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Arkitekt Mats Dahlström har ritat vårt stadskvarter Råstenen. Nu får du 
möjlighet att förvärva en högklassig och komfortabel bostadsrätt i om-
rådets mittersta del. Alldeles runt knuten breder vackra Värsnäs ut sig 
med ekhagar, strandängar och härliga badvikar. Kalmar Golfklubb och 
dess populära restaurang kan du promenera eller cykla till.

Kalmars historiska stadskärna med sitt stora utbud av affärer och un-
derhållning når du på under 10 minuter. Lika kort blir resan till shop-
pingcentret Hansa City och till Kalmar FF:s hemmaarena. För vardagens 
service kan du välja mellan närbelägna Lindsdal eller Berga centrum. 
Det nya kvarteret är väl anslutet till innerstaden med både cykelbana 
och täta bussförbindelser.

Upptäck Kalmar 
från Råstenen!
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Gedigna material 
med möjlighet till 
egna val
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, tidlö-
sa och gedigna material till inredningen. Samtliga golv i bostäderna har ett 
3-stavs mattlackat ekgolv, undantaget entrén där vi lägger lättskötta och 
snygga klinker. Badrummen är helkaklade och har en snygg och hållbar 
inredning. Köksinredningen och vitvarorna kommer från kvalitetstillverka-
re. Om du vill addera något efter egna önskemål finns vårt tillvalssortiment 
att välja ur.

Köken kommer från kvalitetstillverkaren Ballingslöv och har vita luckor 
som standard. Du kan sätta din egna prägel på ditt nya hem genom 
vårt generösa tillvalssortiment. Välj mellan fler luckor och kulörer, 
bänkskivor och exempelvis rostfria vitvaror. Dessutom väljer du 
själv kakel till stänkskydd.

Kök från Ballingslöv

Bilden är hämtat från ett tidigare projekt 
och avvikelser kan förekomma. 

Bilden är en visualisering, avvikelser kan förekomma. Tillval på bilden är rostfria vitvaror och spotlights under överskåp.



Hållbar inredning 
med högklassig finish 
Vi lägger mycket omsorg och eftertanke på de produkter som vi väljer 
till inredningen. Finishen och materialen är genomgående högklassiga. 
Du får eleganta och tidlösa ytskikt, gjorda för att hålla i många år. 

Rummen har sköna golv av 3-stavs ekparkett förutom i våtutrymmen 
samt i entrén som har klinkers innanför ytterdörren. Du väljer själv 
kakel och klinker.

Ekparkett och klinker 

Badrumsinredning från Ifö
Badrummen är kaklade och golven är belagda med klinker och bekvämt 
utrustade med komfortgolvvärme samt kommod och duschväggar 
från IFÖ. Tvättstugedelen med tvättmaskin, torktumlare, förvaring och 
arbetsyta kommer att bli en uppskattad detalj i din vardag. 

Välj mellan flera 
olika kulörer.

Bilden är en visualisering, avvikelser kan förekomma. Tillval på bilden är spotlights i tak.

Bildena är visualiseringar, avvikelser kan förekomma.



Finalen i kvarteret Råstenen

Brf Råstenen Mitt består av 16 stycken välplanerade bostadsrätter fördelade i två hus. 
Du väljer om du vill bo på andra våningen där din lägenhet får en härlig balkong eller om 
du vill njuta av solen från din uteplats på markplan. Råstenen Mitt blir den sista etappen 
i kvarteret Råstenen. 



Bilden är en visualisering, avvikelser kan förekomma. Tillval på bilden är rostfria vitvaror och spotlights under överskåp.

På projektets sida på vår webbplats kan du uppleva kök och vardagsrum 
i en trea med hjälp av vår 360-visning som fungerar både i mobilen och 
på datorn!

Ta en svängom i bostaden!



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. Bokningsavtalet 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 för-
handsavtal 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, detaljer och material! Du gör enkelt dina val via lokalt utvalda inred-
ningsbutiker och därefter på vår digitala tillvalswebb. Våra inredningsex-
perter på GBJ Bygg tar emot dina önskemål, hjälper till med goda råd och 
ser till att dina val förverkligas av våra duktiga leverantörer och samarbets-
partners. 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 boende hittar du på bostadsrättsföreningens egna 
hemsida.  

Vägen till din  
nya bostadsrätt



HALL 01                                                                                                     

Golv Klinker i entré / 3-stavs 
ekparkett

Sockel/Taklist Vitlackat trä

Vägg Målad vit

Ytterdörr Målad, glasad

Tak Målat vitt

Övrigt Högskåp enligt ritning

KÖK 02                                                                                                                        

Golv  3-stavs ekparkett

Sockel/taklist    Vitlackat trä

Vägg       Målad vit

Tak     Målat vitt

Fönsterbänk     Sten (ej i 4 rok)

Sparksockel    Vit

Disk & köksbänk   Bänkskiva av högtryckslami-
nat med underlimmad rostfri 
diskho.  

Stänkskydd      Kakel enligt val

Köksinredning/skåp       Ballingslöv lucka Plan slät vit

Handtag    Matt metall HG560

Vitvaror Inbyggnadsugn och inbygg-
nadsmicro, hel kyl och frys,  
diskmaskin, spisfläkt i över-
skåp  och spishäll.

VARDAGSRUM 03                                                                                                                                          

Golv 3-stavs Ekparkett

Sockel/taklist Vitlackat trä

Vägg Målad vit

Tak Målat vitt

Övrigt Glasad fönsterdörr till 
uteplats/balkong.

BAD/TVÄTT 05                                                                                                   

Golv Klinker enligt val

Väggar Kakel enligt val

Innertak Nedsänkt undertak till 
2,30m.

Inredning & vitvaror Spegel IFÖ Option med 
belysning. Handfat med un-
derskåp från IFÖ Sense med 
två lådor. Elektrisk handduk-
stork. Bockade duschväggar 
IFÖ Space. Tvättmaskin, 
torktumlare. Laminerad 
bänkskiva. Överskåp och 
underskåp från Ballingslöv, 
lucka Harmoni slät vit. 

SOVRUM 04, 06  OCH 07                                                                                

Golv 3-stavs ekparkett

Sockel/taklist Vitlackat trä

Vägg Målad vit

Tak Målat vitt

Fönsterbänk Sten

Garderober Enligt ritning

Rumsbeskrivning Standard

Invändig takhöjd Generellt ca 2,50 m, med undantag för våtutrymmen där det är nedsänkt innertak till ca 2,30 m

Ytskikt på golv Klinker i entré.  I övriga utrymmen 14 mm 3-stavs ekparkett. Golv i Bad/Tvätt 05, klinker 
på tätskikt. Prisklass på klinker 250:-/m2.

Kakel på vägg I BAD/TVÄTT 05 utförs kakel med tätskikt under. Vid arbetsyta i kök (stänkskydd) 
endast kakel.  Prisklass på kakel 250:-/m2.

Innerdörrar Vita lätta innerdörrar med vita foder och karmar.  

Invändig målning Vitmålade väggar.

Innerväggar Regelstomme med 12 mm träfiberskiva samt 13 mm gipsskiva på båda sidor.  Isolera-
de innerväggar runt badrum.  

Golv-/taklister Fabriksmålade vita golv- och taklister.

Köksinredning Köksinredning av fabrikatet Ballingslöv med luckan Plan vit slät, handtag av metall mo-
dell HG560.  Bänkskiva av 30 mm högtryckslaminat med underlimmad rostfri diskho. 

 Vitvaror Vita vitvaror i kök med spishäll och utdragbar spisfläkt, inbyggnadsugn- och micro, hel 
kyl och frys och diskmaskin. Vitvaror i badrum; tvättmaskin och torktumlare. Vitvaror 
enligt beskrivning i standard- och tillvalsfolder från GBJ Bygg AB.  

Fönsterbänkar Fönsterbänkar av sten.

Övrigt Hatthylla ingår ej.

Uppvärmning / installationer Värmeinstallationen ansluts till det kommunala fjärrvärmenätet. Värme via radiatorer, 
elektrisk komfortgolvvärme i Bad/Tvätt 05.

Ventilation Mekanisk till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning. FTX-aggregat i samtli-
ga lägenheter placerat i Bad/Tvätt 05. Frånluften tas om hand i badrum och kök och 
förvärmer tilluften som fördelas i respektive rum via tilluftsdon. 

El-, tv-, tele-, och datainstallationer Egen mätning för respektive lägenhet. Utvändig belysningsarmatur vid entrédörr och 
uteplats/balkong. Invändiga belysningsarmaturer i Bad/Tvätt 05 samt under överskåp i 
kök och överskåp i Bad/Tvätt 05. Fastigheten är ansluten till fiber. Datauttag (tele/tv via 
fiber) finns i bostaden. Bostäderna är ej anslutna till traditionell teleledning utan telefoni 
och tv sker via fiber.

Entré- och fönsterdörr Målad entrédörr med ASSA lås. Fönsterdörr med cylinderlås i markplan, fönstervred på 
övriga plan.

Fönster Trä/aluminium.

Lägenhetsavskiljande väggar och 
mellanbjälklag Betong i erforderlig brand och ljudklass.  

Plåtarbeten Samtliga plåtarbeten utförs i silverfärgad kulör. 

Fasad Träpanel

Yttertak Plåttak

Uteplats/balkong Uteplats med marksten. Balkong med aluminiumräcke och opalglas

Förråd Förråd finns till varje bostad i separat byggnad.  

Cykelparkering Cykelställ finns i nära anslutning till entréer

Bilparkering En parkeringsplats finns till varje lägenhet.

Sophantering Hushållsavfall slängs i underjordisk sopcontainer (UWS). Övrigt avfall sorteras och 
lämnas på kommunens återvinningsstationer

Teknisk beskrivning

Förändringar kan komma att ske under byggtiden.



Du leds in i lägenheten av en ljus hall med klinkergolv och städskåp. Vid sidan av entrén hittar du en trevlig 
matplats som ansluter till det öppna köket. Efter köket tar vardagsrummet med glasparti mot uteplatsen eller 
balkongen vid. Lägenheten har genomgångsljus vilket gör att den upplevs som extra stor och luftig. 
Sovrummet är väl tilltaget och inrett med en praktisk garderobsrad och som komplement finns en praktisk 
klädkammare på nästan 4 kvadratmeter i anslutning till entrén.

2 rok | 64 kvm

DM

Spishäll 

Diskmaskin 

Kyl 

Frys 

Ugn/Mikro

Tvättmaskin

Torktumlare

Handdukstork 

Städskåp 

Garderob 

Linneskåp 

Ventilation
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Du välkomnas av en ljus hall med klinkergolv och städskåp. Direkt till sidan av  entrén hittar du en trevlig 
matplats som ansluter till det öppna köket. Efter köket tar vardagsrummet med glasparti mot uteplatsen eller 
balkongen vid. Lägenheten har genomgångsljus vilket gör att den upplevs som extra stor och luftig. Det stora 
sovrummet  är väl tilltaget och inrett med en praktisk garderobsrad. Det mindre sovrummet är flexibelt och 
passar lika bra som hemmakontor eller gästrum, allt efter dina behov.

3 rok | 68 kvm



Detta är den ostörda gavellägenheten. Hallen med klinkergolv och städskåp 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 nästan trettio kvadratmeter. Ett glasparti leder ut till
balkongen eller uteplatsen. Du får rum med din favoritsoffgrupp 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.

4 rok | 78 kvm
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I avgiften igår värme. Driftskostnaden är en schablonkostnad avseende uppskattad hushållsel och vatten. 
Förråd och parkeringsplats ingår till varje bostadsrätt.

Situationsplan

NR PLAN ROK YTA INSATS AVGIFT DRIFT

18A 1 4 78 1 885 000 4 865 585

18B 1 2 64 1 625 000 3 992 465

18C 1 3 68 1 695 000 4 241 510

18D 1 4 78 1 885 000 4 865 585

18E 2 4 78 1 845 000 4 865 585

18F 2 3 68 1 645 000 4 241 510

18G 2 3 68 1 645 000 4 241 510

18H 2 4 78 1 845 000 4 865 585

HEMVÄGEN 18

NR PLAN ROK YTA INSATS AVGIFT DRIFT

20A 1 4 78 1 885 000 4 865 585

20B 1 2 64 1 625 000 3 992 465

20C 1 3 68 1 695 000 4 241 510

20D 1 4 78 1 885 000 4 865 585

20E 2 4 78 1 845 000 4 865 585

20F 2 3 68 1 645 000 4 241 510

20G 2 3 68 1 645 000 4 241 510

20H 2 4 78 1 845 000 4 865 585

HEMVÄGEN 20

Prislista

20A
20E

20B
20F

20C
20G

20D
20H

18A
18E

18B
18F

18C
18G

18D
18HN



Åsa Carlson, Försäljning bostäder
Tel 076-871 17 03 
E-post: asa.carlson@gbjbygg.se

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, kreativitet 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

www.facebook.com/GBJbygg               www.instagram.com/GBJbygg


