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INTRESSEANMÄLAN TILL KÖ
Lägenheterna i Havstornet kommer att fördelas efter det datum man anmält 
sig till vårt intresseregister. Det betyder att den som anmält sig först får välja 
först, och därefter den som anmält sig direkt därefter och såvidare. 
En person med ett äldre anmälningsdatum kommer alltså före den med 
 senare anmälningsdatum.

Har du anmält dig nyligen? Misströsta inte, av erfarenhet vet vi att även de 
som anmält sig sent kan ges möjlighet att köpa eftersom vi alla har olika 
uppfattning om vilken bostad som är den bästa. Dessutom väljer inte alla att 
köpa. Det finns chans för alla.

1. LÄGENHETERNA PRESENTERAS
För att du i lugn och ro skall få möjligheten att bekanta dig med lägen
heterna, deras placering i huset och utformning kommer vi presentera dem 
ett par veckor innan säljstart. Då kan du välja ut dina favoriter och se vilka 
som passar dina behov allra bäst. Vi rekommenderar dig att ta dig tid att 
göra detta nogsamt. 

På hemsidan hittar du vår digitala lägenhetsvisare. För muspekaren över hus
fasaden och de olika lägenheterna markeras med en informations ruta om just 
denna lägenhet. Klicka på lägenheten och du får upp mer detaljerad  information 
om den specifika lägenheten (bland annat  planlösning och  bofaktablad).

2. VISNINGAR OCH INFORMATIONSTRÄFFAR 
Inför säljstart arrangerar vi visningsdagar för Havstornet i vårt Show Room 
på Lilla Torget i Norrtälje. Här finns möjlighet att titta på en  modell över 
området, se våra filmer, hämta försäljningsmaterial och ställa frågor om 
 lägenheterna. Öppettider hittar du på vår hemsida  tillsammans med all 
 annan info du kan behöva om Havstornet.

3. INLÄMNING AV KÖPANMÄLAN
Du anmäler vilka lägenheter du är intresserad av på en särskild  Köpanmälan. 
Denna kan du ladda ner på hemsidan eller hämta i vårt Show Room. 
På Köpanmälan skriver du upp de lägenheter du är intresserad av, och 
 rangordnar dem i den ordning du vill ha dem. Du kan göra upp till 5 stycken 
val. Tänk noga igenom den ordning du anger dina val. 

Din Köpanmälan kan du antingen skicka in som epost eller som vanlig post, 
och även lämna in personligen i vårt Show Room på Lilla Torget i Norrtälje 
fr om måndag den 7 maj. 

4. SÄLJSTART
Din Köpanmälan måste vara inlämnad senast söndag den 13 maj kl 17:00. 
Därefter kommer våra mäklare att i turordning kontakta dig för att erbjuda 
dig att teckna önskad, eller i det skedet möjlig,  lägenhet. 

Eftersom vi vet att det kommer vara ett mycket stort intresse för lägen
heterna är det viktigt att du är anträffbar och snabbt accepterar din  erbjudna 
lägenhet. Om du inte gör det kommer lägenheten att erbjudas nästa person 
som står på tur.

LÄGENHETSKÖP I NORRTÄLJE TORN: HAVSTORNET
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1. FÖRHANDSAVTAL
Du som tilldelats en lägenhet kommer kallas till att teckna förhands avtal. 
Våra mäklare kommer kontakta dig med information om hur  detta går till. 
Detta förhandsavtal är ett bindande avtal mellan dig och bostadsrätts
föreningen. Inom en vecka från tecknande av förhands avtalet skall du 
 erlägga en förskottsbetalning om 75.000 kronor.

Till avtalstecknandet skall du ta med dig giltig legitimation samt  lånelöfte 
 eller annat som styrker att du kan finansiera lägenheten du skall köpa. 
Det är därför viktigt att du förbereder detta redan när du gör gör dina val. 

2. INREDNINGSVAL
Alla som tecknat förhandsavtal kommer att erbjudas möjligheten att  påverka 
lägenhetens inredning. Du kommer i god tid att få information om hur detta 
kommer att gå till och vilka valmöjligheter du har. Even tuella extra kostnader 
för dina tillval läggs på upplåtelseavgiften vilket innebär att föreningen även 
äger dina tillval samt att den lånegrundande köpeskillingen även inbegriper 
kostnaden för tillvalen.

3. UPPLÅTELSEAVTAL
Cirka 6 månader innan tillträdet är det dags att teckna upplåtelseavtal för 
din lägenhet. I samband med detta erlägger du 10 % av köpeskillingen minus 
det tidigare erlagda förskottet du redan betalt i samband med förhands
avtalet. Nu tas du också upp som medlem i föreningen. 

4. BESIKTNING
Någon månad innan ditt tillträde kommer du att kallas till slutbesiktning av 
din blivande bostad. Under besiktningen kommer en oberoende besiktnings
man gå igenom bostaden och protokollföra eventuella  anmärkningar. 

5. TILLTRÄDE
Äntligen får du din nyckel och kan flytta in! Per post kommer du att  erhålla 
inbetalningskort för slutlikviden vilken skall erläggas senast 3 bankdagar 
innan nyckelutlämningen. Exakt datum och tid för tillträde kommer att 
 informeras dig med minst 3 månaders framförhållning.

DU FULLFÖLJER DITT KÖP I FÖLJANDE STEG
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VAD ÄR HAVSTORNET?
Tanken med Havstornet är att ta tillvara på Norrtäljes finaste plats, och där 
bygga det finaste av hus. En plats som är den perfekta kombinationen av 
modernt stadsboende och det sköna skärgårdslivet.

Visionen är att skapa moderna bostäder i harmoniska omgivningar med  inbyggd 
livskvalitet. Genom att bygga smart och effektivt vill vi ge dig köket, bad
rummet, terrassen och ljuset som du har drömt om, men  också så mycket mer.

VILKA LÄGENHETSSTORLEKAR KOMMER DET FINNAS?
Havstornet är det andra och högsta tornet i Norrtälje Torn. Havstornet 
 kommer ha 119 väldesignade lägenheter i storlekarna 2–6 RoK, och  boytan 
kommer variera från 47 till 227 kvm.

VEM ÄR BYGGHERRE FÖR HAVSTORNET?
Havstornet och hela Norrtälje Tornområdet utvecklas av Index  Residence, 
en bostadutvecklare med rötterna i Norrtälje som producerat bostäder i 
StorStockholmsområdet sedan 1998.

HUR GÅR DET TILL ATT KÖPA LÄGENHET I HAVSTORNET?
Lägenheterna kommer att erbjudas dig som lämnat in Köpanmälan i 
 turordning efter det datum som man anmält sig till vårt intresseregister. 
 Intresseanmälan sker på vår hemsida www.norrtaljetorn.se och  Köpanmälan 
postas till anmalan@norrtaljetorn.se eller lämnas in i vårt Show Room på 
Lilla Torget i Norrtälje.

NÄR KOMMER INFLYTTNING ATT SKE?
Inflyttning kommer att ske 2021.

OM HAVSTORNET
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FINNS DET NÅGRA GEMENSAMHETSOMRÅDEN?
Som boende i Havstornet kommer du ha tillgång till TOUCH by Index 
Residence, ett livsstilskoncept som ingår i Norrtälje Torn. Genom smarta 
tjänster och exklusiva erbjudanden är målet att förhöja värdet på ditt 
boende och göra ditt boende enklare, så att du får mer tid och frihet att leva 
som du vill. 

TOUCH kommer innehålla ett varierat utbud av tjänster och funktioner. 
De fem bostadsrättsföreningarna inom Norrtälje Torn kommer gemensamt ha 
tillgång till Concierge och Work Lounge. Dessutom kommer alla boende ha 
tillgång till tjänster som t ex Bilpool, Båtpool och hjälp med Städning och IT.

VAD HETER ARKITEKTEN SOM RITAT HUSET?
Arkitektfirman Sandell & Sandberg har ritat Havstornet.

KOMMER DET FLER ETAPPER?
Ja, Index Residence har fler bostadsprojekt i Norrtälje Hamn. Om du  anmält 
ditt intresse på vår hemsida www.norrtaljetorn.se kommer du få mer 
 information om dessa projekt.

DET FINNS ANDRA PROJEKT I NORRTÄLJE HAMN.  
HUR HÄNGER DET IHOP?
Norrtälje Torn består av fem olika hus på bästa läge i Norrtälje Hamn. 
Övriga projekt i Norrtälje Hamn har ingenting med Index Residence att göra.

VEM ÄGER MARKEN SOM HUSET STÅR PÅ?
Lägenheterna är bostadsrätter. Marken som husen står på ägs av 
 bostadsrättsföreningen som upplåter bostadsrätter till bostadsrätts
innehavarna.
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OM HUSET OCH NÄROMRÅDET

FINNS DET TVÄTTSTUGA?
Alla lägenheter är utrustade med tvättmaskin och torktumlare.  
Det kommer inte finnas gemensamma tvättstugor. 

HUR KOMMER UPPVÄRMNINGEN ATT SKE I LÄGENHETERNA?
Uppvärmning sker genom fjärrvärme genom ett vattenburet radiator system. 
Ventilationen sker genom mekanisk till och frånluft med  värmeåtervinning. 

VAD FINNS DET FÖR GARANTIER PÅ VITVAROR 
OCH ÖVRIGA DELAR AV MIN NYA LÄGENHET?
Bostadsrättsföreningen har avtal med entreprenören och sedvanliga 
 entreprenadgarantier gäller – totalentreprenad med fem års garantitid. 

FINNS DET MÖJLIGHET TILL GARAGEPLATS?
Det finns inget garage i huset men i grannhuset Brf Magasinet kommer det 
finnas möjlighet att hyra garageplats. Det kommer även att finnas ca 10 
markparkeringar i anslutning till Brf Soltornet som kommer att kunna 
hyras av boende i Brf Soltornet.

FINNS DET MÖJLIGHET TILL PARKERINGSPLATS?
Det finns inget garage i huset men i grannhusen Brf Norra Våghuset och Brf 
Norra Båthuset kommer det finnas möjlighet att hyra garageplats när dessa 
kvarter färdigställs. Det kommer även att finnas ca 6 markparkeringar i 
anslutning till Brf Havstornet som kommer att kunna hyras av boende i Brf 
Havstornet
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OM MITT BOSTADSKÖP
HUR KAN MAN VETA VAD MAN KÖPER, EFTERSOM HUSET 
OCH LÄGENHETEN INTE FINNS ÄNNU?
Till förhandsavtalet biläggs tre dokument som beskriver lägenheten du ska köpa.

Bofaktabladet som beskriver var i huset lägenheten exakt är belägen samt 
lägenhetens planlösning, storlek, fönsterplaceringar etc.

Rumsbeskrivningen beskriver vilka material som används i huset, samt 
tekniska lösningar och typ av vitvaror etc.

Byggbeskrivningen anger hur huset är byggt och vilken teknik som 
 används i fastigheten. 

SAMARBETAR FÖRENINGEN MED NÅGON BANK ANGÅENDE LÅNELÖFTE?
Ja, vi återkommer med ett erbjudande. 

NÄR SKER BETALNINGARNA?
Betalningen sker i tre steg:
1.  Efter tecknandet av förhandsavtal erhålles faktura om 75.000 kronor. 

2.  Efter tecknandet av upplåtelseavtalet erhålles faktura om 10 % av lägen
hetens pris, minus det vid förhandsavtalet redan erlagda förskottet. 

3.  Senast 3 dagar innan nyckelutlämningen skall de resterande 90 % av 
priset erläggas. 

OM MAN BLIR SVÅRT SJUK ELLER AVLIDER,  
VAD KOSTAR DET ATT HOPPA AV EFTER ATT MAN SKRIVIT AVTAL?
Huvudprincipen är att avtal ska följas, men om synnerliga skäl föreligger 
kan eventuellt undantag göras beroende på omständigheterna. Föreningen 
prövar individuellt varje ansökan om att kliva av ett bindande avtal.
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OM BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

HUR FUNGERAR MEDLEMSKAP I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN?
Avtal om bostadsrätt tecknas i form av bindande förhandsavtal omgående 
efter säljstarten. Upplåtelseavtal tecknas cirka 6 månader innan inflytt
ning. Köparen blir medlem i föreningen när upplåtelseavtal är tecknat och 
10 % av priset är erlagt. 

HUR MYCKET LÅN KOMMER FÖRENINGEN ATT HA?
Se bostadsrättsföreningens intygsgivna kostnadskalkyl. 

VILKEN RÄNTA BLIR DET PÅ FÖRENINGENS LÅN OCH FRÅN VILKEN BANK?
Slutliga villkor för bostadsrättsföreningens lån kommer att bestämmas i 
samband med att samtliga lägenheter har slutbesiktigats. Se bostadsrätts
föreningens intygsgivna kostnadskalkyl. 

FINNS DET NÅGON RISK ATT AVGIFTERNA HÖJS OM RÄNTORNA GÅR UPP?
Om bostadsrättsföreningen väljer att inte binda räntan och marknads
räntorna höjs kan även avgiften höjas på samma sätt som i alla bostadsrätts 
föreningar med belåning. Enligt den ekonomiska kostnadskalkylen är lånet 
uppdelat på olika bindningstider för att på så vis sprida ut risken. Exakta 
fördelningen beslutas då lånen placeras i samband med överlämnandet av 
föreningen till er som blivande bostadsrättsinnehavare för att erhålla den 
mest optimala räntefördelningen efter dåvarande förutsättningar. 

VAD HÄNDER MED FÖRENINGENS EKONOMI OM INTE ALLA  
LÄGENHETER BLIR SÅLDA? MÅSTE AVGIFTEN HÖJAS DÅ? 
Nej. Index Residence garanterar att köpa ut osålda lägenheter 6 månader efter 
godkänd slutbesiktning samt betala månadsavgiften för dessa lägenheter. 

KAN JAG HYRA UT MIN BOSTADSRÄTT I ANDRAHAND? 
För att få hyra ut sin bostad i andra hand krävs föreningens godkännande.
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I Norrtälje Torn har nästan alla våningsplan samma fördelning med 3 RoK i norr, 
4 RoK i söder och 2 RoK i öster och väster. Undantaget är två lägenheter på 
plan 3 som har terrass, två lägenheter på plan 22 och lägenheten på plan 23. 
Se bofaktablad för detaljer.

VÅRA SEX LÄGENHETSTYPER
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Inredningen i lägenheterna i Norrtälje Torn är av hög kvalitet från välkända 
leverantörer och är noga utvalda för att både passa lägenheternas utformning 
och för att kännas moderna över tid. Tanken är att ge dig hotellkänsla även 
när du är hemma. De flesta produkterna är framtagna med särskild hänsyn 
till hållbarhet och energieffektivitet, som exempelvis strömsnål LEDbelysning 
och vitvaror med extra låg energiförbrukning. I Norrtälje Torn finner du mer 
exklusiva inredningsval än du vanligtvis möter i nyproducerade bostäder. 

Vår målsättning är att du skall kunna finna precis den bostaden du söker utan 
att behöva betala extra för dyra tillval. Därför har vår arkitekt tillsammans 
med vår inredare valt ut en standard helt utöver det vanliga. För att kunna 
sätta din personliga touche på din bostad kommer du givetvis även ges 
 möjlighet till tillval.

SÅ HÄR GÅR DET TILL
I god tid innan inflyttning kommer du få möjlighet att göra dina inrednings
val. När det är dags kommer du att informeras om detta med ett mail eller 
brev, där du får mer information om hur processen kommer att gå till. 

BETALNING
Dina eventuella tillvalskostnader kommer att läggas till på lägenhetens pris. 
Du kommer att betala dem på samma vis som lägenheten, 10 % i samband 
med att du tecknar upplåtelseavtal och resterande del vid tillträdet. 

STOPPTID
Stopptid innebär sista dag för beställning av inredning. Efter detta datum är 
det inte längre möjligt att göra  inredningsval.

INREDNINGEN I DIN LÄGENHET
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GRUNDKONSTRUKTION
Pålning.

STOMSYSTEM
Bärande väggar av betongelement runt trapphus och lägenhetsskiljande 
väggar. Bärande betongelement i fasad som kläs med plåt på plats. Bjälklag 
av massiva plattor av betong. 

YTTERVÄGGAR
150–220 mm betong, 140 mm isolering, 35 mm plåt.

Fönsterbröstning i bostäder 700 mm.

BÄRANDE INNERVÄGGAR
Lägenhetsskiljande: Betong, minst 200 mm, ljudklass B.

MELLANBJÄLKLAG
Massiva plattor av betong. Undanhåll i våtrum för fall,
tätskikt, ytskikt. Ljudklass B. Bjälklagstjocklek 270 mm.

YTTERTAK
Papp + isolering.

BALKONGER
Balkongplattor fästs in i bjälklagskant med köldbryggebrytande beslag.

CYKELFÖRRÅD:
I entréplan.

BARNVAGNSFÖRRÅD:
I entréplan.

LÄGENHETSFÖRRÅD:
Lägenheter har förråd enligt svensk standard antingen inne i lägenheten 
eller separat på plan 02.

TVÄTTSTUGA:
Finns ej. Tillgänglig tvättmaskin och torktumlare finns i varje lägenhet.

SOPHANTERING:
Sophanteringen av blandat avfall sker via sopsug belägna utanför huset vid 
bostadsentré. Källsortering sker vid allmän station utanför fastigheten.

POSTBOXAR
119 st i entréplan.

BYGGBESKRIVNING
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RUMSBESKRIVNING

LÄGENHET GENERELLT
Golv  Ekparkett,  enstav, vitlaserad.
Sockel  Trä NCS S 0500N
Vägg  Målas NCS S 0500N
Tak  Målas NCS S 0500N
Övrigt  Fönsterbräda: Sten,  finslipad.

HALL/VARDAGSRUM/SOVRUM
Golv  Vitpigmenterad ek 1stav
Vägg Målat vitt matt
Innerdörr Vita, släta
Garderob/Städskåp VH7Konceptet, vit, HTH

KÖK
Golv  Vitpigmenterad ek 1stav
Vägg Målat vitt matt
Belysning i tak  Riktbara spotlights i tak,  monterade på skena 
Takbelysning matplats Uttag i takvinkel
Belysning under överskåp LED spotlight 
Inredning i kök VH7Konceptet, vit
Bänkskiva  Duolaminat 20 mm vit
Diskbänk Underlimmad
Fläkt Spiskåpa
Kyl och Frys Integrerade, SMEG
Diskmaskin Integrerad, SMEG
Spishäll SMEG, Induktionshäll
Microvågsugn SMEG

BADRUM/TVÄTT
Belysning i tak LED infällt i tak
Värme i golv  Elslingor i golv (förbrukning betalas av 

lägenhetsinnehavare)
Klinker  Granitkeramik, Nordic Mud mörkgrå, 

300 x 300 mm
Kakel på vägg  Granitkeramik, Nordic Mud mörkgrå, 

300 x 300 mm
Tvättställskommod Vit
Duschväggar Glas
Blandare+takdusch Orag
Toalettstol Golvstående
Bänkskiva Duolaminat, 30 mm, vit
Torktumlare SMEG
Tvättmaskin SMEG
Kombimaskin SMEG (2:or)
Arbetsskiva och överskåp Ovan tvättmaskin och torktumlare.
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