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Bilderna i katalogen ska ses som inspirationsbilder 
och är inte alltid projektanknutna. En del bilder 
kan innehålla tillval som inte ingår som standard. 
Inredning på bild ingår inte. Visualiseringen på 
bostadshuset kan avvika från det slutgiltiga resultatet. 
Vi reserverar oss mot eventuella förändringar som 
kan ske i projektet.
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Välkommen till Snäckgärdsbaden
Med detta fantastiska västerläge vid havet 
har vi nöjet att presentera vår sista etapp ute 
vid Snäckgärdsbaden!

Vi uppför ett femvåningshus med inspiration 
från välrenommerade arkitekten Sten Samu-
elsson, som ritat originalbyggnaderna. Vi 
binder ihop huset med det redan existerande 
höghuset och däremellan gör vi en härlig 
terrasserad atriumgård med soldäck och 
utegym.

I Brf Snäckgärdsbaden 4 finns 54 välpla-
nerade lägenheter från två till fyra rum och 
kök i bra standard. Vill man ha en annan 
stil på sin lägenhet har vi med hjälp av vår 
arkitekt tagit fram några olika inredningskon-
cept. Dessa kan man köpa till och få en väl 
genomtänkt stil på sitt boende. Välj mellan 
Gotländskt, Ljust och modernt eller Mörkt 

med rena linjer. Du kan läsa mer om dessa 
inredningskoncept i en separat broschyr.

Alla bostäder har genomgående stora pano-
ramafönster mot väster samt uteplats eller 
balkong att njuta av.

Området har även ett stort gemensamhets-
område med pooler, lekplats och tennisbanor 
för de aktiva.

Fokus har legat på arkitektur och design av 
hög klass tillsammans med de attribut som 
naturen och området har att erbjuda.
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Första linjen ute vid snäck!
Första parkett till solnedgången, en bättre 
utsikt är det svårt att hitta även på Gotland!

De moderna lägenheterna är välplanerade 
och finns i varierande storlekar. Varje lägen-
het har en stor balkong med skjutdörrsparti 
in mot vardagsrummet. Vissa lägenheter har 
till och med ”Master Bedroom” mot havet 
med egna panoramapartier.

I alla lägenheter har du havsutsikt oavsett 
på vilket plan du bor – men den blir förstås 
bättre ju högre upp du kommer.

För den som är nostalgisk så är lamellhuset 
placerat precis på den yta där tusentals 
människor har njutit av afterbeachen på 
Snäck varje sommar under 80- och 90-talet.

Inspirationsbild, överensstämmer inte helt med verkligheten.

2 RoK, 65 kvm 26 st
3 RoK, 80 kvm 4 st
3 RoK, 81 kvm 10 st
4 RoK, 97 kvm 14 st

Lägenhetsfördelning
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Bilplatser och lägenhetsförråd
Brf Snäckgärdsbaden 4 kommer ha   
56 bilplatser, varav 6 är utrustade med 
laddningsmöjlighet för elbil. Månadskostnad 
för bilplatserna är 250 kr, elbilsplats 500 kr 
+ kostnad för elförbrukning.

Det kommer att finnas cykelplatser under tak 
utomhus bakom höghuset.

Några förråd finns på husets bottenplan. 
Resterande förråd är placerade på andra 
sidan däcket, på husets baksida, i nivå med 
plan tre.

På var sida av höghuset går en gångbro 
över till Brf Snäckgärdsbaden 4, se gul mar-
kering på situationsplanen. Broarna angör 
på plan 4. Hiss finns i mitten av huset där 
den större bron angör.

Situationsplan
N

LU
MM

EL
UN

DS
VÄ

G 

SNÄCKBACKEN

SNÄCKVIKEN

Brf 1

Brf 2

Brf 2

Brf 2

Brf 3

Brf Snäck

SNÄCKGÄRDSVÄGEN

Pool

Tennis

Tennis

Pool

By
gg

rä
tt 

lä
ge

nh
et

er

Sn
äc

kg
är

ds
ba

de
n 

4
In

ne
rg

år
d

Cy
ke

lpl
at

se
r



6

Övriga faciliteter
Idag finns det en gemensamhetsanläggning 
på området som BRF Snäck, BRF Snäck-
gärdsbaden 1, 2, 3 och den nya etappen 
kommer ha tillgång till. Varje BRF är deläg-
are i Snäckgärdsbadens samfällighetsfören-
ing som tillsammans sköter och disponerar 
poolområdet.

Den befintliga gemensamhetsanläggningen 
omfattar två pooler, varav den största är 25 
meter lång. Utöver det finns tre barnpooler, 
en lekplats, en grillplats, gräsytor samt två 
tennisbanor.

På husets baksida finns ett trädäck med 
planteringar och sittplatser. Där finns också 
ett  utegym, en lekplats, en pergola med 
plats för utemöbler samt ett soldäck.
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Grönt ansvar
Hökerum Bygg går den hållbara vägen. Vi kli-
matkompenserar för alla våra projekt.

Vi strävar alltid efter att våra projekt ska genom-
syras av ett stort miljömässigt, socialt och eko-
nomiskt engagemang. Att klimatkompensera är 
vårt sätt att ta ansvar för den miljöpåverkan vår 
produktion har.

Klimatkompensationen genomförs genom att vi 
stödjer två olika klimatprojekt i utvecklingslän-
der.

Projekten är valda med omsorg. Resultatet gene-
rerar både reducering av växthusgasutsläpp och 
verkar samtidigt för bättre villkor för lokalbefolk-
ningen både ekonomiskt, socialt och miljömäs-
sigt där projekten drivs. På så vis kompenserar 
Hökerum Bygg för de utsläpp som inte går att 
undvika i byggprojekt. Vi kombinerar därmed re-
gionalt och globalt ansvarstagande och är stolta 
över att alltid kompensera för produktionen av 
våra bostäder.

Fakta
Från och med mars 2016 klimatkompenserar 
Hökerum Bygg för alla producerade bostadsrät-
ter.

De två klimatprojekt som vi valt att stödja är:
Distribution av energieffektiva vedspisar till 
Indien som certifieras inom ramen för Gold 
Standard som stöds av bl a WWF. Spisarna ger 

familjer ett bättre liv genom att förbränningen är 
väsentligt effektivare än matlagning över öppen 
eld. Människorna får en hälsosammare inom-
husmiljö, mängden bränsle som går åt halveras 
och mängden koldioxid som släpps ut minskas 
markant.

Urskogsbevarande åtgärder i Zimbabwe som 
drivs inom ramen för UN-REDD Programmet. 
Även det här programmet tar stor hänsyn till 
människors livsmiljö i närområdet.

Dessa projekt gör vi i samarbete med South Pole 
Group. Ett företag som uteslutande arbetar med 
klimat- och hållbarhetslösningar i stora delar av 
världen med bl a FN som samarbetspartner.

Vi har även som första byggbolag i Sverige  
nominerats till Breeam Awards – en av de mest  
krävande typer av miljöcertifiering man kan få.

BREEAM är världens främsta bedömningsmetod 
och klassificeringssystem när det gäller byggna-
der och miljö.

BREEAM används för att certifiera nyproduce-
rade byggnader och byggnadens miljöprestan-
da bedöms inom ett antal olika områden. Till 
exempel bedöms och poängsätts byggnadens 
energianvändning, inomhusklimat, vattenhushåll-
ning och avfallshantering. BREEAM certifiering-
en har tillämpats vid våra projekt Ankarparken 
och Skeppsträdgården, båda belägna i Västra 
Hamnen i Malmö.
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Vi bygger i betong -
Det känns tryggt
Brf Snäckgärdsbaden 4 kommer att uppföras med en stomme helt av betong med en 
isolering bestående av cellplast. Även lägenhetsskiljande väggar och golv är tillverkade av 
betong.

Detta ger en rad fördelar
L  Inga inbyggda organiska material som 

kan mögla.

L  Inomhusmiljön blir mycket tyst.

L  Husen blir värmetröga. Det innebär att 
även om temperaturen växlar kraftigt 
utomhus (t ex mellan dag och natt) blir 
det endast små temperaturskillnader 
inomhus. Det medför vinster ur 
uppvärmningssynpunkt.

L  Lång hållbarhet

L  Minimalt underhåll

L  Brandsäkra byggnader

L  Vi installerar frånluftsvärmesystem 
i husen. Den omvandlar värmen i 
frånluften till, i första hand, varmvatten.  
I kombination med betongväggarna ger 
det låga uppvärmningskostnader.
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När man bygger med betongelement medför det vissa byggtekniska lösningar som skiljer 
sig från t ex trähus. Vi vill med denna sida göra er uppmärksamma på hur dessa kan se ut. 
Det handlar bl a om skarvar i taket, eldragning till taklampor och utanpåliggande rör.

Visuallisering hur takskarvar och eldragning till taklampor ser ut.

I samtliga våra badrum är det 
utanpåliggande rör. Dessa är alltid  
i ett kromat utförande.

Exempel på hur en utvändig rördragning 
kan se ut. Dessa rör målas alltid in i väggens 
kulör. Sockeldosa vid betongvägg är 
utanpåliggande.
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L  Alla lägenheter i Brf Snäckgärdsbaden 4
 har en egen balkong eller uteplats  

(se angiven storlek på ritningarna).

L  Huset är mycket energieffektivt och 
därmed ett smart val både ur miljöaspekt 
och ekonomiskt.

L  Huset kan inte angripas av fukt- och  
mögelbekymmer. Det finns helt enkelt 
inga organiska material i konstruktionen 
som kan mögla. Fasaden är klädd i olika 
material, bakomliggande konstruktion är 
oorganiskt.

L  Förblir några lägenheter i föreningen 
osålda garanterar Hökerum Bygg att de 
vid inflyttning går in och köper dessa 
lägenheter.

L  Under byggtiden får köparna regelbun-
det brev hem där vi välkomnar till vis-
ningar och informerar om vad var och en 
behöver förbereda för att flytten ska bli 
trevlig och smidig. 

L  Från och med att huset har slutbesiktigats 
ger Hökerum Bygg en entreprenadgaran-
ti som sträcker sig fem år framåt. Sakkun-
nig besiktningsman avgör om och hur 
eventuella fel ska åtgärdas.

L  Vi kommer jobba hårt för att det ska bli 
enkelt för dig som bor i området att leva 
miljösmart.

L  Vi kommer klimatkompensera för  
samtliga bostadsrätter i Brf Snäckgärds-
baden 4. 
Läs mer om det på sidan 7.

Detta lovar vi!
Din bostad är något viktigt. Det är en plats där du ska trivas och känna dig trygg och bekväm. 
En plats där du ska ha möjlighet att vara precis den du vill vara. Därför har vi lagt mycket 
kraft på att den som köper en bostadsrätt av oss ska känna sig trygg och nöjd med sitt köp. 
Det här är viktiga saker för oss
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Beskrivning av husen
Husen uppfyller de krav på tillgänglighet som finns. Trösklarna är enkla att passera även med 
rullator eller rullstol. Det finns inga trappsteg från entrén eller hissen.

Husen
Tak Takpapp 

Solceller monteras på del av tak 
    

Ytterfasad Stomme i betong 
Ytskikt puts    
 

Uppvärmning/ Vattenburen värme, radiatorer/
Bergvärme konvektorer
 Utanpåliggande rör (i rummen  

målade enligt valt koncept,  
kromade i badrum/wc)

     
Ventilation FTX-system med lägenhets-
 aggregat.    

 
Fönster Trä/aluminium. 2+1 glas 
 isolerruta    

 
Fönsterdörrar Trä/aluminium. 2+1 glas 
 isolerruta    

 
Ytterdörr Loftgångs-/entrédörr   

  
Innerdörrar Enligt valt koncept   

  
Förråd Förråd finns på plan 1 samt i  

nivå med plan 3 på andra sidan 
innergården.   
 

Parkering Föreningen har 56 bilplatser varav 
6 är utrustade med laddningsmöj-
lighet för elbil. Se sidan 5.  
   

Lägenheter
När du köper en lägenhet i Brf Snäckgärdsbaden 4 
väljer du också ett inredningskoncept. Läs mer på 
sidan 14 och i separat broschyr.   

Golv Allrum, sovrum, kök, klädkammare 
 - parkett enligt valt koncept 
 Hall, badrum WC - klinker enligt 
 valt koncept    
 Balkong - betong   
 Uteplatser - trätrall   

Väggar Målade enligt valt koncept  
 

Foder/golvlist Målade enligt valt koncept (synliga  
 spikhuvuden)   

Tak Lägenhet målat vitt  
 Balkong omålad betong

 

Kök Enligt valt koncept   

Garderober Skjutdörrar - enligt valt koncept 
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Badrum Enligt valt koncept   
 Tvättmaskin/Torktumlare vit  

Fönsterbänkar Kalksten    

Fönstersmygar Målade enligt valt koncept    

Bredband, TV Ett datauttag (typ R345) bakom TV 
 Föreningen har tecknat avtal med  
 ComHem. Kostnaden för denna 
 tjänst är ca 160 kr/månad som  
 läggs på månadsavgiften  

Takhöjd 250 cm 
 Lägre takhöjd vid eventuella  
 underbyggnader  

Balkong Alla lägenheter har balkong 
 eller uteplats    
      
 

Om lägenhetsytan av någon anledning (så som flytt 
av schakt eller liknande) skulle ändras i samband 
med finprojektering, innebär detta ingen justering 
av insats eller månadsavgift. Detta förutsatt att 
ändringen inte motsvarar mer än tre procent av 
lägenhetsytan.
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Inredningsval - välj hur du vill ha det!
När du köper en lägenhet i Snäckgärds- 
baden 4 har du möjlighet att välja bland 
fyra olika inredningskoncept. Oavsett vilket 
koncept du väljer har vi skapat ett genom-
tänkt inredningspaket i kvalitet långt över 
standard.

• Gotländskt - med ett varmt och stämnings-
fullt uttryck

• Ljust & Modernt - med de rena, naturliga 
och ljusa materialvalen

• Mörkt med rena linjer - med grå väggar, 
mörkt parkettgolv och grått kök

• Enkelt och funktionellt - vår standard- 
inredning (kostnadsfri)

Se separat broschyr för beskrivning och 
kostnad för de olika koncepten.

Förutom att välja ett koncept kan du också 
välja
- Inglasning till din uteplats/balkong*
- Spotlights i hall, badrum och WC

Hur denna process fungerar i detalj kommer 
du få information om längre fram i projektet. 

* Förutsätter bygglov
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I bostadsrättsföreningen äger de boende 
själva, genom bostadsrättsföreningen, sina 
lägenheter. De boende betalar en insats när 
de köper sin bostadsrätt. En månadsavgift 
betalas till föreningen i förskott. Avgiften 
skall täcka föreningens verkliga kostnader 
för fastigheten såsom räntor och amorte-
ringar, drift- och underhållskostnader mm. 
Det innebär att om kostnader för föreningen 
förändras gör troligtvis även månadsavgiften 
det. 

Insatserna kommer att säkras i samband 
med att den ekonomiska planen för fören-
ingen upprättas. Månadsavgiften avgörs till 
stor del av rådande ränteläge. I kostnads-
kalkylen redovisar vi en månadsavgift som 
baseras på rådande ränteläge april 2021 
med ca 1 % marginal och olika bindnings- 
tider för föreningens lån.

Medbestämmande och  
gemensamhet
De boende har full insyn i föreningens eko-
nomi och är med och bestämmer om fören-
ingens verksamhet, genom den styrelse som 

väljs vid den årliga föreningsstämman.
Reparationer, moderniseringar och ändring-
ar i lägenheten bestämmer de boende själva 
över. Den yttre miljön hör till bostadsrättsför-
eningen. De boende beslutar tillsammans 
om förbättringar och underhåll av exempel-
vis gårdsmiljö, entréer och fasader. Genom 
bostadsrättsföreningen skapas kontakt 
mellan de boende och förutsättningar för 
gemensamma aktiviteter.

Övrigt
I månadsavgiften ingår värme, vatten och 
sophämtning. 

Föreningen kommer att ha en inkomst i form 
av hyresintäkter för parkeringsplatser. Som 
medlem står man för kostnaden för hus-
hållselen själv. 

Föreningen har tecknat ett gemensamt 
avtal för samtliga medlemmar gällande TV, 
telefoni och bredband med ComHem. Må-
nadskostnaden för detta är ca 160 kr per 
bostad. Denna kostnad läggs på månads- 
avgiften.

Att köpa och bo i bostadsrätt 



Några vanliga frågor
När vi har sålt tidigare bostadsrättsprojekt runt om i Sverige har några frågor varit 
återkommande. Har ni andra frågor än dessa är ni självklart välkomna med dem till mäklarna på 
Fastighetsbyrån eller till oss på Hökerum Bygg direkt.

L Vad händer om en lägenhet i 
föreningen förblir osåld?

 Hökerum Bygg kommer då att köpa denna/
dessa lägenheter av föreningen och äga dem 
tills vidare. Företaget har då möjlighet att hyra 
ut lägenheten/lägenheterna under en period 
fram tills de blir sålda.

L Vad händer om den som har köpt en 
lägenhet avlider innan tillträdet?

 Lägenheten ägs då av dödsboet. De har rätt att 
sälja om lägenheten. Den nya köparen måste 
sedan godkännas av bostadsrättsföreningens 
styrelse.

L Om jag inte väljer att glasa in 
min balkong innan jag köper 
bostadsrätten, kan jag göra det 
senare?

 Ja, om styrelsen medger det. Föreningen kan 
genom styrelsen ha synpunkter på vilken typ 
av inglasning som ska gälla. (Bygglov måste 
sökas.)

L Föreningens ekonomi
 Som grund till de förhandsavtal som tecknas 

med föreningen ligger en kostnadskalkyl 
som granskas av två oberoende intygsgivare 
innan den registreras hos Bolagsverket. 
Kostnadskalkylen ligger också till grund för 
den ekonomiska planen. Mindre justeringar 
av förutsättningarna kan göras från 
kostnadskalkylen till att den ekonomiska planen 
skrivs. När den ekonomiska planen är granskad 
och godkänd skrivs upplåtelseavtal. 

L Månadsavgiften
 Månadsavgiften baseras på rimliga 

antaganden om vilka kostnader 
bostadsrättsföreningen kommer att ha. Det 
vill säga kostnader för ränta, amorteringar, 
försäkringar, värme, sopor, fastighetsskötsel 
m.m. Denna kostnad kan förändras om 

exempelvis räntan skulle stiga. Föreningen 
kan också hålla nere kostnaden genom att 
exempelvis sköta vissa arbetsuppgifter själva 
samt hålla nere elförbrukningen. Det är i 
samband med den ekonomiska planen som 
månadsavgiften fastställs.

L Hur fungerar inflyttningen?
 Inflyttningen sker under ca en – två veckor. 

Målet är alltid att inte mer än en lägenhet 
per våningsplan ska ha inflyttning samma 
dag. Detta för att undvika allt för mycket 
trängsel i trapphuset. Under denna dag bokas 
också en träff in med en inflyttningsvärd från 
Hökerum Bygg. Inflyttningsvärden visar er runt 
i huset och visar på vissa tekniska lösningar 
i lägenheten. De som köper en lägenhet i Brf 
Snäckgärdsbaden 4 kommer att få löpande 
information om projektet.

L När betalas första avgiften och 
insatsen?

 Både insatsen, eventuella tillval och den 
första månadsavgiften betalas i samband 
med tillträdet. Ungefär en månad innan 
tillträdet skickas fakturorna ut. Observera att 
insatsen och månadsavgiften betalas direkt till 
föreningen. Hökerum Bygg fakturerar eventuella 
tillval.

L Hur väljs styrelsen till föreningen?
 Ett par månader efter inflyttning i huset hålls en 

föreningsstämma. Detta mötes största uppgift 
är att utse en valberedning. Efter ytterligare 
sex – åtta veckor hålls en ny stämma då den 
nya styrelsen för föreningen utses. Den som är 
intresserad av styrelsearbete bör därför påtala 
det för de personer som sitter i valberedningen.

16
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En egen hantverkare!
En av betongens nackdelar är att det krävs 
lite extra utrustning och kraft för att borra 
upp hål till krokar, gardinstänger och annat i 
väggar och tak.

För att göra det lite lättare för dig som kund 
att komma till rätta i lägenheten erbjuder 
vi två timmars kostnadsfri snickarhjälp. Ett 
par veckor efter att du har flyttat in i din 
lägenhet kan du få hjälp med sånt där 
som så lätt blir liggande och ska göras ”en 
annan dag”.

En bokningslista för snickarhjälpen kommer 
finnas tillgänglig i samband med att alla 
har tillträtt sina lägenheter. Sen är det bara 
för dig att hålla dig hemma på avtalad tid 
och vara redo som arbetsledare. Snickaren 
har med sig vanliga verktyg och du själv 
fixar skruvar, plugg och annat material 
som du vill ha hjälp med att montera. Detta 
erbjudande gäller vid inflyttning under 
anvisad period.

17
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Försäljning och tider
Försäljningen av Brf Snäckgärdsbaden 4 
sköts av Fastighetsbyrån i Visby. Kontaktupp-
gifter finns på sista sidan i denna broschyr.

Vi planerar för en byggstart hösten 2021 
och räknar med inflyttning kvartal fyra 
2022. Tidplanen förutsätter att erforderliga 
myndighetsbeslut såsom bygglov erhålls. 
Senast tre månader innan inflyttning får du 
en exakt inflyttningsdag.

I samband med att du skriver ett bindande 
förhandsavtal på en bestämd lägenhet be-
talas ett förskott på 50 000 kr. Eventuell bok-
ningsavgift som du betalat in i ett tidigare 
skede dras av från detta belopp. Resterande 
del av handpenningen, som totalt sett är 10 
procent av insatsen, betalar du sex månader 
före tillträde.

Strax innan inflyttning skrivs upplåtelseavtal. 
När detta görs finns en ekonomisk plan som 
grund för avtalet, vilket garanterar köparen 
att insatsen inte förändras samt att lägenhe-
ten utformas på angivet sätt.

Resterande insats, eventuella tillval och den 
första månadsavgiften betalas i samband 
med tillträdet. Ungefär en månad innan 
tillträdet skickas fakturorna ut. Observera att 
insats och månadsavgift betalas direkt till Brf 
Snäckgärdsbaden 4. Hökerum Bygg fakture-
rar eventuella tillval. 

Om du är intresserad av en bilplats är det 
bra att anmäla detta till Fastighetsbyrån i ett 
tidigt skede. Hyresavtal gällande bilplatser 
skrivs separat och följer inte lägenheten. 
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Tryggt köp
En bostadsaffär är en av de största och viktigaste affärerna man gör i livet och vi på Hö-
kerum Bygg vill att du ska känna dig trygg när du köper din bostad av oss. Därför har vi 
tagit fram ett trygghetspaket som ingår när man köper sin bostad av oss. Den består av flera 
delar och tjänster. Den skyddar dig bland annat om livet inte blir som man tänkt sig. Vi vill 
att du ska känna dig trygg!

Avbokningsskydd
Vårt avbokningsskydd ersätter upp till 300 000 kr 
för de kostnader som du är skyldig att betala om 
du behöver frånträda köpet, om du som köpare 
eller hemmaboende barn under 18 år drabbas av 
en kritisk sjukdom eller dödsfall.

Dubbelt bokostnadskydd
Försäkringen omfattar extra boendekostnader 
med högst 10 000 kr i  månaden om du 
inte lyckas få din tidigare bostad såld då du 
tillträder din nyproducerade lägenhet.
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Harun kan nästan allt om 
Brf Snäckgärdsbaden 4
Fastighetsbyrån hjälper till med alla avtal för Brf Snäckgärdsbaden 4. De hjälper dig 
självklart också med försäljning av din nuvarande bostad. Kontakta dem redan idag!

Harun Mustafa
harun.mustafa@fastighetsbyran.se
0498-21 80 41

Hökerum Bygg är ett familjeföretag med huvudkontor i Ulricehamn. Vi har byggt
omkring 5 000 bostäder med samma koncept i grunden som det vi nu planerar 
att genomföra i Brf Snäckgärdsbaden. Vi bygger enligt vårt eget utarbetade 
kvalitetssystem Tryggt Byggt. För oss är det viktigt att du som kund ska känna 
dig trygg genom hela processen som ett köp av en nyproducerad bostadsrätt 
innefattar. Tveka inte att höra av dig till oss, eva@hokerumbygg.se, om du und-
rar någonting. Läs gärna mer om oss på www.hokerumbygg.se
Hökerum Bygg finns också på www.facebook.com/hokerumbygg
och på Instagram som @hokerumbygg

Följ projektet på www.hokerumbygg.se/snackgardsbaden

Boråsvägen 15C
523 44 Ulricehamn
Tel 0321- 68 71 00

Totalentreprenör

Söderväg 1 
621 58 Visby


