
Brf Rosenvingen

Öland



Områdesfakta

 • 25 par- och radhus i ett plan
 • Förråd på framsidan av tomten
 • Stora altaner
 • Egen tomt med häck som avskiljare
 • Två parkeringsplatser per bostad
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Nu har du chans att förverkliga drömmen om ett hus på Öland  
– alldeles intill den populära golfbanan i Ekerum. Brf Rosenvingen 
bjuder på välplanerade enplanshus i tre storlekar, alla med härliga 
altaner och egen lättskött tomt. Här kan du njuta av allt som Öland 
har att erbjuda, med fastlandet på bekvämt avstånd.

Bli granne  
med golfbanan  
i Ekerum

Brf Rosenvingen
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Stort utbud av aktiviteter
Förutom närheten till golfbanan har området mycket att erbjuda. 
Här har du nära till tennis- och padelbanor, fina löp- och mountain- 
bikespår, restauranger och underhållning. På sommaren kan du 
njuta av god mat och spelningar av kända artister på populära 
Kackelstugan som du når med cykel på mindre än 15 minuter.

Och gott om kultur
Till Borgholm tar du dig på 15 minuter med bil, och här hittar du  
ett fantastiskt utbud av butiker och restauranger i världsklass,  
för att inte tala om det stora kulturella utbudet. Strax utanför 
Borgholm hittar du Borgholms Slott, Nordens mäktigaste ruin.  
Njut av den öländska naturen som ramar in slottet, strosa runt  
eller ha picknick, och upplev mäktiga konserter på sommaren. 
Spännande konst har du möjligheten att uppleva på Vida  
Museum, en knapp halvtimmes promenad bort, eller sju minuter 
på cykel. Här behöver du aldrig ha tråkigt, med andra ord!

Upplev naturen 
Något av det finaste på Öland är ändå naturen, och inte långt 
från Ekerum finns fina vandringsmöjligheter. Härliga Rällaskogen 
alldeles intill Ekerum bjuder på flera olika väl utmärkta sträckor i 
en unik och omväxlande natur. Under säsong är det dessutom fullt 
av blåbär och lingon längs med stigarna. En halvtimme bort finns 
även Mittlandsskogen, som är norra Europas största samman-
hängande lövskog. På Öland finns vandringsleder för alla smaker 
och ambitionsnivåer.

Mat och shopping i Borgholm
15 minuter bort med bil finns Borgholms stora utbud av  
personliga och nischade butiker, tillsammans med restauranger  
i världsklass och mysiga fik. Här är det full fart på sommaren,  
och det finns flera centrala badplatser som Kapelludden och  
Sjöstugan. Kallbadhuset i hamnen har öppet sommartid och 
badhuset vid Kapelludden har öppet året runt.

Och fastlandet inom räckhåll
Pendlar du till jobb på fastlandet, eller vill du bara ha nära till den 
större stadens utbud? Då är läget perfekt. Med bil tar du dig till 
Kalmar på en knapp halvtimme, eller med buss på 40 minuter. I 
Kalmar finns mycket att uppleva, bland annat har du inte mindre 
än fem White Guide-listade restauranger att välja på. Här hittar du 
också bio, muséer och gott om mysiga caféer, bland annat Balck 
med kaffe av högsta kvalitet.

Nära naturen och havet
Här bor du lugnt och skönt i en egen ostörd 
bubbla, alldeles intill några av Sveriges bästa 
golfbanor. I området finns allt du kan tänkas 
behöva både för en härlig semester och vardag 
– havet, fantastisk natur, och all tänkbar  
service en kvart bort i Borgholm. Och saknar 
du stadslivet tar du dig in till Kalmar på en 
knapp halvtimme. 

Ekerum GK/Ekerum Resort Öland

ICA Nära Rälla

Rällapaviljongen

Kackelstugan

VIDA Museum & Konsthall

Rälla skola

Busshållplats
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Vi vet att bostadsdrömmen kan se lite olika ut  
beroende på var i livet vi befinner oss. Vissa vill ha  
ett fritidshus att fly till när storstadsstressen trycker 
på, medan andra vill ha ett året-runt-boende i en lugn 
och harmonisk miljö, med möjlighet att ägna sig åt sitt  
specialintresse. Här i Ekerum kan båda dessa  
drömmar bli verklighet!

Semesterhem eller  
året-runt-boende?  

Par- och radhus



I Brf Rosenvingen är det enkelt att leva det goda livet. Här  
kan du njuta av huslivet i ett plan, med allt vad det innebär  
av grillkvällar och trädgårdspyssel – i det lite mer lätthanterliga 
formatet. Samtidigt slipper du klassiska villabekymmer –  
eftersom du inte har en vildvuxen jättetomt att ta hand om, och 
att allt tungt underhåll på husen blir bostadsrättsföreningens 
ansvar. Husen får fasader i träpanel, i en varm beige färgsätt-
ning som smälter in fint i naturen runtomkring.

Allt du behöver i ett plan
Brf Rosenvingen bjuder på fina och välplanerade enplanshus 
i bostadsrättsform. Här bor du bekvämt på 83, 91 eller 93 
kvadratmeter med fina sällskapsytor och två till tre sovrum. 
Alla får härliga uteplatser med kvällssol, egen uppfart och 
entré, och två parkeringsplatser på sin egna uppfart. Här 
finns också möjlighet att göra fina tillval som braskamin eller 
solceller. Självklart finns alla bekvämligheter som diskmaskin, 
tvättmaskin och torktumlare som gör tillvaron enkel!

Ljust, fräscht – och hållbart
Här flyttar du in i ett hem som är redo att användas. Inredning-
en är genomgående ljus och stilren med hög nivå, för att hålla i 
många år framöver. Såväl material som utrustning är vald med 
omsorg – du får bland annat fönsterbänkskivor i sten, ljusa 
golv och ett vitt kök med induktionshäll. Vi har heller inte glömt 
de praktiska detaljerna, som att varje hus får ett eget förråd 
och minst en parkering. Vissa av husen kommer dessutom ha 
möjlighet att välja till solceller. Att bo i en nybyggd bostad med 
modern byggteknik, modern uppvärmning och energisnåla 
vitvaror ger låga driftskostnader. När du dessutom lägger till 
solceller kan du energieffektivisera din bostad ännu mer och 
även få möjlighet att sänka dina räntekostnader genom Gröna 
Bolån.

Moderna och  
bekymmersfria hus

->
I kvarteret blandas par- och radhus med exteriör 
färgsättning i en naturlig färgskala från beige till brunt.
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Radhus 83 kvm
Planlösning

Allt du behöver i ett plan 

⟵
Detta är en generell ritning för 
husmodellen vilket innebär att 
vissa detaljer kan skilja mellan 
lägenheterna i projektet.

I det minsta radhuset bor du modernt och bekvämt på 83 kvadratmeter.  
Här får du härliga sociala ytor med öppen planlösning, två sovrum och hela  
två uteplatser. Var det någon som sa livskvalitet?

Välkommen!
Innan vi kliver in pausar vi en stund på din ena uteplats, som bara väntar på att 
du ska inviga den. Sen kliver vi in i en praktisk entré med platsbyggd garderob, 
städskåp och hatthylla. Det finns även plats för en liten sittbänk. Härifrån ser du 
rakt in i vardagsrumsdelen, med en härlig öppen planlösning mot köket. Men 
innan vi spanar in den tar vi en titt på husets två sovrum.

Två trivsamma sovrum
I anslutning till entrén, lite vid sidan av händelsernas centrum, ligger husets två 
sovrum. Det största har plats för dubbelsäng och gott om garderober. På väg 

 • Två sovrum
 • Öppna sällskapsytor
 • Dubbla uteplatser
 • Badrum med tvättmaskin 

och torktumlare
 • Förråd intill bostaden
 • Parkeringsplats för två bilar

Här får du!
mot hemmets mer sociala ytor passerar vi det fräscha badrummet med WC, 
dusch, tvättmaskin och torktumlare. Utanför badrummet finns också fin  
förvaringsyta i form av en lyxig skjutdörrsgarderob.

Hela hemmets hjärta
Den öppna planlösningen mellan köket och vardagsrumsdelen skapar en ljus 
och härlig sällskapsyta. Här finns det plats för matbord för många och en soff-
grupp. Det moderna köket är inrett med vitvaror av hög kvalitet, en vägghängd 
spiskåpa och gott om arbetsyta för dina matlagningsäventyr. Väljer du ett av 
gavelhusen får du också ett fint fönster över diskbänken. I anslutning till  
vardagsrummet ligger den rymliga altanen som står redo för allt från vårens 
första utefika till sensommarens kräftskiva.
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BOFAKTABLAD

AVSER BOSTAD:

BRF ROSENVINGEN



01-1001, 02-1001, 03-1001

*/ PLATSBYGGD FÖRVARING
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Parhus 91 kvm
Planlösning

Bekvämt boende med livskvalitet

⟵
Detta är en generell ritning för 
husmodellen vilket innebär att 
vissa detaljer kan skilja mellan 
lägenheterna i projektet.

En ytterst välplanerad och trivsam bostad med allt du behöver lättillgängligt i 
markplan: två sovrum som standard, ett allrum, öppen planlösning mellan kök 
och vardagsrum, badrum med tvättmaskin och torktumlare. Du får också njuta 
av en stor, härlig uteplats på framsidan och en lite mindre på baksidan av huset.

Kliv in!
Innan vi stiger in pausar vi här på entrésidan en liten stund. Här hittar vi  
nämligen din stora uteplats som bara väntar på att invigas. Sedan fortsätter vi 
in i den välkomnande entrén med ingång till det fräscha badrummet med WC, 
dusch, tvättmaskin och torktumlare. Runt hörnet skymtar vi också en rejäl  
skjutdörrsgarderob.

Ett kök för trivsamma stunder
Vi kliver in i händelsernas centrum – köket, med en härlig öppen planlösning 
mot vardagsrummet. Det här moderna köket är snyggt, funktionellt och utrustat 
för alla tänkbara matlagningsäventyr. Här finns fullstor kyl och frys, induktions-
häll, ugn, mikrovågsugn och diskmaskin.

 • Två eller tre sovrum
 • Öppna sällskapsytor med 

extra takhöjd
 • Dubbla uteplatser
 • Badrum med tvättmaskin 

och torktumlare
 • Gästtoalett
 • Förråd intill bostaden
 • Parkeringsplats för två bilar

Här får du!

Gott om plats att umgås på
I vardagsrumsdelen ryms både en stor soffgrupp för mysiga filmkvällar, och  
ett matbord med plats för många middagsgäster. Stora fönster släpper in  
ljuset, och pardörren öppnar upp till den ljuvliga altanen som står redo för alla  
tänkbara trevligheter: från familjefrukostar till släktkalas och grillkvällar med  
grannarna. Om du vill lyxa till det lite extra kan du också välja att sätta in en 
mysig braskamin i vardagsrummet. Läs mer om det i tillvalsbroschyren.

Två trivsamma sovrum – eller tre
Hemmets mer privata utrymmen ligger lugnt och avskilt, mot baksidan av huset. 
Här finns två trivsamma sovrum, det största av dem med plats för dubbelsäng. 
Här finns också en extra toalett och ett mysigt allrum med en altandörr ut mot 
din lite mindre uteplats på baksidan. Allrummet är perfekt för både filmkvällar 
och tv-spelande, eller bara för att njuta av en god bok i lugn och ro. Behöver ni 
ett extra sovrum, eller kanske ett hemmakontor? Då går det fint att göra om  
allrummet till ett sådant som tillval. Läs mer om alla tillvalsmöjligheter i  
tillvalsbroschyren.
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07-1002, 08-1002, 09-1002, 10-1002, 11-1002
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Parhus 93 kvm
Planlösning

Enplanshus med lyxiga detaljer

⟵
Detta är en generell ritning för 
husmodellen vilket innebär att 
vissa detaljer kan skilja mellan 
lägenheterna i projektet.

Här får du mycket boendekvalitet per kvadratmeter. Stora fönster ger ett  
fantastiskt ljusinsläpp och öppen planlösning mellan kök och vardagsrum  
skapar härliga ytor för social samvaro. Detaljer som köksö, tillval som braskamin 
och den riktigt stora altanen bidrar extra mycket till den lyxiga känslan.

Välkommen!
Innan vi kliver in pausar vi en stund på din ena, lite mindre uteplats. Här tror vi 
att morgonkaffet smakar riktigt bra. Sedan kliver vi in i entrén och hittar vi det 
rymliga badrummet med WC, dusch, tvättmaskin och torktumlare. Här finns 
också ett eget teknikrum med bra förvaring i form av städskåp och garderob.

Luftiga sociala ytor
Sedan kommer vi in i den härliga öppna ytan för vardagsrum och matplats. Den 
ljusa, luftiga vardagsrumsdelen har gott om plats för soffmys och utgång till den 

 • Tre sovrum
 • Dubbla uteplatser, den ena 

i vinkel
 • Badrum med tvättmaskin 

och torktumlare
 • Förråd intill bostaden
 • Parkeringsplats för två bilar

Här får du!
stora altanen på baksidan. Från vardagsrumsdelen når du också det största 
sovrummet med stor skjutdörrsgarderob och plats för dubbelsäng. Om du vill 
lyxa till det lite extra kan du välja att sätta in en mysig braskamin i vardagsrum-
met. Läs mer om det i tillvalsbroschyren.

Kök för vardag och fest
Matplatsdelen leder i sin tur vidare in i det välutrustade köket. Här finns allt du 
behöver för både vardagsmat och festmiddagar: fullstor kyl och frys, ugn,  
mikrovågsugn och diskmaskin. Som pricken över i får du en köksö som skapar 
en naturlig avgränsning till matplatsen.

Gott om plats för återhämtning
I anslutning till kök och matplats, lite avskilt från master bedroom, ligger ytterli-
gare två trivsamma sovrum. Perfekt för tonårsbarnen eller gäster på besök!
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FÖRKLARINGAR:
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TL INVÄNDIG TAKLUCKA

VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN FÖR KONSTRUKTIONSÄNDRINGAR.

BOFAKTABLAD

AVSER BOSTAD:
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⟵
När du hittat din favorit i kvarteret är det 
en god idé att bli OBOS-medlem. Då får 
du nämligen förtur till köp och får chans 
att välja din drömbostad före alla andra. 
Läs mer om medlemskapet på sida 30.
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Parhus 93 kvm
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Husnummer

Entré

Förråd

Staket

Mur

Häck/Plantering

Trätrall

Gräs

Grus

Markpla�or

Slänt

01

F

F
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F

F
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06-1001

Natur

Golfbana hål 5

Golfbana hål 17

Natur



Bostadshus

Våtutrymmen
Förråd Övrigt

Installationer

Golv
Gråmelerad  
klinker 33x33.

Väggar
Vitt matt eller blank, 
20x40 cm.

Dörr
Förrådsdörr av trä, 
fabriksmålad.

Ventilation
Mekanisk till- och från-
luft med värmeåtervin-
ning. Frånluften tas om 
hand i wc/dusch/tvätt 
samt kök. Separat 
imkanal till fläkt.
 
 
 

El
Individuell mätning av el 
för hushållsström. 

Förutom eluttag för 
belysning ingår tak- 
armaturer i wc/dusch/
tvätt och i förråd samt 
i utvändigt förråd. Det 
ingår även bänkbelys-

ning i kök och spegel-
skåpsbelysning i  
wc/dusch/tvätt. 

Utvändiga belysnings- 
armaturer ingår vid 
entré och uteplats. 
Insida och utsida förråd 
förses med eluttag. 
 

Vitvaror
Siemens tvättmaskin 
och torktumlare.  
Värmepumpstumlare i 
wc/dusch/tvätt.

Ytterväggar
Isolerad träregel-
stomme med fasad av 
träpanel utan invändig 
beklädnad. Omålad 
insida.

Sophantering
Sophantering och 
källsortering på  
gemensam plats. 

Utvändig målning
Hus, förråd, skärmar 
och staket är färdig-
målade.

Generellt Mark

Golv
Eklamell, vit mattlack.

Väggar
Vitmålade.

Innertak
Gipsplank.

Till samtliga bostäder 
ingår förgårdsmark 
med betongplattor och 
på trädgårdssidan ute-
plats av trätrall samt 
häckplanteringar enligt 
situationsplan. Tomten 
färdigställs med utrul-
lat gräs. Skärmvägg på 

Inredning
HTH-kök utformat 
med mjukstängande 
lådor, källsortering och 
besticklådor.

Bänkskiva
Laminat 30mm med 
underlimmad diskho.

Grund
Isolerad betongplatta 
på mark.

Tak
Takstolar av trä. Tak-
täckning av papp. 

Ytterväggar
Isolerad träregel-
stomme med fasad av 

Golvsockel, dörrfoder
Släta vita.

Lister
Synlig infästning.

Innerdörrar
Lätta släta vita.

trallgolv mellan samt-
liga bostäder på träd-
gårdssidan. Kallförråd 
ingår med placering i 
närheten av bostaden.

Parkering sker antingen 
framför bostaden eller 
vid sidan.

Stänkskydd
Vitt matt eller blank 
kakel 10x30 cm.

Lucka
Dekor, vit slät.

Handtag
Alu-look.

träpanel och invändig 
beklädnad av gipsskivor.

Vindsbjälklag
Isolerat vindsbjälklag. 
Takstol bekläds på 
undersidan med gips-
skivor på glespanel.  

 
 

Trösklar
Klarlackad ek.

Fönsterbänkar
Stenmaterial.

Garderober
HTH Släta vita luckor, 
enligt ritning. 

Fastighetens dagvatten 
inklusive takavvattning 
kan komma att hanteras 
lokalt i ett s.k. trögt sys-
tem. Detta innebär att 
avvattning av takytorna 
kan komma att ske över 
gräsmattor och andra 
icke hårdgjorda ytor.

Belysning
Spotlights under  
överskåp.

Vitvaror
Siemens vita vitvaror 
med inbyggnadsugn, 
induktionshäll,  
mikrovågsugn, kyl, frys 
samt diskmaskin. 

Innerväggar
Träregelstomme med 
gipsskivor, ljudisolering.

Lägenhetsskiljande 
väggar
Dubbel träregelstomme 
med invändig beklädnad 
av gipsskivor, ljud- 
isolering.

Skjutdörrspartier
Elfa, vita dörrar med  
silverprofil, enligt  
ritning.

Rumshöjd
Ca 2,5 meter.

Höjdskillnader före-
kommer inom området  
och dessa regleras i 
första hand med slänt-
ning på tomtmark, i 
andra hand med stöd-
murar.

Köksfläkt
Silverfärgad.

Fönster
Fasta och öppnings-
bara 3-glasfönster.  

Fabriksmålade  
aluminiumbeklädda 
träfönster. Öppnings-
bara fönster av typ 
vridfönster. 

 

Dörrar
Entrédörr av trä, 
fabriksmålad. Vit kulör 
på insida och metal-
brun färg på utsida. 
Fönsterdörr av typ 
glasad fönsterdörr, 
fabriksmålad, se  
fönster ovan.

Husnummersiffor
Ingår

Postlåda
Ingår. Placering enligt 
PostNords anvisningar. 
 
 
 

Kök

Rumsbeskrivning Teknisk beskrivning

Inredning WC Hus C
IFÖ WC-stol, tvättställ 
och spegel. 

Inredning WC/D-tvätt 
Hus A, B & C
Vedum inredning med 
handfat, kommod, spe-
gelskåp med belysning, 
IFÖ WC-stol. Duschvägg 
i wc/dusch/tvätt.
 

Grund
Isolerad betongplatta 
på mark. 

Tak
Papp. 

Vatten 
Vatten ingår i månads-
avgiften. Vattenutkas-
tare för bevattning.

Uppvärmning
Uppvärmning med 
NIBE frånluft-värme-
pump. Golvvärme i hela 
bostaden. 

Hushållet tecknar eget 
elavtal.

Internet, tv och  
telefoni
Fiber finns indraget i 
varje bostad. Hushållet 
tecknar eget avtal med 
leverantör för TV, tele 
och internet.
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En trygg bostads- 
rättsmarknad
Ett bostadsköp är i  
många fall en av de 
största affärerna du gör i livet. 
Därför är det viktigt att du kan 
göra köpet i lugn och ro under 
trygga former. För att hjälpa dig 
med det är vi en del av ett nytt 
branschinitiativ för att skapa 
tryggare bostadsrättsföreningar.

Vi är en av sju bostadsutvecklare 
som har gått samman för att ta 
fram kvalitetsmärkningen ”Trygg 
bostadsrättsmarknad”. Detta gör 
vi för att stärka dina möjligheter 
att göra ett bra och tryggt köp 
som grundar sig på relevant in-
formation. Kort sagt innebär den 
nya märkningen att du enkelt kan 
jämföra viktiga nyckeltal mellan 
olika föreningar. Det gör att du 
vet precis vad du kan vänta dig i 
ditt nya hem och din nya förening. 
Det finns liknande riktlinjer som 
används idag, men nu går vi steget 
längre och skärper dessa. Därför 
att en trygg affär gynnar både dig, 
bostadsutvecklarna och samhäl-
let i stort. Det tycker vi är bra!

Kvalitetsmärkningen  
utgår från tre områden:

 • Ekonomi
 • Långsiktighet
 • Trygghet

Innan du flyttar in i din nya bostadsrätt 
är det en god idé att sätta sig in i vad som 
gäller i just din förening. Vi stöttar er och 
hjälper föreningen att komma igång. 

Att bo i bostadsrätt innebär att du, 
tillsammans med övriga medlemmar 
i bostadsrättsföreningen, äger och 
förvaltar bostäderna och andra gemen-
samma delar som ingår i föreningens 
fastighet. Du som bor i en bostadsrätt 
betalar en insats för att få flytta in i 
din nya bostad. Du betalar även en 
årsavgift som ska täcka din bostads 
andel av föreningens kostnader, såsom 
räntor och amorteringar på föreningens 
gemensamma lån, men även drift- och 
underhållskostnader. När du köpt en 
bostadsrätt är du också delägare i 
föreningens gemensamma tillgångar. Du 
och dina grannar bestämmer över era 
bostäder genom styrelsen ni väljer vid 
den årliga föreningsstämman.
 
Entreprenadsäkerhetsförsäkring
Den här försäkringen kallas också för 
färdigställandeförsäkring. Oavsett 
vilket namn som används är detta en 
försäkring som går in och täcker kostna-
derna för att färdigställa byggnationen 
om vi skulle gå i konkurs eller på annat 
sätt komma på obestånd. 

Entreprenadgaranti
Ditt nya hem besiktas av en opartisk  
besiktningsman vid två tillfällen. Dels 
en slutbesiktning när bygget står klart, 
och dels en garantibesiktning två år 
efteråt. De fel som besiktningsmannen 
noterar och som OBOS är ansvariga för, 

åtgärdas av oss inom en tidsperiod  
som bestäms av besiktningsmannen.

Nybyggnadsförsäkring
Byggrelaterade skador börjar oftast 
märkas först efter sju till åtta år efter 
inflyttning och täcks inte av den vanliga 
hem- och villaförsäkringen. Nybygg-
nadsförsäkringen gäller för skador som 
beror på fel i utförandet, fel i material 
och fel i konstruktion. Försäkringen är en 
objektsförsäkring, det betyder att den 
följer med bostaden i tio år räknat från 
slutbesiktningen.

Köp av osålda enheter
Om någon bostadsrätt inte blivit såld  
när projektet är klart står OBOS för 
kostnaderna som rör denna. Skulle det 
fortfarande finnas osålda bostadsrätter  
efter sex månader köper vi dessa och 
svarar därigenom, som bostadsrätts- 
havare, även fortsättningsvis för 
lägenheternas avgifter.

Produktgarantier
Precis som namnet antyder handlar 
denna garanti om utrustning och 
inredning i ditt nya hem. När vi bygger 
bostadsrätter gäller 2 års garanti på allt 
material i bostaden och 5 års garanti på 
utfört arbete – men om en leverantör 
lämnar längre garantitid på sin produkt 
är det den längre tiden som gäller. Den 
här garantin innehas av bostadsrätts-
föreningen.

Våra garantier och försäkringar



Kommande 
försäljning

Anmäl intresse på obos.se så  
håller vi dig uppdaterad med  

bilder, priser och bjuder in  
dig till säljstarten.

Säljstart
När du vet du var du vill bo och 
ditt lånelöfte är klart är du redo 

för säljstart. När tiden är inne kan 
du lägga en skarp köpanmälan på 

dina favoriter, max tre objekt – 
direkt på webben.

Byggstart
Nu börjar ditt nya hem att 

byggas! Vi håller dig uppdaterad 
med vad som händer under hela 
resan. Senast tre månader innan 

tillträde blir du informerad om 
när du får flytta in i ditt  

nya hem.

Mer information
Ofta bjuder vi in till informationsträff där du kan lära 
känna oss på OBOS, mäklaren i projektet och ibland 
även en eller flera banker. Här får du reda på allt du 
kan tänkas behöva inför säljstarten.

Designval
Nu är det dags att välja hur din nya bostad ska se ut! Vi 
ordnar ett tillvalsmöte där du får titta närmare på olika 
material såsom luckor i köket, badkar, golv och dörrar.

Förbered 
det ekonomiska
Prata med banken och ansök om 
lånelöfte. Har du en bostad som ska 
säljas? Ta kontakt med en mäklare i 
god tid.

Byggplatsvisning
När tillfälle ges bjuder vi in  
till olika event så att du både  
får se husen växa fram och  
träffa dina nya grannar.

Upplåtelseavtal
Genom upplåtelseavtalet blir du fullvärdig 
medlem i bostadsrättsföreningen. Detta tecknas 
normalt inom 1-2 månader innan tillträdet av 
lägenheten och cirka 1 månad innan inflyttning 
skickas en faktura från föreningen på insatsen 
med avdrag för det sedan tidigare inbetalda 
förskottet.

Besiktning
Självklart besiktigas ditt nya hem noggrant av obero-
ende besiktningsmän. Vid besiktningen medverkar 
representant från den byggande styrelsen.

Vi finns kvar
Njut av att bo in dig i ditt nya hem. Är det  
något du undrar över eller om något inte 
fungerar så är du alltid välkommen att  
kontakta oss. 

Att köpa bostad är ett stort beslut och vi vill göra resan  
till ditt nya hem så smidig vi bara kan. Här guidar vi  
dig genom köpprocessen, har du frågor är du alltid  
välkommen att kontakta oss!

Inflyttning
Äntligen har dagen kommit.  

Du får nycklar och en praktisk 
introduktion till nya bostaden.  

I samband med tillträdet betalar 
du resterande del av bostadens 

insats. Välkommen hem!

Bli OBOS-medlem
När försäljningen startar kan det gå undan. Som 
OBOS-medlem ökar du dina chanser att lägga vantarna 
på de mest populära drömhemmen. Alla medlemmar får 
nämligen förtur i kön – och massor av fina rabatter och 
erbjudanden. Läs mer på obos.se/medlem.

Förhandsavtal
Förhandsavtal tecknas mellan bostadsrättföreningen och 
dig som köpare. Avtalet innebär att föreningen binder sig  
till att upplåta en bostad med bostadsrätt till dig. Till det 
undertecknade förhandsavtalet bifogas ett aktuellt lånelöfte 
(max en månad gammalt). I samband med tecknandet 
betalar du ett förskott på 80 000 kr. Om bokningsavtal 
har skrivits görs ett avdrag  på 20 000 kr för den redan 
inbetalda avgiften för bokningsavtalet.

Vägen till ditt nya hem

Bokningsavtal
Så snart du har bestämt dig
skriver vi ett bokningsavtal. I
samband med det betalar du en
bokningsavgift på 20 000 kr. 

På obos.se/brf-rosenvingen hittar du kontakt- 
uppgiftertill kundansvarig och mäklare. De
svarar gärna på frågor om bostaden och
berättar mer om köpprocessen!

Frågor?
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Vi bygger för framtiden 
Som du säkert känner till bygger vi på OBOS olika typer av 
bostäder i hela Sverige och Norge, både i staden och på 
landsbygden. Och det har vi gjort länge. Sedan starten 1929 har 
vi sålt över 150 000 bostäder här i Sverige, både genom OBOS 
och våra andra varumärken Myresjöhus och SmålandsVillan. 
Men vad som gör oss lite speciella är att vi också är en med-
lemsorganisation som återinvesterar hela vår vinst i framtidens 
bostäder, och även i insatser som bidrar till ett bättre samhälle. 
Vi kallar det för OBOS ger tillbaka. 

Hem för idrott 
Vi vet hur viktigt det är att det finns platser man känner sig 
hemma på, oavsett var man bor. Vi tror att idrotten är en sådan 
plats, och är övertygade om att en meningsfull fritid ger en bra 
framtid. Tillsammans med våra medlemmar och samarbets-
partners sponsrar vi därför svensk idrott på alla nivåer, från 
elitidrott till lokala föreningar över hela landet. En stor del av 
vårt engagemang sker genom OBOS ger tillbaka, där vi fokuse-
rar särskilt på sporter som är inkluderande och passar många. 
Vi stöttar bland annat flera initiativ inom innebandy, fotboll och 
handboll där barn och unga kan må bra, känna sig trygga och 
ha kul, utan krav! 

OBOS Jubel – Fonden för en bra fritid 
I områden där vi bygger uppstår det rum mellan husen. Rum 
som vi vill fylla med spontanitet, glädje och gemenskap. Därför 
har vi startat OBOS Jubel, en fond där föreningar inom idrott 
och kultur, och även bostadsrättsföreningar, kan ansöka om 
stöd för att utveckla aktiviteter för barn och unga. Som medel 
för att bygga upp en skatepark, köpa in fler fotbollsmål, ut-
rustning och upprustning av lokaler. Saker som i sin tur gör att 
fler kan vara med. Är du med i en förening som behöver hjälp? 
Välkommen att ansöka på obos.se/jubel Alla drömmar är värda 
att tas på allvar. 

Vanligtvis jobbar vi på OBOS med att förverkliga  
bostadsdrömmar, men visste du att vi även 
uppfyller andra drömmar? Som en av Sverige 
och Norges största bostadsutvecklare har vi ett 
större ansvar. Därför låter vi en del av vår vinst 
gå till att bygga ett bättre samhälle, bland annat 
genom att stötta initiativ som ger barn och unga 
platser att känna sig hemma på. 

Vi bygger mer  
än bostäder 

Förnyelsebar el

Sedan 2017 köper vi bara vattenkraft- 
producerad el med EPD* till våra fabriker 
i Myresjö och Vrigstad samt huvudkonto-
ret i Myresjö.

↑ 
I Örebro har OBOS byggt par- och radhus i trä med 
solceller, sedumtak och härliga gröna ytor.
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App? Japp!

Om köket är hemmets hjärta är OBOS- 
appen medlemskapets hjärta. Här har du 
nämligen allt som rör ditt medlemskap 
samlat på ett och samma ställe. Ditt 
medlemsbevis, och inte minst alla fina 
förmåner. Appen laddar du ned från 
Google Play eller App Store.

Gå före i kön vid säljstart 
Vill du öka dina chanser att få precis den bostaden du önskar? 
När du blir medlem får du förtur till att både köpa och välja 
läge före andra vid säljstart. Och ju längre tid du varit medlem, 
desto längre fram i kön står du när det är dags att köpa. 
Dessutom behåller du din kötid även efter att du köpt och kan 
föra över kötiden till en familjemedlem. 

Extra trygghet i köpet  
Om försäljningen av din gamla bostad inte går som planerat 
kan du som är OBOS-medlem ta del av våra trygga lösningar. 
Du kan antingen ansöka om Tillträdesskydd, som innebär att du 
kan flytta fram ditt tillträde i upp till tre månader. Eller så kan 
du ansöka om Skydd mot dubbel boendekostnad. 

Köp halva bostaden, bo i hela med OBOS Deläga 
Vi vill att fler ska få uppleva tryggheten i att äga en egen bostad. 
Som medlem har du därför möjlighet att köpa utvalda bostäder 
med OBOS Deläga. Då köper du halva bostaden, eller mer, 
och bor i hela – vilket betyder att du inte behöver ha en lika 
stor kontantinsats eller ta ett lika stort lån. För den delen du 

inte äger betalar du ett månadsbelopp till oss. Varje år kan du 
sedan öka din ägarandel, tills du äger hela bostaden själv. 

Förmåner som sparar pengar och ger guldkant 
Ett medlemskap är värdefullt att ha både innan och efter 
bostadsköpet. Kanske vill du renovera din nuvarande bostad 
inför försäljning eller sätta färg på din nya? Med förmånliga 
rabatter på allt från hemmafix till försäkringar och flytthjälp 
finns många hundralappar att spara. Men även på konserter, 
hotellövernattningar och resor. Dessutom blir du inbjuden 
till roliga event och tävlingar, och får möjlighet att tjingpaxa 
biljetter till fotbollsmatcher, helt kostnadsfritt! 

Så enkelt blir du medlem 
Fyll i dina personuppgifter på obos.se eller via OBOS app. 
Legitimera dig med BankID och betala medlemsavgiften  
med kontokort eller Swish. Klart! 

Aktuell medlemsavgift och alla medlemsförmåner  
hittar du på obos.se/medlem 

Som medlem blir både väntan på din framtida bostad och livet som  
bostadsägare lite roligare. Du får nämligen förtur till våra bostäder,  
extra trygghet i köpet och en rad härliga förmåner, erbjudanden  
och upplevelser. 

Du har väl inte missat  
att bli OBOS-medlem? 
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obos.se/brf-rosenvingen

Informationen i denna broschyr gäller vid 
dess tryck 230323 och är framtagen i ett 
tidigt skede i projektet. OBOS förbehåller 
sig därför rätten till ändringar i teknisk 
beskrivning samt rumsbeskrivning, 
mindre justeringar i planlösningar, 
placering av teknikutrymmen etc på 
grund av orsaker som framkommer 
under projektering. 

Bilderna vi visar i broschyren är digitalt 
framtagna bilder vilket gör att avvikelser 
kan förekomma vad gäller färger, 
utformning och inredning.  

3D bilder är framtagna av 3D-Vision.

Med reservation för ev. tryckfel.


