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Välkommen till anrika Kapten Karlssons äng, belägen mellan natur och 
stad! Här reser vi ett nytt kvarter bestående av tre hus fyllda med fina 
1 till 3,5 rok. Lägenheterna är för dig som uppskattar komfort, tystnad 
och närhet till naturen, men också ett centrumnära läge med goda 
kommunikationer. Härifrån når du Kalmar city på några få minuter.

I kvarteret Asplövet bor du granne med stenmurar, lövskog och de 
gamla fina Bergagårdarna som vittnar om kungliga passager förr i 
tiden. Nästgårds ligger också den fantastiska golfbanan och naturre-
servatet Värsnäs som bjuder på friluftsliv med höga naturvärden och 
underbara havsvyer.

Lugnt och trivsamt på 
Kapten Karlssons äng

51  B O S TA D S R ÄT T E R  -  1- 3 , 5  R O K ,  3 2- 6 6  K V M   
I N F LY T T N I N G  K VA R TA L  3  2 0 2 2

K A L M A R  /  B R F  A S P L Ö V E T

Asplövet
Ostindievägen Kalmar



1

2

3

Fina utsikter, 
signerade Mats Dahlström
Kvarteret Asplövet är ritat av Kalmararkitekten Mats Dahlström. Husen placeras i en mjuk båge 
och bjuder på mycket fin utsikt över omgivningen. Varje hus får en gemensam grönyta för lek, 
samvaro och odling, med sitthörna och grillplats. I markplan finns en lägenhet i varje hus med en 
härlig uteplats.

Området förses med samlade parkeringsplatser i norra delen och vid varje 
hus i markplan finns ytterliggare tre parkeringsplatser. Husen är 
utrustade med hiss, och i bottenplan finns smidiga lägenhetsförråd 
där du får ytterligare förvaring. Eftersom kvarteret Asplövet 
ligger på bästa cykelläge finns det även gott om 
cykelparkeringar intill varje hus. 

Bilden är en visualisering, avvikelser kan förekomma.



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

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. Eftersom det är viktigt med generös 
förvaring finns det gott om garderober i varje lägenhet.

Köket är inrett med inbyggnadsugn och häll, kyl, frys samt diskma-
skin. Köksskåpen kommer från kvalitetstillverkare och vitvarorna från 
Electrolux. 

Kök från kvalitetstillverkare 

Skönt balkongliv med 
ekhagen som granne
Lägenheterna i kvarteret Asplövet är sinnrikt planerade 1 till 3,5 rok på 
32 till 66 kvadratmeter. Varje lägenhet är en hörnlägenhet vilket borgar 
för ett tyst och ostört boende. Bostäderna har också gemensamt att de 
inreds med goda förvaringsmöjligheter. 

Varje lägenhet förgylls med en insynsskyddad balkong alternativt uteplats 
för skönt uteliv i solen. Sommartid blir balkongen en naturlig förlängning 
av vardagsrummet med öppen planlösning. Här kan du koppla av och 
lyssna på din favoritpodd eller på fåglarna som sjunger i ekhagen.  

Bostadsrätterna kommer färdigpaketerade i vår höga GBJ-standard. 
Bland annat ingår ett kvalitetskök från Ballingslöv och parkettgolv i alla 
bostadsrum. Därtill kommer energieffektiva vitvaror och ett helkaklat 
komfortbadrum med golvvärme, tvättmaskin och torktumlare.

Bilden är en visualisering av 2/3 rok på 52 kvm, avvikelser kan förekomma.



Ett trivsamt kvarter med personlighet
Kvarteret Asplövet ligger nära Kalmars norra huvudstråk, men ändå på betryggande 
avstånd från trafiken. Bortom Karlssons äng tar vackra Värsnäs vid med underbara 
strövområden, bad och golf i toppklass. Ett havsnära boende med smidig centruman-
knytning via buss och cykel väntar dig här, samt ett rikt utbud av rekreationsmöjligheter, 
sport och naturupplevelser.

Bilden är en visualisering, avvikelser kan förekomma.



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 entrén som har 
klinkers innanför ytterdörren. Du väljer själv kakel och klinker till bad-
rum, hallgolv och stänkskydd i köket.

Ekparkett och klinker

Badrumsinredning från Ifö
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 tvättpelare, 
förvaring och arbetsyta kommer att bli en uppskattad detalj i din 
vardag. 

Bilden är en visualisering av 3,5 rok på 66 kvm, avvikelser kan förekomma.

Visualisering av generellt badrum, avvikelser kan förekomma.

Visualisering av 2 rok på 45 kvm, 
avvikelser kan förekomma.



Bilden är en visualisering, 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. 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

Bilden är en visualisering av 1 rok på 32 kvm, avvikelser kan förekomma.



HALL 01                                                                                                     

Golv Klinker i entré / 3-stavs 
ekparkett

Sockel/Taklist Vitlackat trä

Vägg Målad vit

Ytterdörr Målad

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

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 HG105

Vitvaror Inbyggnadsugn och inbygg-
nadsmicro, diskmaskin,
Spisfläkt i överskåp och 
spishäll. hel kyl och frys i 3 
och 3,5 rok, halv kyl och frys 
i 1 samt 2 rok.

VARDAGSRUM 03                                                                                                                                          

Golv 3-stavs Ekparkett

Sockel/taklist Vitlackat trä

Vägg Målad vit

Tak Målat vitt

Övrigt Glasad fönsterdörr till 
uteplats/balkong.

WC/DUSCH/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 hand-
dukstork. Raka klarglasade 
duschväggar. Tvättmaskin 
och torktumlare i pelare.

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 På entréplan är det generellt 3 m i takhöjd och i WC/D/tvätt nedsänkt innertak till ca 2,60 m. 
Övriga plan har generellt 2,5 m i takhöjd nedsänkt innertak till ca 2,30m i WC/D/tvätt. 

Ytskikt på golv Klinker i entré.  I övriga utrymmen 14 mm ekparkett 3-stav. Golv i WC/Dusch/Tvätt, 
klinker på tätskikt. Prisklass på klinker 250:-/m2, plattstorlekar enligt standard- och 
tillvalsfolder från GBJ Bygg AB. 

Kakel på vägg I WC/Dusch/Tvätt utförs kakel med tätskikt under. Vid arbetsyta i kök (stänkskydd) 
kakel.  Prisklass på kakel 250:-/m2, plattstorlekar enligt standard- och tillvalsfolder från 
GBJ Bygg AB.  

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 modell 
HG105.  Bänkskiva av 30 mm högtryckslaminat med rak kant samt underlimmad rostfri 
dubbelho.

 Vitvaror Vita vitvaror i kök med spishäll och utdragbar spiskåpa, inbyggnadsugn – och micro. 
Diskmaskin, hel kyl och frys i 3 och 3,5 rok samt kyl/frys i 1 och 2 rok. Vitvaror i badrum; 
tvättmaskin och torktumlare i pelare. Modell av vitvaror enligt beskrivning i standard- 
och tillvalsfolder från GBJ Bygg AB.  

Fönsterbänkar Fönsterbänkar av sten.

Övrigt Hatthylla ingår ej.

Uppvärmning / installationer Värmeinstallation ansluts till det kommunala fjärrvärmenätet. Värme via radiatorer, 
elektrisk komfortgolvvärme i WC/Dusch/Tvätt 05.  

Ventilation Mekanisk till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning. FTX-aggregat centralt 
för alla lägenheter, placerat på entréplan. 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 uteplats/bal-
kong. Invändiga belysningsarmaturer i badrum samt under överskåp i kök. Fastigheten 
är ansluten till fiber. Data/tele/tv uttag finns i flera rum. Bostäderna är ej anslutna till 
traditionell teleledning utan telefoni och tv sker via fiber. 

Entré- och fönsterdörr Entrédörr målad med ASSA lås. Altandörr på markplan har cylinderlås. Plan 2-5 har 
vred. Postlådor placeras på entréplan i respektive hus

Fönster Trä/aluminiumfönster i kulör mörkgrå.  

Lägenhetsavskiljande väggar och 
mellanbjälklag Betong i erforderlig brand och ljudklass.  

Plåtarbeten Samtliga plåtarbeten utförs Aluzink/silver. 

Fasad Målad betong, bituspanel och svarta fasadskivor.

Yttertak Plåttak

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

Förråd Finns till varje lägenhet i entréplan.

Parkering Parkeringsplats 250 kr/månad. 9 st parkeringsplatser under tak i entréplan med 
laddning av elbil, 450 kr/mån - kostnad för elförbrukning tillkommer.

Sophantering Hushållsavfall sorteras i underjordiska sopcontainer UWS. Övriga sopor sorteras och 
slängs på kommunens återvinningstationer.

Teknisk beskrivning

Förändringar kan komma att ske under byggtiden.



Här möts du av en entrépassage som är inredd med en rymlig förvaringsrad. Den leder till ett luftigt säll-
skapsrum som rymmer både kök, matplats och soffa för avkoppling, underhållning och umgänge. Rummet 
är ljussatt i vinkel, och en glasdörr leder ut på den skyddade hörnbalkongen. Sovrummet är ett hörnrum som 
erbjuder tystnad och god nattsömn. I lägenhetens mitt väntar ett fullt utrustat badrum med golvvärme och 
tvättpelare. 

2 rok | 45 kvm

1 rok | 32 kvm
Husens minsting på 32 kvadratmeter känns  
trots sin storlek, ljus och luftig med den 
öppna planlösningen och smarta avdelaren 
mellan sovrummet och kök/vardagsrum.
Badrummet har ett fönster och är försett 
med samma utrustning som de större 
lägenheterna.

I hallen har du en praktisk garderobsrad och ingång till badrummet. Hallen övergår sedan i det öppna och 
ljusa köket och vardagsrummet med stora ljusinsläpp och utgång till den skyddade hörnbalkongen. Det lilla 
sovrummet passar även perfekt som barnkammare, hobbyrum eller hemmakontor!

3,5 rok | 66 kvm

Redan i entrén välkomnas du av ett 
ljust sällskapsrum med ett rymligt 
kök i vinkel. Det stora glaspartiet 
släpper in solen och leder ut på den 
insynsskyddade balkongen med utsikt 
över omgivningen. Vardagsrummet 
flankeras av två fina sovrum, varav 
mastersovrummet är ett hörnrum 
med ljusinsläpp från två väderstreck. 
Komfortbadrummet med fönster har 
golvvärme och är inrett med en prak-
tisk tvättpelare.

Vill du ha en tvåa eller trea?
Skapa en trea genom att välja till vägg 
och dörr i vardagsrummet!

2/3 rok | 52 kvm
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Översikt Plan 1 Översikt Normalplan 2-5



Situationsplan



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


