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Endast en mil från residensstaden Karlskronas centrum skapar vi 
en charmig och naturnära boplats där du hittar hem bland ekar och 
blåsippor. Det nya området huserar på Hejans lycka i utkanten av 
Nättraby och bjuder på bästa pendlarläge med sin närhet till 
Blekinges pulsåder E22.  

Brf Hejans Lycka har rätt boende till dig, var du än befinner dig i livet. Området 
består till hälften av mysiga parhus som länkas samman tre och tre. De innehåller 
väldesignade lägenheter på 74 kvadrat och du väljer själva om du vill ha din bostad 
som 3 eller 4 rum och kök. På andra sidan kvartersgatan reser sig två funkisinspire-
rade tvåvåningshus som står förskjutna mot varandra för ett luftigt och insynsskyd-
dat liv. Här hittar du samma fina planslösning på 74 kvadratmeter där du också kan 
välja 3 alternativt 4 rok.

Charmigt kustliv i 
Nättraby

GBJBYGG.SE/NATTRABY

NÄTTRABY / BRF HEJANS LYCKA

22 BOSTADSRÄTTER - 2, 3-4 ROK, 55 OCH 74 KVM  



ÖVERSIKTSBILDEN ÄR EN VISUALISERING, AVVIKELSER KAN FÖREKOMMA.

Brf Hejans Lycka komponeras längs en nybyggd kvartersgata. Parhuslängorna och tvåplanshusen står mittemot var-
andra, de är luftigt anordnade och omgivna av grönytor. Arkitekturen är funkisinspirerad och stilren. Segelformade 
fönsterpartier och entrédörrar med runda ljusinsläpp leder tankarna till havet och gamla sjöfartstraditioner.

Arkitektur med havsdoft
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HUS A,B,C 3/4 ROK 74 KVM 6 ST
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ÖVERSIKT BOSTÄDER
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VISUALISERING AV INNEGÅRDEN, AVVIKELSER KAN FÖREKOMMA.

VISUALISERING AV PARHUS A,B OCH C, AVVIKELSER KAN FÖREKOMMA. 

Mysiga parhus med carport 
förråd och två uteplatser

De mysiga parhuslägenheterna får var sin carport samt ett praktiskt förråd med ingång utifrån. Väljer 
du en lägenhet i tvåplanshuset förfogar du över en egen parkeringsplats och ett förråd i det fristående 
förrådshuset. Vad du än bestämmer dig för så får du ett hem med privat ingång och en skön uteplats 
eller balkong. 



BILDEN ÄR EN VISUALISERING AV KÖK I TVÅPLANSHUS, TILLVAL ÄR 
KULÖR PÅ LUCKA SAMT ROSTFRIA VITVAROR OCH SPOTLIGHTS.

Gedigna material
med möjlighet till
egna val

SLITSTARKA YTOR 
OCH GEDIGNA MATERIALVAL 

Det är inte så ofta i livet man får flytta in i ett alldeles nybyggt hem. 
Vi ser till att förlänga den sköna känslan genom att välja kvalitativa, 
tidlösa och gedigna material till inredningen. 

Samtliga golv i bostäderna har ett 3-stavs mattlackat ekgolv som standard, undan-
taget entrén där vi lägger lättskötta och snygga klinker. Badrummen är helkaklade 
och har en snygg och hållbar inredning. Köksinredningen kommer från Ballingslöv 
och vitvarorna från kvalitetstillverkare. 

GBJ Byggs inredningsstandard är hög från början och kan spetsas ytterligare med 
vår inspirerande tillvalskatalog. Du kan bland annat lägga till rostfria vitvaror, 
skjutdörrsgarderober, köksluckor och bänkskivor i önskat utförande, klinker, 
tapeter och färg. 

DESIGNA DITT BOENDE!



Goda kommunikationer
Nättraby har goda kommunikationer och du tar bussen, bilen eller varför inte elcykeln till jobbet. Som 
mest kör bussar var tionde minut in till Karlskrona centrum. Under pendlingstider går det snabbussar, 
även till Ronneby. Nättraby centrum erbjuder bred service med matvarubutiker, restauranger, biblio-
tek, förskolor och en skola F-9. Skogsgläntans förskola ligger alldeles runt hörnet och har skogen som 
lek- och lärplats. I planeringen för Hejans lycka ingår också att bygga en ny skola.

BILDEN ÄR EN VISUALISERING AV UTEPLATSER PÅ TVÅPLANSHUSEN, AVVIKELSER KAN FÖREKOMMA.



Vi lägger mycket omsorg och eftertanke på de produkter som vi väljer till inred-
ningen. Finishen och materialen är genomgående högklassiga. Du får eleganta och 
tidlösa ytskikt, gjorda för att hålla i många år.

Hållbar inredning 
med högklassig finish  

Badrummen är kaklade och golven är belagda med klinker och bekvämt utrustade 
med komfortgolvvärme samt kommod och duschväggar. Blandare kommer från 
FMM och tvättstugedelen med tvättmaskin, torktumlare samt förvaring och arbets-
yta kommer att bli en uppskattad detalj i din vardag.  

BADRUMSINREDNING FRÅN IFÖ

Rummen har sköna golv av 3-stavs ekparkett förutom i entrén som har klinkers 
innanför ytterdörren. Du väljer själv kakel och klinker till badrum, hallgolv och 
stänkskydd i köket. Som tillval kan du även välja samma stänkskydd som 
bänkskiva i köket.

EKPARKETT OCH KLINKER

SÄTT DIN EGEN PRÄGEL
Du väljer själv kakel och klinker i ditt badrum och dessutom 
kan du exempelvis välja färg på kommod, bänkskiva i tvättde-
len, spotlights i tak samt klara eller frostade duschväggar. 
Genom vårt generösa tillvalssortiment kan du sätta din 
personliga prägel på ditt nya hem.

BILDEN ÄR EN VISUALISERING AV ETT BADRUM OCH SKALL SES SOM INSPIRATION.
SE BOFAKTA FÖR PLANLÖSNING I DESSA BOSTÄDER.



VISUALISERING AV VARDAGSRUM, AVVIKELSER KAN FÖREKOMMA.



Hallen med klinkergolv och garderob flankeras av två mindre sovrum som du kan 
disponera precis som du önskar. Kanske vill du ha ett rum för arbete, hobby eller 
gäster? Efter hallen öppnar sig ett kök och vardagsrum på totalt över trettio 
kvadratmeter. Ett glasparti leder ut till uteplatsen. Du får rum med din favorit-
soffgrupp och ett rejält matbord, som gjort för härliga måltider med vännerna eller 
familjen. Det stora sovrummet är väl tilltaget och inrett med en praktisk 
garderobsrad.

PARHUS  
74 KVM

Exempel planlösningar

TVÅPLANSHUS  
3-4 ROK. 74 KVM

TVÅPLANSHUS  
2 ROK. 55 KVM



Ett hållbart boende
Helgablick är ett bra kvarter för dig som vill leva hållbart. Praktisk cykelförvaring 
inreds i husens nedersta plan. Bilarna har försvunnit under jord, en ställplats per 
lägenhet finns i garage inomhus. 

VISUALISERING AV KVARTERET I SANDSBRO, AVVIKELSER KAN FÖREKOMMA.

Lågmäld design
Lågmäld design och stilren gestaltning präglar arkitekturen, vars träkonstruktion 
också syns utåt i form av liggande panel med elegant färgsättning. Komplement-
byggnaderna får gröna tak som är trevliga att titta på och bidrar till ett bättre 
mikroklimat.

VISUALISERING AV POOL, AVVIKELSER KAN FÖREKOMMA.

Enplanshus med extra rymd
Alla lägenheter har en privat ingång och uteplats eller balkong mot sydväst, där solen varar som längst. 
Parhusen bjuder dessutom på en stenlagd uteplats vid entrén, där du kan njuta av morgonkaffet eller 
svalka dig på eftermiddagen. Extra stora fönsterpartier släpper in ljus i överflöd där du vistas mest, i 
kök och vardagsrum.



Ett hållbart boende
Helgablick är ett bra kvarter för dig som vill leva hållbart. Praktisk cykelförvaring 
inreds i husens nedersta plan. Bilarna har försvunnit under jord, en ställplats per 
lägenhet finns i garage inomhus. 

VISUALISERING AV KVARTERET I SANDSBRO, AVVIKELSER KAN FÖREKOMMA.

Lågmäld design
Lågmäld design och stilren gestaltning präglar arkitekturen, vars träkonstruktion 
också syns utåt i form av liggande panel med elegant färgsättning. Komplement-
byggnaderna får gröna tak som är trevliga att titta på och bidrar till ett bättre 
mikroklimat.

VISUALISERING AV POOL, AVVIKELSER KAN FÖREKOMMA.

Båtliv, badliv, kustliv
Rekreationen löser du lätt på hemmaplan. En populär motionsslinga passerar området, och 
alldeles i närheten ligger idrottsplatsen och en tennisklubb. Det sköna båt- och badlivet börjar 
också i Nättraby – småbåtshamnen och Tallholmens badplats väntar dig endast några minuter 
bort.

BILDEN ÄR EN VISUALISERING AV UTEPLATS PÅ ETT PARHUS, AVVIKELSER KAN FÖREKOMMA.



VISUALISERING AV ETT SOVRUM, AVVIKELSER KAN FÖREKOMMA.

1. FÖRSÄLJNINGEN
Priserna som vi anger på vår hemsida är fasta - du behöver inte ge dig in i någon 
budgivning. När ni har bestämt er för val av bostad tecknar vi ett bokningsavtal. I 
samband med avtalstecknandet erläggs en bokningsavgift på 30 000 kr. Boknings-
avtalet innebär att bostaden är reserverad till er under tiden försäljningen pågår. 
Avtalet är inte bindande, om ni väljer att bryta bokningsavtalet återbetalas 20 
000 kr till er. Bestämmer ni er sedan för att köpa bostaden tecknar vi därefter ett 
förhandsavtal och i samband med detta erläggs en förskottsbetalning på 70 000 kr.

I det fall du kommer in sent i försäljningsprocessen tecknar du ett förhandsavtal 
direkt och erlägger en  förskottsbetalning på 100 000 kr för bostaden. Detta avtal 
är bindande.

När det äntligen börja närma sig inflyttning tecknar vi det sista avtalet för 
bostaden, upplåtelseavtalet. Resterande slutlikvid betalar du strax innan du får 
nycklarna i din hand.

2. DAGS ATT VÄLJA INREDNING
När nedräkningen inför inflyttning har börjat är det dags att börja göra dina tillval 
för att utforma ditt boende så som du vill ha det. Välj mellan olika färger, detal-
jer och material! Du gör enkelt dina val via lokalt utvalda inredningsbutiker och 
därefter på vår digitala tillvalswebb. Våra inredningsexperter på GBJ Bygg tar emot 
dina önskemål, hjälper till med goda råd och ser till att dina val förverkligas av våra 
duktiga leverantörer och samarbetspartners. Väljer ni några tillval som medför en 
extra tillvalskostnad faktureras dessa er två månader före inflyttning. 

3. VÄLKOMMEN HEM!
Inflyttningsdagen är äntligen här och nu börjar ditt nya liv i den nya bostaden. 
Strax innan du får dina nycklar i handen ska också slutlikviden betalas. Nu är 
lägenheten din, säg hej till alla nya trevliga grannar och gör dig hemmastadd! I din 
bostad finner du en välkomstpresent all nödvändig information om ditt nya boen-
de hittar du på bostadsrättsföreningens egna hemsida eller app.

Vägen till din
nya bostadsrätt



Det finns inga genvägar 
till ett bättre boende

GBJ Bygg grundades i Växjö 1945. Vi är stolta över vår långa historia och över vårt 
arv. Sprungna ur den småländska myllan blandar vi tradition och nytänkande, krea-
tivitet och en önskan att utmana normer och ”gamla sanningar”. GBJ bygg utvecklar 
bostäder, platser och områden som människor ska kunna bo och trivas i under lång 
tid. Därför är det viktigt att allt vi bygger är miljömässigt och socialt hållbart. 

www.gbjbygg.se

facebook.com/GBJbygg               instagram.com/GBJbygg

ÅSA CARLSON
Sälj/Projektkoordinator
Tel: 076-871 17 03 
E-post: asa.carlson@gbjbygg.se

22 bostadsrätter i Nättraby


