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STRANDNÄRA 
VARDAGSGLÄDJE I HAVSLÄTT



Kvarteret Havslättshöjden är inbäddad i en lugn och luftig villa-
bebyggelse. Området har egen in- och utfart och sluttar mjukt 
ner mot viken. 

Kvarteret omfattar fyra moderna tvåplanshus i vinkel, klädda 
med liggande panel. Du kan välja mellan stilrena treor och fyror 
med balkong eller uteplats. Till varje lägenhet hör en parkerings-
plats för bil och ett praktiskt förråd.

I Oskarshamns vackra kustdel strax norr om centrum får du 
nu ett sällsynt tillfälle att bli ägare till en stilig bostadsrätt med 
sjönära läge på riktigt. Från det nya kvarteret ner till 
sandstranden och båtbryggan är det endast en kortare 
promenad. Känn havsbrisen redan när du vaknar!  

LUGN T OCH VACK ERT S JÖL I V 
I  K US TS TADENS BÄ S TA DEL ”Du får ett idylliskt läge och samtidigt nära 

till stadens puls, in till centrum cyklar du på 
mindre än en kvart.”



HEMMA. Känslan att flytta in i ett nybyggt hus är obeskrivlig. Vi vill att du ska få behålla den 
länge. Därför lägger vi 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. 

HÅLLBAR INREDNING MED HÖGK L A SSIG F IN ISH 

Alla rum förutom våtutrymmen har golv 
av 3-stavs ekparkett. Väggarna är som 
standard vitmålade och du kan sätta 
din personliga prägel genom att välja till 
andra färger, fondtapeter och mer. Du 
väljer även vitvaror, kakel och klinker samt 
köksluckor, handtag och bänkskiva.

DI T T HEM -  D IN S T IL



NÄRA. En vardag har förstås sina måsten och rutiner. Men att kunna ta ett morgon eller 
kvällsdopp i viken eller att se solen gå ner från den timrade bänken i småbåts-
hamnen medan barnen leker i vattnet, det är livskvalitet! I Havslätt bor du där andra 
firar semestrar, med havet och skärgården som vacker kuliss.

S T R ANDNÄR A PÅ RIK T IG T

Du får Havslätt friluftsområde som ditt nya naturvardagsrum, här finns både 
motionsspår och utegym. Om du älskar långpromenader kan du vandra längs vattnet. 
Och om du inte har smakat på båtlivet ännu är det kanske dags nu, med småbåts-
hamnen framför dörren?

SKÖN T U T EL I V ÅRE T OM

Eftersom Kvarteret Havslättshöjden ligger så nära centrum har du alla stadens 
bekvämligheter inom räckhåll. Coop Kolberga med generösa öppettider finns mindre 
än 2 km bort. Till närmaste förskola är det fem minuter till fots. 

H Ä R B YG G S 
H AV S L ÄT T S H ÖJ D E N

Bilder på detta uppslag av fotograf Maria Eklind. Bilderna har beskurits.



TRIVS. Kvarteret Havslättshöjden utformas som en ombonad ensemble bestående av fyra 
väldesignade vinkelhus. Här bor du med villakänsla i en ostörd gavellägenhet, fint 
inbäddad i det lugna och strandnära villakvarteret. Områden har egen in- och utfart  
vilket ger dig en trygg miljö att bo i. Lägenheterna på 3 eller 4 rum har samtliga 
högklassig finish, gedigna material och väl valda inredningsdetaljer.

K ÄNN DIG HEMMA FR ÅN FÖRS TA DAGEN

Bostadsrätterna förses med egen uteplats eller 
balkong där du kan njuta av solen, odla eller umgås 
med vänner och familj. Småskaligheten med endast 
sex lägenheter per hus gör att du får ett personligt 
boende där du lär känna dina grannar, samtidigt 
som du får ha din privata sfär ostörd. Alla bostads-
rätter nås via en egen ingång från utsidan.



VÄGEN TILL DIN NYA BOSTADSRÄTT

1.  FÖRSÄL JNINGEN –  FASTA OCH 
TRANSPARENTA PRISER HELA VÄGEN!

Priserna som vi anger på vår hemsida är fasta - du behöver inte ge dig in i någon budgivning.
Studera situationsplanen och planlösningarna. Fundera på vilken lägenhet som skulle passa dig bäst. 

När du 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 du väljer att bryta bokningsavtalet 

återbetalas 20 000 kr till er. 

När den ekonomiska kostnadskalkylen är intygsgiven tecknar vi härefter ett förhandsavtal och i 
samband med detta erläggs förskottsbetalningen på 100.000 kr för bostaden. När det äntligen börjar 
närma sig inflyttning tecknar vi det sista avtalet för bostaden, upplåtelseavtalet. Resterande slutlikvid 

betalar du när du får nycklarna till ditt nya boende i din hand.

2.  DAGS ATT VÄL JA 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 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. När 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 samt ett USB-minne fulladdat med all 
nödvändig information om ditt nya boende.  

FAKTA.



Du får 83 härliga kvadratmeter att inreda och göra till ditt hem. Lägenhetens 
hjärta utgörs av det öppna vardagsrummet med matplats i anslutning till köket. 
Härifrån är det bara några steg ut på den stora balkongen eller uteplatsen. Alla 
sovrum ligger ostörda, två har ljusinsläpp från två sidor. För klädförvaring finns 
en lyxig walk-in closet. Badrummet är väl tilltaget och rymmer både tvättmaskin, 
torktumlare och bra förvaring.

4 RUM OCH KÖK ,  83  KVM

Planritningen är ett exempel
GAV ELL ÄGENHE T,  F Y R A RUM OCH KÖK

Trerummaren erbjuder 67 klokt planerade kvadratmeter. Njut av den öppna plan-
lösningen och alla komfortegenskaper såsom walk-in closet, ett ljust kök med 
matplats och ett stort badrum med alla bekvämligheter, inklusive 
tvättmaskin och torktumlare. Givetvis får du egen balkong eller uteplats, 
där du kan odla lite eller bara gotta dig i solen.

3 RUM OCH KÖK ,  67  KVM

Planritningen är ett exempel
GAV ELL ÄGENHE T ER ,  T RE RUM OCH KÖK
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HALL 01                                                                                                     

Golv Klinker / Ekparkett

Sockel/taklist Vitlackat trä 

Vägg Målad 

Ytterdörr Målad med sidoljus 

Tak Målat vitt 

Övrigt Högskåp enligt planritning 
från Ballingslöv, lucka Har-
moni vit slät.

KÖK 02                                                                                                                        

Golv Ekparkett

Sockel/taklist Vitlackat trä 

Vägg Målad 

Tak Målat vitt

Fönsterbänk Natursten 

Sparksockel Vit

Disk & köksbänk Rostfri diskho infälld i 
postformad bänkskiva av 
laminat.

Stänkskydd Kakel 

Köksinredning/skåp Skåp från Ballingslöv med  
lucka Plan vit.

Handtag Matt metall HG560

Övrigt Inbyggnadsugn och  
inbyggnads microugn.
Hel kyl och frys 4 rok 
Halv kyl och frys 3 rok
Diskmaskin 
Spisfläkt i överskåp  
Spishäll

RUMSBESKRIVNING STANDARD 

ALLRUM 03                                                                                                                                          

Golv Ekparkett 

Sockel/taklist Vitlackat trä 

Vägg Målad

Tak Målat vitt 

Fönsterbänk Natursten 

WC/DUSCH 05                                                                                                   

Väggar Kakel 

Golv Klinker 

Inredning Spegel med belysning från 
IFÖ. 
Handfat med kommod från 
IFÖ Sense med två lådor. 
Elektrisk handdukstork
Klarglasade, bockade dusch-
väggar, IFÖ Space.
Tvättmaskin, torktumlare
Laminerad bänkskiva med 
nedfälld ho. Överskåp från 
Ballingslöv, lucka Harmoni 
slät vit

Bilderna är exempelbilder. Avvikelser kan förekomma. 

SOVRUM 04                                                                                                      

Golv Ekparkett 

Sockel/taklist Vitlackat trä 

Vägg Målad 

Tak Målat vitt 

Fönsterbänk Natursten 

Övrigt Högskåp från Ballingslöv, 
lucka Harmoni slät vit enligt 
ritning

SOVRUM 06 OCH 07                                                                             

Golv Ekparkett 

Sockel/taklist Vitlackat trä 

Vägg Målad  

Tak Målat vitt 

Fönsterbänk Natursten

Övrigt Högskåp från Ballingslöv, 
lucka Harmoni slät vit enligt 
planritning.

KLK

Golv Ekparkett 

Sockel/taklist Vitlackat trä 

Vägg Målad 

Tak Målat vitt 

Övrigt Frånluftsvärmepump är 
placerad i KLK.



TEKNISK BESKRIVNING 

Vi reserverar oss för eventuella produktförändringar som medför att fabrikat eller modell ändras under byggtiden.

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

Ytskikt på golv Klinker/ekparkett i entré. I övriga utrymmen 14 mm ekparkett. Golv i badrum klinker på 
tätskikt. Prisklass på klinker 250:-/m2, platt- storlekar enligt standard- och tillvalsfolder 
från GBJ Bygg AB. 

Kakel på vägg I badrum utförs kakel med tätskikt under. Vid arbetsyta i kök (stänkskydd) kakel. Pris-
klass 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. Väggar 
runt badrum isolerade.

Tak- och golvlister Fabriksmålade vita golv- och taklister.

Köksinredning Köksinredning av fabrikatet Ballingslöv med luckan Harmoni vit slät, handtag av metall 
modell HG560. Bänkskiva av 30 mm högtryckslaminat med postformad framkant, 
infälld rostfri diskho.

Vitvaror Vita vitvaror i kök med inbyggd- ugn och mikro, hel alternativt halv kyl/frys, spishäll och 
utdragbar spisfläkt samt diskmaskin. Vitvaror i badrum; tvättmaskin och kondens-
tumlare. Vitvaror enligt beskrivning i standard- och tillvalsfolder från GBJ Bygg AB. 

Fönsterbänkar Fönsterbänkarna av sten.

Övrigt Hatthylla ingår ej.

Uppvärmning / installationer Värmeinstallation via frånluftsvärmepump. Värme via radiatorer, elektrisk komfort-
golvvärme i badrum. 

Ventilation Mekanisk till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning. FTX aggregat i samtliga 
lägenheter finns integrerat i frånluftsvärmepump. 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 badrum samt under överskåp i kök 
och badrum. Fastigheten är ansluten till fiber. Data/tele/tv uttag finns i samtliga rum 
förutom badrum. Alla installationer följer Svensk standard. SS 437 01 46.  

Entré- och fönsterdörr Entrédörr, målad och glasad, ASSA lås. Fönsterdörr med cylinderlås på plan 1, fönster-
vred på plan 2. 

Fönster Trä/aluminium.

Lägenhetsavskiljande väggar I erforderlig brand och ljudklass.

Plåtarbeten Samtliga plåtarbeten utförs i silvermetallic.

Fasad Liggande träpanel i vit kulör med fasadskivor runt entréerna. 

Yttertak Betongtakpannor

Uteplats/balkong Lägenheterna har en plattbelagd uteplats som ansluter till gräsyta alternativt balkong.

Förråd Förråd finns till varje lägenhet i separat byggnad. 

Parkering En parkeringsplats finns till varje lägenhet.  

Sophantering Hushållssopor sorteras i underjordisk sopcontainer. Övriga sopor sorteras på kommunens 
återvinningstationer.



SITUATIONSPLAN

Bilder på denna sida av fotograf Maria Eklind. Bilderna har beskurits.



I denna broschyr presenteras 
information och 3D-skisser. Bilderna 
är exempelbilder och avvikelser kan 
förekomma.
 
GBJ Bygg förbehåller sig rätten att 
göra förändringar utifrån konstruk-
tionsbehov under byggnationens 
gång.

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 Bostadsutveckling 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


