inklädnad
Övrigt: Inredning enligt grundvalsstandard samt Arkitektens planritning.

Rätt till mindre ändringar förbehålls.

Rendering av badrum.

Bostäderna

Lundgrens Trädgårdar, tidigare känt som gjuteriet i Halmstad präglas av ett industriellt utseende.
Genomgående i våra lägenheter har vi försökt behålla det industriella och valt hög grundstandard,
detta för att du inte ska behöva göra extra tillval, utan får en lägenhet som är genomtänkt, funktionell
och håller kvalitet.
Majoriteten av bostäderna i BRF The Bricks har öppen planlösning med funktionellt kök.
Ytorna bjuder in till gemenskap. Luckorna och skåpsinredningen är från Marbodal. Vitvarorna i
lägenheten har hög standard och är från det välkända märket Siemens. Badrummen har en tidlös
inredning med helkakel, glasade duschväggar, badrumskommod och tvättmöjligheter i form av
tvättmaskin och torktumlare med ovanliggande laminatskiva.
Naturligtvis förstår vi att alla har olika stil och smak i inredningen. Därför har du möjlighet att
utifrån tillvalslistan sätta din egen prägel på ditt hem så att du trivs.

Köpprocessen
1. Intresseanmälan
Redan i ett tidigt skede kan du anmäla ditt intresse för den bostad du är intresserad av. Detta gör du via vårt
kontaktformulär på vår hemsida www.vaningen.se/nyproduktion
2. Informationsmöte och säljstart
På informationsmötet presenteras bostäderna mera detaljerat med priser, månadsavgifter och ritningar. Här ges du
också möjligheten att få mera personlig och detaljerad information. Efter informationsmötet sker säljstart och du
har möjlighet att boka din bostad.
3. Bokningsavtal
Så snart du bestämt dig för en bostad skrivs ett bokningsavtal. I samband med detta erlägger du en första handpenning
på 20 000 kr som är en del av insatsen. Om avgiften inte inbetalas inom angiven tid faller avtalet. Bokningsavtalet
är inte bindande men om man väljer att frånträda det utgår en administrativ avgift.
5. Förhandsavtal och upplåtelseavtal
I nästa steg skrivs ett förhandsavtal, alternativ skrivs ett upplåtelseavtal direkt beroende hur långt man har kommit
i processen med den ekonomiska planen för bostadsrättsföreningen. Förhandsavtal tecknas många gånger relativt
långt innan inflyttning. I samband med detta inbetalas även ett förskott om 100 000 kr som sedan avräknas din
slutbetalning. Ungefär mellan 3- 6 månader innan inflyttning ersätts förhandsavtalet med ett Upplåtelseavtal. Det är
nu du som köpare också blir formellt medlem i bostadsrättsföreningen. Båda dessa avtal är juridiskt bindande både
för dig som köpare och för bostadsrättsföreningen som är motparten i dessa avtal.
6. Tillval av inredning
Bostaden säljs i ett grundutförande som beskrivs i säljmaterialet. Utöver basstandarden kan du göra ett antal tillval för
exempelvis ytskikt och köks- och badrumsinredning, mot en extra kostnad. Möjligheten att göra tillval är begränsad
till en viss tid innan inflyttning, detta för att byggnaden ska kunna färdigställas i tid. Tillvalsprocessen sköts av
byggbolaget där du får professionell hjälp med dina val.
7. Slutbesiktning
Några veckor innan inflyttning så besiktigas bostaden av en opartisk besiktningsman.
8. Tillträde och inflyttning
Vid tillträdet sker slutbetalningen och mot uppvisande av kvitto får du då nycklarna till din bostad. Det betyder
också att den sk ”risken” övergår till dig som köpare och det är från och med nu som det är ditt ansvar att hålla
den försäkrad. Som köpare blir du kontaktad av oss och tilldelad en dag och tid för inflyttning. Detta för att den
praktiska inflyttningen ska gå så smidigt som möjligt. Slutgiltigt besked om exakt inflyttningsdag meddelas senast
tre månader i förväg.

Systemputs MBT AB
Vi som bygger bostäderna på Klockaren två är ett byggföretag med flerårig erfarenhet inom byggoch bostadsbranschen.
För oss är kvalité viktigt. Vi värdesätter nöjda kunder högt och väljer därför att sikta in oss på
mindre projekt för att kunna få ett slutresultat att lämna med ryggen rakt! Systemputs M.B.T. AB
är ett familjebolag som grundades på 2000 talet. Företagsgrundaren är i grunden en byggingenjör
som brinner för sitt yrke och värdesätter sitt bolag högt. Tillsammans med professionell personal
har vi även byggt flertalet bostäder som vi förvaltar via vårt systerbolag - Bo fint i Tvååker AB. Via
hemsidan www.bo-fint.se kan du se mer av våra byggnader vi förvaltar. På Byggsidan har vi även
flertalet stora projekt i Göteborg-Skåne där vi arbetar tätt inpå stora aktörer som Skanska mm.
I projektet klockaren två har vi verkligen lagt ner tid på detaljerna som skapar helheten och gjort
många ändringar i ritningarna fram och tillbaka tills ihop med arkitekterna för att skapa något
unikt och känna 100% nöjdhet.
Vi hoppas att du vill vara med på resan och låta oss skapa din drömbostad! För oss står du som kund
alltid i fokus.

Viktig information
De uppgifter som lämnas i objektsbeskrivning, prospekt samt annat informationsmaterial är i
huvudsak grundade på information lämnad av säljaren, samt berörd förening och dess hemsida om
sådan finns. Dessa uppgifter kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger
anledning till det.
								
Köpare/spekulanter uppmanas att kontrollera den ekonomiska planen samt stadgar för föreningen.
Köpare/spekulanter är informerade om sin undersökningsplikt enligt paragraf 20 i Köplagen samt
vad det innebär. 								
Om du önskar få en skriftlig beräkning av boendekostnadskalkyl – ta kontakt med ansvarig mäklare.
När du varit på visning godkänner du att Våningen & Villan eller tredje part kontaktar dig i
form av telefonsamtal, sms eller email på de kontaktuppgifter du lämnat till fastighetsmäklaren vid
visningen eller bokningen av visningen. Önskar du inte bli kontaktad så meddelar du bara det så
tar vi bort dig ur våra register.

Försäljning

Emelie Henriksson

0708-23 09 56
emelie.henriksson@vaningen.se
vaningen.se

Systemputs MBT AB

