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SITUATIONSPLAN BRF DALEN



Prislista Brf Dalen

Lägenhet 53 m² Avgift

Bv13 2 963 kr
Bv14 2 963 kr
Bv15 2 963 kr
Öv16 2 963 kr
Öv17 2 963 kr
Öv18 2 963 kr

Radhus 107 m²
Rh1 5 472 kr
Rh2 5 472 kr
Rh3 5 472 kr
Rh4 5 472 kr
Rh5 5 472 kr
Rh6 5 472 kr
Rh7 5 472 kr
Rh8 5 472 kr
Rh9 5 472 kr 
Rh10 5 472 kr

5 472 kr
5 472 kr

2 325 000 kr 
2 250 000 kr 
2 250 000 kr 
2 275 000 kr 
2 175 000 kr 
2 175 000 kr 

3 500 000 kr 
3 400 000 kr 
3 500 000 kr 
3 475 000 kr 
3 335 000 kr 
3 430 000 kr 
3 515 000 kr 
3 335 000 kr 
3 430 000 kr 
3 475 000 kr 
3 335 000 kr 
3 430 000 kr

Pris

* Ingår i avgifter: parkering, indraget fiber med öppet nät, sophämtning och snöröjning. Ingår inte i avgifter: vatten, värme, el och bredbandstjänster

Rh11 
Rh12 

Caroline Prytz
Highlight

Caroline Prytz
Highlight



BRF DALEN LÄGENHET 2RoK 53 m²

Med reservation för ändringar.



Med reservation för ändringar.

BRF DALEN LÄGENHET 2RoK 53 m²



BRF Dalen
Tvåor ca 53 m2

DENNA TVÅA ÄR BOSTADEN för dig som söker en ljus bostad med naturens närhet och det lugna 

livet. Bostaden har umgänge med nära och kära som utgångspunkt, vilket den öppna planlösningen 

mellan kök och vardagsrum inbjuder till. Här förlängs vardagsrummet via altandörren som leder ut 

till uteplatsen/ balkongen där havsbrisen är ständigt närvarande och kvällssolen lyser gott. 

SOVRUMMET ÄR PLACERAT åt öster vilket ger ett svalt sovrum som möter morgonens strålar via 

fönstret. Sovrummet erbjuder även garderober för förvaring av årstidernas alla kläder. Badrummet 

känns lyxigt med sina kaklade väggar och klinkers på golvet. I badrummet är klädvårdsdelen 

placerad för att effektivisera ytan på ca 53 m² med fokus på umgänge. 

BRF DALEN LÄGENHET 2RoK 53 m²



GRUND
Isolerad betongplatta på mark

YTTERVÄGGAR
Isolerad träregelstomme med fasad av målad träpanel

YTTERTAK
Takstolar av trä. Betongtakpannor på underlag av råspont 

och papp 

FÖNSTER OCH DÖRRAR
Träfönster / fönsterdörrar med aluminiumbeklädd 

utsida. Entrédörr i ek med ljusinsläpp

BALKONGER/UTEPLATS
Balkonggolv i betong. Glasräcke enl. ritning

UPPVÄRMNING
Gemensam bergvärme alt. frånluftsvärmepump, 

vattenburna radiatorer, vattenburen golvvärme i badrum. 

VENTILATION
Mekanisk frånluftsventilation

EL
Eluttag enligt svensk standard

VATTEN/AVLOPP

Allmänna förutsättningar lägenhet

MARK/TRÄDGÅRD

OMRÅDETS GEMENSAMMA YTOR
Gemensamma parkeringsyor är belagd med asfalt. 

Grässådd på tomtmark. Häckplantering vid de 

gemensamma parkeringsplatserna enl. ritning 

Nivåskillnader i mark tas i första hand upp genom 
släntning av mark och i andra hand med stödmurar

FÖRRÅD
Isolerad betongplatta på mark, takstolar av trä, 
sedumtak på underlag av råspont, papp samt tätskikt. 
Oisolerad träregelstomme med fasad av målad 
träpanel. Vid förekommande fall utföres väggar och 
tak med branskyddanda åtgärder. Slät dörr

Anslutning till kommunalt VA-nät

BREDBAND/TV/TELEFONI
Fiberanslutning med media-central och uttag

Altan av thermowood och skärmvägg av trä på 
trädgårdsida. Gångytor belagd med asfalt, med 
inslag av skiffer

BJÄLKLAG
Lägenhetsskiljande bjälklag i betong, innerväggar består 
av regelverk, skivor av gips, isolering runt våtrum. 
Vindsbjälklag är isolerat med skiva av gips eller 
likvärdig på undersidan 

SOPHANTERING/POST
Gemensamt miljöhus inom området. Postlådor 
placeras i grupp enligt postens anvisningar

Med reservation för ändringar.

BRF DALEN LÄGENHET 2RoK 53 m²



Rumsbeskrivning tvåor 53 m²
- standard

ALLMÄNT I BOSTADEN

Golv Ekparkett

Väggar Släta målade vita

Innertak Målat vitt vån 2

Golvlist / dörrfoder Fabriksmålade vita

Fönstersmygar 
Innerdörrar 

Fönsterbänkar 

Garderober 

Fabriksmålade vita

Släta vita, dörrtrösklar av ek 
Kalksten

Släta vita luckor/dörrar 

Ett hyllplan och klädstång

Golv 

Övrigt 

Klinker grå 30*30 
Hatthylla

ENTRÉ

WC/DUSCH/TVÄTT

Inredning 

Golv 

Väggar 

Vitvaror 

Dusch 

El 

Övrigt 

Handfat med kommod i vitt, spegelskåp 
med belysning, WC-stol 

Mörk grå klinkers 10*10

Vitt kakel 20*30
Tvättmaskin, torkumlare, Värmepump 

Duschblandare och dusch-set 

Handdukstork

Laminatbänk, badrumsbeslag med 

handdukskrokar 2 st, handdukshängare 

4 st, toalettpappershållare 

KÖK
Inredning 

Diskbänk 

Bänkskiva  

Stänkskydd 

Lucka 

Handtag 

Vitvaror 

El 

Fullutdragslådor med dämpning, 

besticklåda, väggskåp, 

källsortering under diskbänk 

Underlimmad, rostfri med två diskhoar 

och avrinning, engrepps blandare i 

krom 

Grå laminat

Kakel 20*25. vit blank, rak montering 

Vit slät

Rostfritt

Vit inbyggnadsugn, mikrovågsugn, 

induktionshäll, kyl/frys, diskmaskin 

och köksfläkt
Spotlighs under väggskåp

Med reservation för ändringar.

Grängat vitt på vid betong vån 1

BRF DALEN LÄGENHET 2RoK 53 m²



Rumsbeskrivning tvåor 53 m² 
- tillval

ALLMÄNT I BOSTADEN

Golv 

Innerdörrar 

Begränsat utbud av parkettgolv, 

samma i hela lägenheten

Byte av samtliga innerdörrsblad, 

begränsat utbud

Golv Ett begränsat utbud av klinker

ENTRÉ

WC/DUSCH/TVÄTT

Golv 

Vägg 

Kommod 

Blandare 

Duschvägg 

Begränsat utbud av klinker 

Begränsat utbud av kakel 

Begränsat utbud av kommod 

Begränsat utbud av blandare 
Vikdörrar 90*90 av klarglas och 

aluminiumprofil, rundad

KÖK

Köksinredning 

Diskbänk 

Stänkskydd 

Blandare 

Diskmaskin 

Ugn 

Vitvaror 

Begränsat utbud av köksluckor,  

handtag och laminatbänkskiva 

Begränsat antal

Begränsat utbud av kakel 

Begränsat utbud blandare

Byte till helintegrerad diskmaskin 
Byte till ugn med ångfunktion 

Byte av samtliga vitvaror till 

rostfritt 

Med reservation för ändringar.

SOVRUM

Väggfärg Målat med valfri NCS kulör

BRF DALEN LÄGENHET 2RoK 53 m²



BRF DALEN RADHUS 107 m²

Med reservation för ändringar.



BRF DALEN  RADHUS 107  m²

Med reservation för ändringar.



BRF Dalen
Radhus ca 107 m2

DETTA VÄLPLANERADE RADHUS passar de flesta familjer då det erbjuds en flexibel planlösning 

gällande antalet sovrum. Radhusen är placerade för att optimera solens timmar till altan och trädgård 

där pigga ben kan springa av sig. Entréplanet har gott om plats för lek under de regniga dagarna i 

vardagsrummet som har goda sällskapsytor. Köket ligger i anslutning till hallen och förkortar 

avståndet med bärandet av tunga matkassar. Matplatsen är placerad vid fönster som släpper in 

morgondagens ljus när man dricker sitt morgonkaffe. 

FÖR ATT OPTIMERA SÄLLSKAPSYTORNA i hemmet är klädvårdsdelen placerad i badrummet på 

entréplan och det helkaklade badrummet inger en känsla av vadagslyx. Förutom att trappan leder upp 

till det övre planet rymmer den också en praktisk förvaring. Övre planet är ljust och här erbjuds ett 

sovrum för alla i familjen samt ett allrum för barnens Bolibompa timme. Allrummet kan även avdelas 

till ett fjärde sovrum om behovet finns. Även detta badrummet är helkaklat vilket ger en extra 

vardagslyxkänsla. Det är välplanerade ca 107 m² där det finns mycket plats för delad skratt och 

glädje.

BRF DALEN RADHUS 107 m²



GRUND
Isolerad betongplatta på mark

YTTERVÄGGAR
Isolerad träregelstomme med fasad av målad träpanel, 

inslag av skiffer vid entré enl. ritning

YTTERTAK
Takstolar av trä. Betongtakpannor på underlag av råspont 

och papp 

FÖNSTER OCH DÖRRAR
Träfönster / fönsterdörrar med aluminiumbeklädd 

utsida. Entrédörr i ek med ljusinsläpp

FRANSK BALKONG/UTEPLATS
Glasräcke enl. ritning, inåtgående fönsterdörrar

UPPVÄRMNING
Frånluftsvärmepump vattenburna radiatorer, 

vattenburen golvvärme i badrum

VENTILATION
Mekanisk frånluftsventilation med återvinning

EL
Eluttag enligt svensk standard

VATTEN/AVLOPP

Allmänna förutsättningar radhus

MARK/TRÄDGÅRD

OMRÅDETS GEMENSAMMA YTOR
Gemensamma parkeringsyor är belagd med asfalt. 

Grässådd på tomtmark. Häckplantering vid de 

gemensamma parkeringsplatserna enl. ritning 

Nivåskillnader i mark tas i första hand upp genom 
släntning av mark och i andra hand med stödmurar

FÖRRÅD
Isolerad betongplatta på mark, takstolar av trä, 
sedumtak på underlag av råspont, papp samt tätskikt. 
Oisolerad träregelstomme med fasad av målad 
träpanel. Vid förekommande fall utföres väggar och tak 
med branskyddanda åtgärder. Slät dörr

Anslutning till kommunalt VA-nät

BREDBAND/TV/TELEFONI
Fiberanslutning med media-central och uttag

Altan av thermowood och skärmvägg av trä på 
trädgårdsida. Gångytor belagd med asfalt, med 
inslag av skiffer

BJÄLKLAG
Mellanbjälklag med stomme av trä och undertak, 
innerväggar består av regelverk, skivor av gips, isolering 
runt våtrum. Vindsbjälklag är isolerat med skiva av gips 
eller likvärdig på undersidan 

SOPHANTERING/POST
Gemensamt miljöhus inom området. Postlåda 
placeras i grupp enligt postens anvisningar

Med reservation för ändringar.

BRF DALEN RADHUS 107 m²



Rumsbeskrivning radhus 107 m² 
- standard

ALLMÄNT I BOSTADEN

EkparkettGolv 
Väggar 

Innertak 

Släta målade vita 

Målat vitt

Golvlist / dörrfoder Fabriksmålade vita
Dörrsmygar 

Trappa  

Innerdörrar 

Fönsterbänkar 

Garderober 

Fabriksmålade vita

Tät vitlackerad trätrappa med 

plansteg i eklaserad furu 

Räcken vitlackerat, handledare 

i eklaserad furu

Släta vita, dörrtrösklar av ek 

Kalksten

Släta vita luckor/dörrar

Ett hyllplan och klädstång

Golv 

Garderob 

Övrigt 

Klinker grå 30*30

Dörrar släta vita, hylla och klädstång 

Hatthylla

ENTRÉ

WC/DUSCH/TVÄTT
Inredning 

Golv 

Väggar 

Vitvaror 

Dusch 

El 

Övrigt 

Handfat med kommod i vitt, 

spegelskåp med belysning, WC-stol 

Mörk grå klinkers 10*10

Vitt kakel 20*30

Tvättmaskin, torktumlare 

Duschblandare och dusch-set 

Handdukstork

Laminatbänk, badrumsbeslag med 

handdukskrokar 2 st, 

handdukshängare 4 st, 
toalettpappershållare 

Frånluftvärmepump

KÖK

Inredning 

Diskbänk 

Bänkskiva  

Stänkskydd 

Lucka 

Handtag 

Vitvaror 

El 

Fullutdragslådor med dämpning, 

besticklåda, väggskåp, källsortering 

under diskbänk
Underlimmad, rostfri med två diskhoar 

och avrinning, engrepps blandare i 

krom

Grå laminat

Vitt blankt kakel 20*25, rak montering 

Vit slät 

Rostfritt

Vit inbyggnadsugn, mikrovågsugn, 

induktionshäll, kyl, frys, diskmaskin 

och köksfläkt

Spotlights under väggskåp

Med reservation för ändringar.

BRF DALEN RADHUS 107 m²



Rumsbeskrivning radhus 107 m ² 
- tillval

ALLMÄNT I BOSTADEN
Golv 

Innerdörrar 

Begränsat utbud av parkettgolv, 

samma parkett i hela huset

Byte av samtliga innerdörrsblad, 

begränsat utbud

Golv Begränsat utbud av klinkergolv

ENTRÉ

WC/DUSCH/TVÄTT

Golv 

Vägg 

kommod 

Blandare 

Duschvägg 

Begränsat utbud av klinkers 

Begränsat utbud av kakel

Byte av kommod, begärnsat utbud 

Byte av blandare, begränsat ubud 

Vikdörrar 90*90 av klarglas och 

aluminiumprofil, rundad

KÖK
Inredning 

Diskbänk 

Stänkskydd 

Blandare 

Diskmaskin 

Ugn 

Färg 

Begränsat utbud av köksluckor, 

handtag och laminatbänkskiva 

Begränsat utbud

Begränsat utbud av kakel 

Begränsat utbud av kökblandare 

Byte till helintegrerad diskmaskin 

lucka som köksval

Byte till ugn med ångfunktion 

Byte av samtliga vitvaror till rostfritt

Med reservation för ändringar.

SOVRUM

Väggfärg Målat med valfri NCS kulör
en färg per rum

PLANLÖSNINGSÄNDRING PÅ PLAN TVÅ

Två sovrum och ett större allrum:

Vägg och innerdörr mellan sovrum tre och allrum/

hall utgår
Tre sovrum: 

Sovrum tre och allrum slås samman till ett stort 

sovrum
Fyra sovrum: 

Öppning mellan allrum och trappa/hall byggs igen 

med vägg och innerdörr

BRF DALEN RADHUS 107 m²



ARKITEKTENS ORD:

Lugn, enkelhet och 
närhet till naturen
TJUVKILS ÄNGAR HAR ett fantastiskt läge med gångavstånd till marinan. Här bor 

man med den lilla byns kvaliteter, som lugn, enkelhet och närhet till havet. Samtidigt 

ligger de natursköna markerna alldeles intill.

DET NYA BOSTADSOMRÅDET är en nytolkning av den traditionella bohuslänska 

byn, både i struktur och materialval. Bykänslan är tydlig och de välstrukturerade 

husen ligger tätt och inplacerade mellan klipporna för att behålla platsens karaktär. 
Brutna siktlinjer förminskar dessutom skalan i gaturummet.

VI HAR VALT att färgsätta husen i olika kulörer samt målade fasader i bohuslänska färger. 
Eftersom det finns ett skifferbrott vid Tjuvkilshuvud så har några av husen ett parti med 
skiffer vid entréerna.

HÄR FINNS OCKSÅ stora grönområden för rekreation och lek. Även i husens närhet 
gestaltas marken så naturligt som möjligt. Träbroar över öppna diken gör 
dagvattenhanteringen synlig. Äldre stengärdsgårdar behålls i området och nya 
skiffermurar uppförs. Tjuvkils Ängar kombinerar helt enkelt ett bekvämt boende med 
natursköna upplevelser.

Annika Hedeblom
Arkitekt SAR/MSA

Kaka Arkitekter



JURIDISK INFORMATION SÄLJARE & KÖPARE AV 
NYPRODUCERAD BOSTADSRÄTT

FASTIGHETSMÄKLARENS ROLL I DIN AFFÄR  
En fastighetsmäklares uppgift är att vara en opartisk mellanman som ska tillvarata både 
säljarens och köparens intressen. Uppdraget ska utföras omsorgsfullt och enligt god 
fastighetsmäklarsed, allt i enlighet med fastighetsmäklarlagen som är en 
konsumentskyddande lagstift-ning. Alla mäklare är registrerade hos den statliga 
tillsynsmyndigheten Fastighetsmäklarinspektionen. 

Mäklarens roll är att förmedla bostadsrätten mellan bostadsrättsför-eningen och köparen. 
Det är bostadsrättsföreningen som köparen ingår bindande avtal med och som blir köparens 
motpart i affären. Byggbolaget är normalt den som initierar ett projekt och den som själv, 
eller genom ett s.k. systerbolag, genomför byggnationen. I många fall bildar också 
byggbolaget bostadsrättsföreningen som är den som ska upplåta (sälja) bostadsrätterna. Det 
är inte ovanligt att samma fysiska personer företräder både byggbolaget och bostads-
rättsföreningen. Det är dock viktigt att vara införstådd med att bostadsrättsföreningen och 
byggbolaget är två skilda juridiska personer, med olika rättigheter och skyldigheter. 

När marknadsföringen av projektet påbörjas ska det tydlig framgå vem som är ansvarig 
mäklare för vilken lägenhet. Mäklaren ska kunna ge information till köparen om vem som är 
ansvarig bostadsproducent med uppgift om dess kontaktperson samt vilka som sitter i 
bostads-rättsföreningens styrelse och är föreningens kontaktperson. 

OBJEKTSBESKRIVNINGEN
Enligt fastighetsmäklarlagen ska mäklaren tillhandahålla en tilltänkt köpare en skriftlig 
beskrivning av bostaden. Denna objektsbeskriv-ning ska enligt lagen innehålla vissa 
obligatoriska uppgifter, som bygger dels på uppgifter från offentliga register och dels på 
säljarens uppgifter. Det är viktigt att säljaren påpekar felaktigheter eftersom objektsbe-
skrivningen kommer att ingå i det underlag som ligger till grund för köparens beslut att köpa 
bostaden. Det är säljaren som ansvarar gent-emot köparen för de uppgifter som finns med i 
objektsbeskrivningen eftersom dessa, senare i affären, anses vara en del av förhandsavtalet/ 
upplåtelseavtalet. Om mäklaren däremot misstänker att någon upp-gift är felaktig måste 
mäklaren givetvis kontrollera den och därefter rätta uppgiften. 

Det är viktigt att objektsbeskrivning och annan marknadsföring återger projektet och den 
nyproducerade lägenheten på ett korrekt sätt t ex ska aktuella reservationer om projektet 
framgå. Av objektsbeskriv-ningen och övrig marknadsföring ska det även framgå en tidsplan 
för när tillträde (inflyttningsdag) planeras. 

Det är viktigt att komma ihåg att fastighetsmäklaren är den förmed-lande länken mellan 
köparen och säljaren. Ansvaret för eventuella brister i en förmedlad nyproducerad 
bostadsrätt ligger därför normalt hos säljaren dvs. bostadsrättsföreningen, eller hos köparen, 
och inte hos den ansvarige mäklaren. Fastighetsmäklaren har ingen undersök-ningsplikt i 
vanlig mening. Mäklaren har däremot en skyldighet att upplysa köparen om sådant som 
mäklaren iakttagit eller annars känner till, eller som mäklaren med hänsyn till 
omständigheterna har sär-skild anledning att misstänka, om bostadsrättens skick som kan 
antas ha betydelse för en köpare.

SÄLJARENS UPPLYSNINGSSKYLDIGHET  
Säljaren har i vissa situationer ett ansvar att upplysa om sådana 
omständigheter eller fel säljaren känner till och borde inse/förstå är av 
betydelse för en köpare. En förutsättning för sådant ansvar är dock att det 
är ett väsentligt fel eller avvikelse, dvs. något som köparen borde ha 
kunnat räkna med att bli upplyst om samt att säljarens underlåtenhet att 
upplysa köparen om felet eller avvikelsen kan antas ha inverkat på köpet. 

KÖPARENS UNDERSÖKNINGSPLIKT  
Köplagen, som reglerar frågan om undersökningsplikt vid överlåtelse av 
bostadsrätt, är inte tillämplig vid upplåtelse från en bostadsrätts-förening. 
Istället är det bostadsrättslagen som reglerar vad som gäller mellan 
bostadsrättsförening och köpare, t ex att föreningen ansvarar för att 
lägenheten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet vid till-trädet. 

Vid köp av en nyproducerad bostadsrätt är det praktiskt svårt att 
undersöka den faktiska bostaden innan köpet, eftersom bostaden ofta inte 
är byggd när bindande avtal undertecknas. Det ligger dock på köparen att 
undersöka omständigheter som i övrigt kan påverka bostaden, såsom 
planerade byggplaner för området, bostadsrättsför-eningens ekonomi mm. 

Inför inflyttningen är det vanligt att en oberoende besiktningsman 
besiktigar entreprenaden mellan bostadsrättsföreningen och entre-
prenören för att kontrollera utförda arbeten, en s k slutbesiktning. Vid 
slutbesiktningen kontrollerar besiktningsmannen att byggnationen är 
fackmannamässigt utförd och omfattar inte en kontroll av att t ex 
specifika tillval är av rätt modell. Köparen erbjuds ofta möjligheten att 
vara med och lämna synpunkter om t ex tillval vid ett besiktnings-tillfälle 
innan inflyttning och vid en uppföljande besiktning efter inflyttningen. Två 
år efter godkänd slutbesiktning görs ofta en garanti- besiktning. Vid 
garantibesiktningen kontrolleras om det har framträtt fel under tiden 
mellan slut- och garantibesiktning.  

VEM ANSVARAR FÖR FEL?
Utgångspunkten är att bostadsrätten ska stämma överens med vad som 
avtalats mellan parterna dvs. vad som framgår av förhandsavtal/
upplåtelseavtal och dess bilagor såsom bofaktablad, ritningar mm. Det är 
därför viktigt att köparen går igenom alla de handlingar som tillhandahålls 
i samband med att bindande avtal ingås. Enligt bostadsrättslagen ska 
lägenheten på tillträdesdagen vara i avtalsenligt skick och om annat inte är 
avtalat, ska lägenheten vara fullt brukbar för det avsedda ändamålet. I det 
fall köparen inte anser att lägenheten är fullt brukbar har köparen rätt att 
avhjälpa bristen på bostadsrätts-föreningens bekostnad om inte styrelsen 
har gjort det efter tillsägelse. I det fallet bristen inte kan avhjälpas utan 
dröjsmål eller om styrelsen efter tillsägelse underlåter att avhjälpa bristen, 
kan köparen ha rätt att säga upp avtalet och frånträda lägenheten om 
bristen är väsentlig. 
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Carolina Zanders  

Fastighetsmäklare/   

Nyproduktionsansvarig 

0303-645 52

carolina.zanders@fastighetsbyran.se

Peter Lantz         

Fastighetsmäklare/         

Nyproduktionskoordinator

072-402 64 07

peter.lantz@fasighetsbyran.se

FASTIGHETSBYRÅN KUNGÄLV 
Vendergatan 4

442 27 Kungälv
Tel 0303-645 50 

Fastighetsbyran.se/kungalv

Här håller havet och himlen, ängarna och bergen 
skönt i taktpinnen och du får direktkontakt med väder 
och årstider. 

Tjuvkil är verkligen en spännande trakt och med 
Tjuvkils Ängar finns stora visioner om att skapa ett 
område som ger det lilla extra, en känsla av 
vardagslyx både för boende och besökare. Läget vid 
havet, bra kommunikationer till stadens puls, närheten 
till Marstrand, golfbanor och service i kombination 
med de genomtänkta och väl planerade bostäderna 
gör det till ett paradis som sätts på kartan. 

Det är en ära att få vara med och se detta område 
utvecklas under en lång tid framöver.

Carolina Zanders Nyproduktionsansvarig, 
fastighetsmäklare

Tjuvkils 
Ängar
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