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Trerummare på eget våningsplan
Välkommen till Brf Turbinen, Trollhättan

Välkommen till Brf Turbinen
och Södra Innovatum!
Mitt i Trollhättans kreativa hjärta bygger Peab Bostad nu Brf Turbinen,
ett nytt kvarter som inrymmer 69 bostadsrätter. Här skapas en unik
boendemiljö där historiskt arv möter modern arkitektur.
Vill du bo i en lägenhet med villakänsla? Då ska du titta på våra tre
tornhus som höjer sig över taket på industribyggnaden. Här erbjuder vi
ljusa och moderna bostäder, var och en på ett eget våningsplan med
fönster i tre väderstreck – som ett antal små villor byggda på höjden.
Dessa lägenheter är alla välplanerade trerummare på 70 kvadratmeter.
Fönster mot norr, öster och söder samt inglasade balkonger ger dig
utsikt över Innovatumområdet och den omgivande staden.
Med hiss når du den härliga, grönskande innergården. Här kan du njuta
av planteringar, pergolaplatser för avkoppling och växthus för egen
odling. Till föreningen finns garage där alla har möjlighet att teckna
sig för en egen garageplats. Du har även tillgång till bekvämligheter
som övernattningslägenhet, gemensamhetslokal och förråd i separat
byggnad.
Innovatum är i ständig utveckling och ligger intill Trollhättans vackra
slussområde med fina promenadstråk och rogivande natur. I området
finns en ny förskola, ett bra kulturutbud, vårdcentral, träningsanläggningar och mycket annat. Från Innovatum har du bekvämt promenadavstånd till centrum och resecentrum.
Inflyttningen december 2020
– vill du på Trollhättans bästa adress?

Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.
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Här bor du på luftiga ytor med öppen
planlösning mellan kök och vardagsrum.
Ljusa och fina bostäder med fönster i
tre vädersträck och inglasad balkong.

Objektsbeskrivning
Tornhusen, Brf Turbinen
Våra treor hittar du på våning 2-7, var och en på ett eget våningsplan med inglasade
balkonger i österläge och utsikt över en grönskande innergård och Innovatumområdet.

Allmänt i bostaden
Takhöjd
Golv
Vägg
Tak

Varierande ca 2,5-2,7 m.
Ekparkett 3-stav, mattlackad.
Väggar målas vita, NCS 0500-N.
Betongtak är vitmålade med synliga
betongelementskarvar.
Innerdörrar
Släta vita.
Golvsockel
Vit, NCS 0500-N.
Trösklar
Ek, samma som golv.
Foderlist
Vit fabriksmålad. NCS 0500-N.
Garderober
Garderober från Vedum, släta vita
med lucka Maja. Skjutdörrsgarderober
exkl. inredning, enligt lägenhetsblad
med släta vita skjutdörrar.
Vitvaror
Electrolux.
Fönstersmyg Gipsad.
Fönsterbänk Natursten.
Uppvärmning Vattenburna radiatorer. Vattenburen
handdukstork förstärkt med elpatron i 		
badrum. Komfortgolvvärme i badrum.
Entré
Golv
Övrigt

Sovrum
Garderober

Kök
Inredning

Vitvaror

Bänkskiva
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Stänkskydd
Belysning
Diskho
Blandare
Vardagsrum

Förstärkning i vägg för vägghängd TV,
placering enligt lägenhetsblad.
WC/D/TVÄTT
Golv
Vägg
Tak
Övrigt

Klinker vid entré enligt lägenhetsblad.
Städskåp enligt ritning.
Förberett (förstärkt vägg) för hatthylla.

Garderober och skjutdörrsgarderober 		
enligt ritning.

Köksskåp och snickerier enligt ritning.
Lucka Maja från Vedum. Luckor och lådor
med dämpning och lådor med fullutdrag.
Kylskåp och frysskåp.
Diskmaskin.
Inbyggd ugn.
Inbyggd mikrovågsugn.
Induktionshäll.
Köksfläkt.
Laminatbänkskiva.

Laminat, samma som bänkskiva.
Dimbar ledbelysning under överskåp.
Underlimmad diskho.
Mora med diskmaskinsavstängning.

Klinker, 15x15 cm.
Kakel, vit 25x40 cm.
Vitmålas med våtrumsfärg.
Golvstående WC-stol.
Tvättställskommod med underskåp i
vitt, eluttag 230 V och tvättställ i porslin.
Spegelskåp med led-belysning.		
Tvättställsblandare Mora. Duschhörna
med raka duschväggar, 90x90 cm.
Termostatblandare Mora och duschset
Mora. Infällda spotlights i tak.
Tvättmaskin och torktumlare 			
(förkortas TM & TT) Laminatbänkskiva
ovan TM och TT enligt lägenhetsblad.
Väggskåp ovan TM och TT, ej takanslutning.

Balkonger
Inglasade balkonger med betonggolv.
Balkonginglasning är inte klimatavskiljande
eller vattentät.

Pris: 2 575 000 kr - 3 125 000 kr
Avgift: 3 250 kr - 4 150 kr, beroende av prisval
I avgiften ingår värme samt bredband, telefoni
och tv-paket lagom via Telia. Kostnader som
tillkommer är vatten och hushållsel som mäts
individuellt.

Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

Objektsbeskrivning
Tornhusen, Brf Turbinen

Grund
Husgrund byggs på befintlig platta och isoleras för att
få rätt energivärde.

El
Enligt Svensk standard. Belysning och eluttag på balkong.
Individuell mätning av elförbrukning.

Stomme
Lägenhetsskiljande och stabiliserande väggar i betong
och stål. Bjälklag i betong.

TV / Tele / Bredband
Huset ansluts till fiber. Föreningen tecknar fastighetsavtal
med Telia vilket innebär att i månadsavgiften ingår
abonnemangsavgift för bredbandstelefoni, digital-tv samt
bredband.

Fasad
Fibercementskiva klädd med skivmaterial.
Yttertak
Taktäckning med takpapp, taksäkerhet enligt norm.

Lägenhetsförråd
Separat förråd till varje lägenhet. Tillgängligt via trappa
eller hiss.

Innerväggar
Innerväggar består av stålreglar och 13 mm gips.

Miljörum
Miljörum ligger vid entré till byggnaden.

Fönster / Fönsterparti
Fönster och balkongdörr/parti av alu/trä.

Cykelförvaring / Rullstolsförråd
Cykelparkering finns utvändigt vid varje entré samt
i låst cykelförråd i anslutning till entréer och i garaget.
Cykelverkstad finns. Rullstolsförråd finns utanför
trapphusen och i bottenvåningen i varje trapphus finns
ytterligare ett litet förråd.

Garage / Innergård
Låst garage i markplan som inrymmer cykelparkering.
Det finns även några platser med möjlighet till laddning för
elbil. Asfalterad yta och gjutet betongbjälklag ovan som
utgör marken för innergården. Innergården har gångstråk,
häckar, gräsytor, väderskyddade sittplatser, pergola,
odlingslådor, växthus med anslutande trädäck. Gården är
tillgänglig via trappor och hiss.
Växthus
Stort växthus om ca 70 kvm med plats för odling och
umgänge.
Energi
Uppvärmning sker med fjärrvärme via radiator. Individuell
mätning av kall- och varmvatten. Ventilation sker med
centralt från- och tilluftsaggregat.

Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

Gemensamhetslokal
Gemensamhetslokal med kök och WC.
Övernattningslokal
Övernattningslägenhet med pentry och WC/D.
Parkering
Till varje bostad finns möjlighet att teckna sig för en
garageplats till en kostnad av 750 kr/månad. Gästparkering
finns på parkeringsplats som är gemensam med övriga
bostadsrättsföreningar i området.
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Tre rum och kök, 70m²
BRF TURBINEN

VÅNING:
2 (RH=2680)
3 (RH=2510)
4 (RH=2510)
5 (RH=2510)
6 (RH=2510)
BRF TURBINEN
7 (RH=2510)
VÅNING:
2 (RH=2680)
LÄGENHET:
3 (RH=2510)
B1103,
C1103, D1103
4 (RH=2510)
B1203,
C1203, D1203
5 (RH=2510)
B1303,
C1303, D1303
B1403,
C1403, D1403
6 (RH=2510)
B1503,
C1503, D1503
7 (RH=2510)
B1603, C1603, D1603

Planlösning 3 rok, 70 kvm
Tre rum och kök, 70m²
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INBYGGNADSUGN OCH Bilder kan skilja sig från verkligheten.
DATUM
NEDSÄNKT KONVEKTOR
U/M2019-02-12
DUSCHPLATS
MIKROVÅGSUGN
8
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Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.
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Alla treor har inglasad balkong
med utsikt över Innovatumområdet.
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Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.
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Montessoriskola
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KÖPPROCESSEN

Så här går det till när du
köper en ny bostad hos oss
Här kan du steg för steg läsa hur köpprocessen ser ut från säljstart till inflytt.
Från det att du signerat förhandsavtalet kommer du att få löpande information om
byggnationen samt inbjudan till bland annat första spadtaget, stomvisning och en
tjuvkik i ditt nya boende när vi närmar oss färdigställande. För oss på Peab står du
som kund i centrum och vi kommer att vara med dig på resan fram till ditt nya boende.

1.

2.

3.

4.

Säljpremiär
Vid säljpremiären kan du
lämna in en köpanmälan för
att teckna dig för just den
lägenhet som du är intresserad
av. Våra mäklare från Svensk
Fastighetsförmedling ringer
därefter upp alla intressenter i
den turordning som de gjorde
sin intresseanmälan för
projektet på peabbostad.se.
Under samtalet bokas ett möte
för att skriva förhandsavtal.

Förhandsavtal
När du har valt lägenhet upprättas ett förhandsavtal som
ger dig rättighet att bli medlem
i bostadsrättsföreningen.
I detta skede gör du också en
förskottsbetalning, där summan
baseras på lägenhetens storlek
(75 000 kr för 3 rok). Förhandsavtalet bygger på en kostnadskalkyl som godkänts av två
intygsgivare som är behöriga
enligt Boverket. Om projektet
mot förmodan inte genomförs
betalas naturligtvis pengarna
tillbaka till dig.

Inredningsval
- för dig som köper bostad i
tidigt skede i anslutning till
säljstart.

Upplåtelseavtal
När du har valt vilket prisupplägg som passar bäst
(se ”välj ditt pris” på sid 15)
upprättas bostadsrättsföreningens ekonomiska plan som
sedan registreras hos Bolagsverket. Denna plan har då
också granskats av behöriga
intygsgivare som bekräftar att
planen vilar på tillförlitliga
grunder. Planen ligger sedan
till grund för upplåtelseavtalet som gör dig till medlem i
bostadsrättsföreningen.

5.

6.

7.

Slutbesiktning
När det börjar dra ihop sig till
inflytt blir du inbjuden av kundansvarig att vara med vid slutbesiktningen. Besiktningen
utförs av en oberoende sakkunnig besiktningsman och
när besiktningen är godkänd
garanteras byggnationen i fem
år enligt en så kallad entreprenadgaranti. Efter två år kallar
Peab till en garantisyn för att
kontrollera eventuella brister i
byggnationen. Därefter gäller
garantin i ytterligare tre år.

Inflyttning
Senast fyra månader innan
inflytt får du besked om
inflyttningsdatum och på
själva tillträdesdagen träffar
du kundansvarig för överlämnande av nycklar.
Vid detta tillfälle visar du upp
kvitto på att du betalt återstående del av insatsen samt
eventuella tillval i inredningen.

Sov tryggt i din nya bostad
När du köper en ny bostad av
Peab ingår en entreprenadgaranti som gäller 5 år från
slutbesiktningsdagen.
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En strukturerad
köpprocess ger trygghet
och insyn i projektet

Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

VÄLJ DITT PRIS

Hur mycket vill du betala
för din nya bostad?
Att köpa en bostad är en av de största affärerna du gör i livet. För att göra drömmen
om en nybyggd lägenhet till verklighet erbjuder vi på Peab ett flexibelt prissystem.
Du väljer själv om du vill betala ett högre pris och därmed få en lägre månadsavgift
eller om du vill göra tvärtom – om det passar dig bättre.

Varje lägenhet i Brf Turbinen har ett
grundpris. Om du har pengar som du
vill investera i bostaden kan du välja att
betala ett högre pris, vilket ger dig en
lägre månadsavgift. Ditt val påverkar
inte månadsavgiften för någon annan i
föreningen.
Tanken bakom
På Peab vill vi ge våra köpare möjligheten
att påverka sin egen månadsavgift.
Ingen människa är den andra lik. Ålder,
inkomst och storlek på familj är olika
faktorer som påverkar ens livssituation.
Därför låter vi dig välja ett pris som passar
just din situation och plånbok.

Högre pris och lägre avgift. Eller tvärtom?
Prisexempel
Lägenhet C1103
3 rok, 70 kvm, plan 2, balkong

Lägenhet D1603
3 rok, 70 kvm, plan 7, balkong

Prisalternativ 1:
2 575 000 kr

Månadsavgift:
4 150 kr

Prisalternativ 1:
2 825 000 kr

Månadsavgift:
4 150 kr

Prisalternativ 2:
2 875 000 kr

Månadsavgift:
3 250 kr

Prisalternativ 2:
3 125 000 kr

Månadsavgift:
3 250 kr

Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.
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PRAKTISK INFORMATION

Bra att veta
Att flytta in i en nybyggd bostad är tryggt och bekvämt. Men det kan ändå
uppstå frågor och funderingar i samband med köp och inflytt. Här följer
information som kan vara bra för dig som köpare att känna till.

Ingen budgivning
När du köper en bostadsrättslägenhet
av Peab betalar du ett fast pris. Du slipper
alltså budgivning och vet precis vilket
pris du kommer att betala. På föregående
sida kan du läsa mer om vårt prissystem.
En trygg bostadsrättsförening
Bostadsrättsföreningen tar fram en
ekonomisk plan som sedan granskas
av två, av Boverket utsedda, opartiska
intygsgivare. Denna plan ligger sedan till
grund för det upplåtelseavtal som tecknas
mellan dig och föreningen. Eventuella
osålda bostäder köps av Peab så att
föreningen inte löper någon ekonomisk
risk.
Garanti
Vid slutbesiktningen lämnar Peab en
femårig garanti på entreprenaden.

Egen hantverkare
När du köper bostad av oss bjuder vi på
en egen hantverkare. Under två timmar
får du hjälp med de enklare hantverksjobben som är sköna att få avklarade direkt, till exempel att montera upp
gardinstänger, skruva upp hatthylla eller
tavellister.
Påverka ditt boende
Du och dina grannar bestämmer själva
över era bostäder genom den styrelse ni
väljer vid den årliga föreningsstämman.
Du blir automatiskt medlem i föreningen
när du tecknar upplåtelseavtal. Under
byggskedet har föreningen en styrelse
av externa ledamöter. Efter inflytt övergår föreningen till medlemmarna vid den
första föreningsstämman.

• Digital-TV
• Bredband
• IP-telefoniabonnemang
• Avsättning för föreningens
framtida underhåll
• Ekonomisk förvaltning som
underlättar styrelsens arbete
• Teknisk förvaltning, t ex drift,
skötsel och snöskottning
• Kostnader för gemensamma
anläggningar; vägar,
gång- och cykelvägar,
grönområden mm

Det här får du i en ny bostadsrätt
från Peab:
• Trygg ekonomi
• Service och underhåll
• Energismart bostad
• Garanti

”
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I månadsavgiften ingår:
• Värme

Våra hantverkare hjälper dig att
komma på plats vid inflyttning.

Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

Vi värdesätter nöjda kunder
Vi på Peab bygger inte hus för vår egen skull - vi bygger för dig. Du ska tillbringa en stor del
av ditt liv här och därför gör vi allt vi kan för att du ska vara nöjd, glad och trygg med ditt nya
hem. Varje år genomför vi undersökningar där vi mäter Nöjd kundindex (NKI). Resultaten i
undersökningarna visar hur väl vi lyckats i vårt förbättringsarbete för nöjda kunder. Detta är en
ständigt pågående process som aldrig stannar av.

KONTAKT

När du hittat ett hem som passar dig
Då är nästa steg att anmäla ditt intresse! Om du har några frågor eller funderingar är
du varmt välkommen att kontakta våra mäklare på Svensk Fastighetsförmedling för att
boka ett möte. Du kan läsa mer om bostäderna på peabbostad.se/turbinen.
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Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

Visualiseringsbilder: Carbon White
Miljöbilder: Andreas Olsson, Michael Winnerholt,
Sebastian Lamotte och Innovatums bildarkiv
Peab reserverar sig för eventuella ändringar och
tryckfel. Lägenheter och övriga miljöer som visas
i trycksaken är idébilder som kan vara utrustade
med tillval och avvika från det slutgiltiga boendet.

Sofia Sandflo
Fastighetsmäklare
Cert. nyproduktion
Direkt: 0707-46 11 33
Bobutik: 0520-42 80 20
sofia.sandflo@svenskfast.se

Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

Sofia Adolfsson
Fastighetsmäklare
Cert. nyproduktion
Direkt: 0769-49 49 84
Bobutik: 0520-42 80 20
sofia.adolfsson@svenskfast.se
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Peab Bostad 2019-11-28

Ett hem byggt för liv.
Livet kretsar kring mer än hur man bor. Därför tror vi att de bästa bostäderna är de som anpassas
efter livet. För livet kan vara stökigt. Det kan vara lyxigt. Det kan vara välplanerat eller spontant.
Vi på Peab bygger och utvecklar samhällen där vi själva lever och arbetar. Det har gett oss kunskap
och erfarenhet som gör att vi kan skapa hem där du kan leva livet fullt ut.

peabbostad.se

