
BRF VÅRBLOMMAN

HOFTERUP, KÄVLINGE

EN IDYLL FÖR 
FAMILJEN



I underbara Hofterup skapas plats för att njuta av ett boen-
de inbäddat i en fantastisk miljö, med en spännande skog 
utanför dörren och en lekplats för de små, bara ett rop ifrån 
huset. Radhusen kommer att rymma ca 135 hemtrevliga 
kvadratmeter. På nedervåningen finns vardagsrum och kök 
i öppen planlösning, två sovrum och badrum med separat 
avdelning för tvätt. På ovanvåningen finns två sovrum, all-
rum, toalett med dusch och en klädkammare. 

Husen är välplanerade och utomhusmiljön kommer att bli 
magisk, med lättskötta tomter från ca 210 till 470 kvm.
I Hofterup erbjuds såväl förskola som skola (låg- och 
mellanstadie), pizzeria samt en närbutik som utöver 
dagligvaruhandel även erbjuder postservice och på några 
minuters avstånd med bil finner vi Center syd med sitt stora 
serviceutbud.

Närhet till vackra naturområden såsom Järavallens rekre-
ationsområde samt Barsebäcks golfbana, hav och strand. 
För den hästintresserad erbjuder orten flertalet ridhus.
Hofterup är beläget på bra pendlingsavstånd med bil till 
bland annat Malmö, Lund och Helsingborg. Bra kommu-
nikationer med kollektivtrafik med bussförbindelser från 
orten och tågstation på cykelavstånd.

modernt och lättskött
i fantastisk miljö 



UPPLÅTELSEFORM: Radhus

UTGÅNGSPRIS: 2.295.000 -  2 695.000 kr 
AVGIFT: 5.945 kr   
ANTAL PLAN: 1,5

ANTAL BOSTÄDER: 12

ANTAL RUM: 6 
BOAREA: 135 kvm   
BERÄKNAD INFLYTT: Prel. tillträde kvartal 2, 2021 
ADRESS: Nattviolvägen 24 A-L, Hofterup 
BYGGHERRE: SkånskaHem Byggnads AB

ENTREPRENÖR: Svensk Husproduktion

MARIE WILHELMSSON 
FASTIGHETSMÄKLARE

0701-64 67 28
marie.wilhelmsson@bjurfors.se

MIKAEL GREEN
FASTIGHETSMÄKLARE

0708-35 34 80
mikeal.green@bjurfors.se



Att bo i 
Hofterup

Områdena är kända för flera forn-
minnen, bland annat Hofterupsdösen 
som är en stenkammargrav från yngre 
stenåldern samt Hofterup kyrka som är 
en av Skandinaviens äldsta. Här finns 
också Järavallens naturreservat.

HOFTERUP HETTE tidigare Hottarp och var både ett 
sommarstugeområde och en jordbruksort. I närheten 
finns andra områden som från början var till för som-
marstugor men som numera även är bebyggda med 
åretruntvillor. Några av dessa är Furunäs och Furuhill. 
Hofterups kyrka är en av Skånes bäst bevarande kyr-
kor, byggd omkring år elvahundra. Öster om Hofterups 
kyrka ligger Hofterupdösen som är en grav från yngre 
stenåldern. Det finns endast ett fåtal liknande gravar 
kvar i Skåne och många försvann troligen när dess 
stenar användes till att bygga kyrkor. 

JÄRAVALLEN är ett naturreservat som fått sitt namn 
efter den strandvall som formades för ungefär 7 000 
år sedan, när Öresunds vattenyta låg högre än i dag. 
Vallen löper ett hundratal meter innanför den nuvaran-
de strandlinjen och innefattar både ängar, strand och 
tallskog med många naturstigar. Reservatet är häck-
ningsplats för många olika fågelarter. Över de öppna 
fälten på Hofterups Mosse kan den fågelintresserade 
få se bland annat tornfalk, ormvråk och sparvhök. I 
nära anslutning till naturreservatet ligger Barsebäck 
Golf & Country Club. Den som är intresserad av 
hästar och ridning har kommit till rätt plats eftersom 
Hofterup är känt för sina många hästgårdar. Här finns 
Dagstorpsortens ryttarfö-rening där man i flera år ar-
rangerat svenskt ponnyderby i dressyr och hoppning, 
och även lag-SM i fälttävlan.

bara ett stenkast från Hofterup ligger det vackra 
Barsebäcksområdet. Här finns en härlig sandstrand 
med fina sol- och badmöjligheter samt Barsebäcks 
Golf & Country Club som räknas som en av Europas 
bästa golfanläggningar.

i hofterup och ålstorp bor du
idylliskt nära hav och natur
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kök. plats för gemen-
skap i det luftiga köket. 

badrum. helkaklade 
badrum.

vardagsrum. den 
öppna planlösningen 

bjuder på sociala ytor.  



Den öppna 
planlösningen bjuder 

in till gemenskap.  
 



ovanvåning. även 
ovanvåningen bjuder in 

till sociala ytor. 

sovrum. rogivande 
sovrum med bra förvar-

ingsmöjligheter. 

.  



Fint ljusinsläpp i 
                         hela bostaden 



Planskiss
Nattvilovägen 24

Med reservation för avvikelser. Planskissen är ej skalenlig.

ENTRÉPLAN 1, ENTRÉPLAN 2, ENTRÉPLAN 3, ÖVRE PLAN 1, ÖVRE PLAN 2 & ÖVRE PLAN 3
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Planskiss
Nattviolvägen 24

Med reservation för avvikelser. Planskissen är ej skalenlig.

6

5

4

7

8

9

10
11

12
3

2

1

MILJÖ-
STATION



grund. Platta på mark. 

ytterväggar. Trästomme med puts på putsbärare 
och gips på insidan. 

innerväggar. Gips på regelstomme. 

mellanbjälklag. Träbjälklag. 

yttertak. Betongtakpannor.

FÖRRÅD (OISOLERAT) 

grund. Platta på mark. 

ytterväggar. Stående lockbrädpanel. 

yttertak. Betongtakpannor. 

SNICKERIER 

ytterdörrar. Entrédörr täckmålad, kulör enligt 
A-ritning. Trycke i aluminium. 

fönster. Träfönster klädd med aluminium på utsida,

innerdörrar. Släta, färg vit.Dörrkarmar, täckmålade, 
färg vit. Trycke i aluminium.

fönsterbänkar. Kalksten gråbrun Azul Cascais.

skåpssnickerier. Skåpinredning på stödben med 
löstagbar sockel. Luckor i kök, vit lucka, väggskåpshö-
jd 700 mm, totalhöjd 2100 mm. Garderober och linne-
skåp, lösa med fast sockel, färg vit, höjd 2100 mm.
Bänkskivor, laminat. Handtag rostfritt. Frisidor och 
sockel i målade.

plåt. Allt synligt plåtarbete utföres i plastbelagd plåt, 
färg enligt A-ritning

elinstallation. Armatur ingår i WC/dusch, Tvätt och 
klädkammare. I kök ingår fast armatur under överskåp 
vid arbetsbänk och diskbänk. I övrigt enbart uttag för 
belysning. Ringklocka typ dingdong i hall, tryckknapp 
vid entrédörr, trafo placeras i elcentral. Ytterbelysning 
vid huvudentré, uteplats och vid förråd.Jordat väggut-
tag vid uteplats.Armatur och vägguttag i förråd.
Jordfelsbrytare placeras i elcentral.

vitvaror. Samtliga elapparater färg vit. Träöverskåp 
till kyl och frys. 

tele-/tv-/bredbandsanläggning. Bredbandscen-
tral och stjärnnät med uttag enligt el-ritning.

Byggnads-
beskrivning
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sanitet. Sanitetsporslin, färg vit. Termostatblan-
dare vid dusch. Engreppsblandare till diskbänk och 
tvättställ. Väggvattenutkastare. Duschvägg på bv.

uppvärmning. Uppvärmning sker med vattenburen 
elvärme från frånluftsvärmepump. Golvvärme på bot-
tenplan och radiatorer på överplan. 

ventilation. Frånluftsventilation med värmeåtervin-
ning. Separat köksfläkt.

låssystem. Dubbelcylinderlås till entrédörrar, cylin-
derlåsning till fönsterdörrar samt förrådsdörr. 



RUMSBESKRIVNING - BOTTENVÅNING

entre. 
Golv - Klinker
Sockel - Vitmålat trä
Vägg - Målad gipsskiva
Tak - Målad gipsplank, vitmålad taklist
Övrigt - Hatthylla 

hall.
Golv - Ekparkett
Sockel - Vitmålat trä
Vägg - Målad gipsskiva
Tak - Målad gipsplank, vitmålad taklist
Övrigt - Garderob 

sovrum 1
Golv - Ekparkett
Sockel - Vitmålat trä
Vägg - Målad gipsskiva
Tak - Målad gipsplank, vitmålad taklist
Övrigt - Fönsterbänk, skjutdörrsgarderober enligt 
A-ritning. 

wc/dush
Golv - Klinkers
Vägg - Kakel
Tak - Målad gipsplank, vitmålad taklist
Övrigt - Badrumsskåp med belysning och eluttag, 
duscharmatur, duschhörn, WC-stol, kommod med 
tvättställ och lådor. Handdukskrokar och toalettpap-
pershållare

tvätt
Golv - Klinkers 
Sockel - Klinkers 
Vägg - Målad väv
Tak - Målad gipsplank, vitmålad taklist
Övrigt - Frånluftsvärmepump. Tvättmaskin o Torktum-
lare, bänkskiva över TM och TT, städskåp. Tappvatten-
fördelare, golvvärmefördelare, vattenmätare.

vardagsrum
Golv - Ekparkett 
Sockel - Vitmålat trä 
Vägg - Målad gipsskiva 
Tak - Målad gipsplank, vitmålad taklist
Övrigt - Fönsterbänk. Tät trappa i eklaserad furu. 

kök
Golv - Ekparkett 
Sockel - Vitmålat trä 
Vägg - Målad gipsskiva. Stänkskydd av kakel
Tak - Målad gipsplank, vitmålad taklist
Övrigt - Skåpinredning med vit lucka, diskbänksbeslag.
Induktionshäll, inbyggnadsugn, frysskåp, kylskåp, 
köksfläkt, diskmaskin, micro. Belysningsarmatur över 
diskbänk och arbetsbänk.

Rums-
beskrivning
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sovrum 2
Golv - Ekparkett
Sockel - Vitmålat trä
Vägg - Målad gipsskiva
Tak - Målad gipsplank, vitmålad taklist
Övrigt - Fönsterbänk

förråd under trappa
Golv - Ekparkett
Sockel - Vitmålat trä
Vägg - Målad gipsskiva
Tak - Undersidda trappa 

ÖVERVÅNING 

allrum 
Golv - Ekparkett
Sockel - Vitmålat trä
Vägg - Målad gipsskiva
Tak - Målad gipsplank, vitmålad taklist
Övrigt - Radiator 

klädkammare
Golv - Ekparkett
Sockel - Vitmålat trä
Vägg - Målad gipsskiva
Tak - Målad gipsplank, vitmålad taklist

sovrum 3 och 4
Golv - Ekparkett
Sockel - Vitmålat trä
Vägg - Målad gipsskiva
Tak - Målad gipsplank, vitmålad taklist
Övrigt - Fönsterbänk, radiator 

wc/dusch
Golv - Klinkers 
Vägg - Kakel 
Tak - Målad gipsplank, vitmålad taklist
Övrigt - WC-stol, tvättställ, spegel med belysning, 
duscharmatur. Handdukskrok och toalettpappershål-
lare. Radiator. 

utomhusförråd
Golv - Betong, obehandöad 
Vägg - Öppet regelverk 
Tak - Synlig undersida av yttertak 
Övrigt - Belysning samt eluttag 

SkånskaHem Byggnads AB förbehåller sig rätten 
till smärre ändringar avseende produktval och 
utförande som ej påverkar entreprenadens slut-
liga resultat.



Att köpa en bostad är för de flesta en 
av livets största affärer. Att köpa en helt 
nyproducerad bostad är dessutom lite 
speciellt då bostaden ännu inte finns. 
Många beslut ska fattas och ofta dröjer 
det ett tag innan du ska flytta in. Då kan 
det vara tryggt att veta att vi kommer 
finnas med dig under hela resan.

professionel rådgivning. För att du ska få 
bästa service, rådgivning och veta att dina intressen 
tas tillvara på bästa sätt förmedlas bostäderna av 
marknadens ledande nyproduktionsmäklare- Bjurfors.

finansiering. När du har bestämt dig och det är 
dags att se över finansieringen, har vi goda
bankkontakter. Den bank som finansierar
byggnaden åt bostadsrättsföreningen är
väl insatt i bostadsprojektet och kan erbjuda
dig fördelaktiga villkor. Ta kontakt med
din mäklare om du vill veta mer.

köpprocessen. 
1. Reservation. Du kan kostnadsfritt reservera en 
bostad under en vecka så att du i lugn och ro hinner ta 
del av all information och fatta ditt beslut.

2. Bokningsavtal. I samband med att du skriver 
ett bokningsavtal betalar du en bokningsavgift på 
25.000 kr. Om blivande köpare väljer att inte teckna 
ett bindande avtal återbetalas bokningsavgiften 
reducerad med en administrationsavgift på 10.000 
kr och SkånskaHem Byggnads AB äger rätt att anvisa 
bostaden till annan köpare.

3. Förhandsavtal. När föreningens kostnadskalkyl är 
klar och intygsgiven tecknas bindande förhandsavtal. 
I samband med avtalstecknandet betalar du ett för-
skott om 75.000 kr. Totalt förskott (förskott + bokning-
savgift) 100.000 kr. Om du ska låna pengar behöver du 
ett godkänt lånelöfte från en bank.

4. Definitivt datum för inflyttning. Meddelas senast 
ca 3-4 månader före inflyttning. 

5. Slutbesiktning. När din bostad är färdig  bjuds du 
in till att medverka vid slutbesiktningen som utförs av 
en oberoende besiktningsperson.

6. Upplåtelseavtal. När föreningens ekonomiska plan 
är registrerad tecknas upplåtelseavtalet. Detta sker
innan inflyttningen.

7. Tillträde. För att du ska få kvittera ut nycklarna vid
tillträdet ska du ha erlagt slutbetalningen
av bostaden.

Från avtal 
till inflytt
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Från avtal 
till inflytt

övrigt. Preliminär inflyttning beräknas till kvartal 
2, 2021. Exakt datum meddelas ca 3-4 månader före 
inflyttning.

Om det skulle finnas några osålda bostäder när du
flyttar in garanterar SkånskaHem Byggnads AB att
köpa upp dessa.

undersökningsplikt. Köparen/spekulanten är in-
formerad om att denne har en undersökningsplikt som
regleras i 20§ i köplagen. Undersökningsplikten
är förhållandevis långtgående. För ytterligare informa-
tion kring undersökningsplikten eller annat som kan 
vara av särskilt intresse uppmanas köparen/
spekulanten att kontakta mäklaren.

erbjudande boendekostnadkalkyl. Om du 
önskar få en skriftlig beräkning av boendekostnaderna 
- en boendekostnadskalkyl - ta kontakt med ansvarig 
mäklare.
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Bjurfors har arbetat med förmedling av nyproducerade 
bostäder sedan 1995. I takt med en allt större efterfrågan på 
nyproduktionstjänster och en ökad specialisering kring för-
säljning av nyproduktion startade vi 2007 en egen avdelning 
som enbart sysslar med nyproduktion. Idag är vi sju perso-
ner som uteslutande jobbar med nyproducerade bostäder. 

Varje år säljer vi i genomsnitt 500 nybyggda bostäder.

Bjurfors Nyproduktion är ett team som har specialist-
kompetens inom försäljning av nybyggda bostäder. Vi är 

länken mellan köparen och säljaren. Våra ansvariga mäklare 
finnas med dig under hela köpprocessen för rådgivning och 
konsultation. Vi hjälper dig även att visualisera din framtida 
bostad och med vår mångåriga erfarenhet säkerställer vi att 

din köpprocess blir så trygg och enkel som möjligt.  
Självklart hjälper vi dig gärna med värdering av och konsul-

tation kring försäljning av din nuvarande bostad. 
Ta ett steg upp och hitta ditt drömboende via oss!


