
20 variationsrika radhus i brf-format, alla med uteplatser i bästa söderläge.



Hitta hem till Räfsan  
i Munka-Ljungby
Nu kan du boka upp dig för ett nytt hem i kvarteret Räfsan som 
ligger fint i östra delen av populära Munka-Ljungby. Här bor ni 
nära skolor och barnomsorg och naturen, med skog och hav bara 
runt knuten. Det tillsammans med mycket bra kommunikationer är 
det som gjort Munka-Ljungby så populärt bland barnfamiljer.

I bostadsrättföreningen Räfsan kan du välja mellan tvåvåningshus 
i två olika storlekar med en väl genomtänkt planlösningen och 
med gott om utrymme för egna anpassningar.

Välkommen hem till ert nya boende i en fantastisk miljö,  
full av omtanke och gemenskap.

Snabbfakta

ALLA BOSTÄDER

20 varierade radhus  
i två storlekar

TELEFON

0431-37 10 39
MAIL

info@nkfast.se

STORLEK

110 - 120 m²

SÄLJSTART

Början av 2021

INFLYTTNING

Hösten 2022

BILDER & DOKUMENT

www.brf-rafsan.se

Mäklare
Har du frågor, kontakta Nadjafi Kristensen 
Fastighetsförmedling.
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Modern känsla och arkitektur 
med rötterna i svensk  
byggnads tradition

Barnvänligt med nära till  
hav, skog och stad

Med stomme och fasad helt i trä flörtar dessa radhus inte bara med svensk byggnadstradition, 
de blir också produktions- och klimatmässigt hållbara. Husen byggs ihop med en viss förskjutning 
som skapar egna, lite mer privata, uteplatser i både norr- och söderläge.

Mellan husraderna och i direkt anslutning till den egna trädgården finns den väl tilltagna 
innergården med plats för lekplats, bollplan, boulebana, odlingslotter och det gemensamma 
växthuset och föreningens egen cykelverkstad.

Munka-Ljungby har de senaste åren vuxit i popularitet och många, framförallt barnfamiljer väljer 
att flytta hit. Här finns det äldre etablerade bostadsområden och runt om i byn byggs det ut 
med nya områden hela tiden. I Munka-Ljungby finns goda kollektivförbindelser, idrottsplats och 
vårdcentral. Här kan du handla i den välsorterade livsmedelsbutiken mitt i byn, eller unna dig en 
härlig fika på det mysiga och klassiska konditoriet Centrum.

Det här är med andra ord en dröm för alla som vill bo idylliskt med närhet till ett aktivt liv, havet, 
skogen och på samma gång närhet till staden och arbetet.



Flexibla hem för  
just dina behov
Räfsan ligger naturskönt i populära Munka-Ljungby och här kan du hitta ditt 
framtida hem i något av våra 20 välplanerade och rymliga radhus/bostads-
rätter som är 110 eller 120 m² stora. Fördelat på fyra huskroppar i förskjutning 
skapas det privata ytor och uteplatser till varje hus i både söder och norr. Den 
gemensamma innergården ramas in av huskropparnas levande träfasader där 
vinklar och vrår bidrar till hela områdets karaktär och själ. Med utgångspunkt 
från de naturliga omgivningarna och en arkitektur med rötterna i svensk bygg-
tradition skapas ett rustikt uttryck. Placeringen och fönstersättningen hintar om 
det moderna och ger kvarteret Räfsan en egen och unik karaktär som inte går 
att jämföra med något annat.

Ljust och anpassningsbart
Bostäderna är genomgående ljusa med stora moderna fönsterpartier. 
Entréplanets höga golvfönster ger en både ljus och rymlig känsla. Husen,
oavsett storlek, har alla effektiva, smarta och välplanerade ytor.

Husen som är 110 m² fördelas på fyra rum och kök. Skulle behovet finnas så gör 
vår flexibla planlösning det möjligt att få in ytterligare ett sovrum. På entré-
planet hittar du kök med matplats, sällskapsrum och badrum med tvättmaskin 
och torktumlare. På ovanvåningen finns det tre sovrum varav ett större med egen 
klädkammare. Här uppe finns även ett kaklat badrum.

Husen på 120 m² har fem rum och kök. Även här finns det möjlighet att addera 
ett sovrum till. På entréplanet finns köket med matplats, sällskapsrum, badrum 
och tvättstuga med tvättmaskin och torktumlare. På ovanvåningen finns det fyra 
sovrum varav ett större med egen klädkammare. Här uppe finns även ett kaklat 
badrum.
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Planlösning. Radhus med 120 m².
Bottenvåning och ovanvåning.

Planlösning. Radhus med 110 m².
Bottenvåning och ovanvåning.
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En genomtänkt standard med tillvalen som 
kan göra det snäppet bättre, precis i din smak
Husen har en genomtänkt standard med bra materialval i samtliga rum. Kakel och klinker i 
badrum och fina trägolv i övriga utrymmen. Du får en inredning med lång livslängd, både när det 
gäller design och hållbarhet. Tillvalssortimentet för köksinredning, bänkskivor, vitvaror, gard-
erober och golv är stort och ger dig stora möjligheter att utforma ditt nya hem efter din egen 
smak.

Material och hållbarhet
Alla hus har både stomme och fasad i trä. Det är inte bara ett vackert material, att bygga i trä 
har många fördelar, både för miljön och individen. Trä är ett klimatsmart byggnadsmaterial då 
träden under merparten av sin uppväxt binder koldioxiden i luften. Att använda trä som bygg-
nadsmaterial bidrar därför till ett mer långvarigt och effektivt sätt att lagra kol. Trä påverkar även 
den rumsliga upplevelsen, att omge sig med trä ökar välbefinnandet och har en lugnande effekt. 
Trä är också ett levande material som påverkar rummet fysiskt, vilken ger behagligare temperatur, 
luftfuktighet, ljus och akustik. För att skapa variation och en egen identitet för det egna hemmet 
varierar vi fasad, takmaterial och dess fasadkulörer.

Livet mellan husen
Här kan alla i familjen hitta sin favoritsyssla. Leka, odla och umgås på lekplatsen, i växthuset eller 
på bollplanen. Gården mellan husen är bilfri och alla husen har direktkontakt med grönytorna.

Varje radhus har två egna parkeringsplatser med direkt infart från gatan och ett litet trädgårds-
förråd för säsongsförvaringen. Cykel är ett oslagbart färdmedel för att ta sig fram i byn och i 
anslutning till miljöhuset hittar du Räfsans cykelverkstad med luft och alla de viktigaste verktygen.
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Hitta ditt nya  
hus, ditt nya hem
Här nedan ser du hela områdesplanen med alla husen i 
kvarteret Räfsan. I den norra husraden (A) är alla husen 
120 m² och har trädgård i söder. I södra raden (B) är 
husen 110 m². Planlösning och fakta för varje enskilt hus 
går att ladda ner. Och där kan du se fler detaljer och se 
om det passar som ditt nya hus, som ditt nya hem.

På www.brf-rafsan.se listar vi avgifter, pris för vart och 
ett av de 20 husen samt status om de är sålda eller 
fortfarande tillgängliga. 
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Munka-Ljungby
Munka-Ljungby är ett mycket trevligt litet samhälle bara sju kilometer utanför Ängelholm. Byn har 
under de senaste åren vuxit i både storlek och popularitet. Anledningen är nog för att 
Munka-Ljungby är perfekt för barnfamiljer. Här finns äldre och etablerade bostadsområden 
men också nya områden att bo i. Och de blir fler hela tiden.

Mitt i byn finns en välsorterad livsmedelsbutik och anrika konditori Centrum. Efter fikan finns det 
en uppsjö av aktiviteter att sysselsätta sig med. Här finns padel-banor, tennisbanor, sporthallar, 
ridhus, golfbana, bibliotek och egen simhall.

I samhället finns det flera förskolor och barnen kan gå hela grundskolan i Munka-Ljungby, ända 
upp till nian. Här finns också närhet till skog och vattendrag och Skäldervikens vackra sandstrand 
i Ängelholm är bara knappa milen bort.
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Området

Kommunikations möjligheter
Det finns goda kollektiva kommunikationsmöjligheter från Munka-Ljungby till såväl Ängelholm 
och Helsingborg som till Klippan och Hässleholm. Tar du dig fram med bil så är du på E6:an på 
ca 5 minuter och på E4:an på 10 minuter från centrala Munka-Ljungby. Och ska du ut och flyga 
så är Ängelholm Helsingborg Airport bara en kvart bort från byn.

Välkommen till en vardag med  
nära till det mesta
Barnvänliga Munka-Ljungby ligger på en plats där du har nära till både natur och större städer. 
Och i själva byn finns allt du behöver för såväl barnomsorg, skola och fritidsaktiviteter. Allt som 
gör vardagen för en barnfamilj enkel och smidig finns i denna lilla idyll.

Busshållplats
0,1 km

Förskola
0,1 km

Skola
1,8 km

ICA
1,2 km

Vårdcentral
1,3 km

Idrottsplats
0,5 km



Vägen från val och  
avtal till inflyttning  
i ditt nya hem
Att köpa hus är ett stort beslut och det är mycket att tänka på. Men det är också 
väldigt roligt och spännande. Vi vill behålla det lustfyllda och därför förenkla 
köpprocessen så mycket det går och göra allt klart och tydligt. På nästa blad ser 
du alla stegen som tar dig till ditt nya hem i Räfsan.

Innan projektet försäljningsstartas görs intresseanmälan här på sidan, eller direkt 
till mäklarfirman Nadjafi & Kristensen Fastighetsförmedling, info@nkfast.se. Efter 
du gjort en intresseanmälan får du bekräftelse på att ditt intresse registrerats och 
du blir sedan kontaktad i samband med att mer information om projektet finns 
och när det närmar sig säljstart.
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2.395.00
Pris från

kr för radhus 110 m²

4.995
Avgift från

kr/mån för 110 m²



Inrednings val
För din nya bostad finns en färdig originalinredning som ingår i priset. Det finns även ett utbud av 
inredning som kan väljas utöver original. Eventuella tillval görs direkt med Stoby i enlighet med 
tillvalskatalogen. Betalning av tillval görs till leverantören.
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Slutbetalning / tillträde
Senast på tillträdesdagen ska resterande del av insats och upplåtelseavgift vara betald till 
föreningen. Kvitto på betalningen ska uppvisas i samband med utlämning av nycklarna till 
bostaden.
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Upplåtelse avtal
När bostadsrättsföreningen erhållit tillstånd från Bolagsverket att upplåta lägenheterna 
tecknas det som kallas för upplåtelseavtal och i samband med detta beviljas medlemskapet. 
Innan upplåtelseavtal tecknas kommer du som köpare att få ta del av föreningens ekonomiska 
plan, stadgar, försäkringar samt ett intyg från två intygsgivare.
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Garanti tid
Garantitiden börjar gälla från att bostadsrättsföreningen tillträder fastigheten. Garantitiden för 
vitvaror, VVS och liknande är två år. Garantitiden på byggnadsarbeten och funktioner (hiss, 
värmepump etc) är fem år.
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Besked om inflyttnings datum
Preliminär inflyttning hösten 2022. Definitiv inflyttning meddelas senast tre månader innan 
inflyttning.
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Besiktning
Slutbesiktning görs innan du tillträder bostaden. Besiktningen utförs av en besiktningsman (utsedd 
av bostadsrättsföreningens styrelse). Vid slutbesiktningen deltar representant från bostadsrätt-
föreningen och entreprenören.

Efter avslutad slutbesiktning bokas en separat lägenhets besiktning av er lägenhet inför ert 
tillträde av lägenheten där du som köpare bjuds in att närvara vid detta tillfälle. Här går 
besiktningsmannen igenom besiktningsprotokollet som skapades vid slutbesiktningen, så att du 
som köpare kan se att besiktningsanmärkningar är åtgärdade inför ditt tillträde.

Garantibesiktning görs ca två år efter slutbesiktningen. Här noteras fel som framträtt under 
garantitiden.
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Boknings avtal
Första steget i försäljningsprocessen är att ett bokningsavtal tecknas mellan dig som köpare och 
BRF Räfsan. I samband med att bokningsavtal tecknas ska en bokningsavgift om 20 000 kr 
erläggas inom en vecka. Bokningsavgiften kommer att deponeras på mäklarens klientmedelskon-
to till dess att det är dags att teckna bindande avtal. Ett bokningsavtal är inte bindande och väljer 
blivande köpare att inte gå vidare återbetalas 10 000 kr av bokningsavgiften och 10 000 kr 
går till BRF Räfsan som administrationsavgift. Bostaden kommer därefter att anvisas till en annan 
köpare.
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Förhands avtal
När bostadsrättsföreningen Räfsan erhållit tillstånd från Bolagsverket att ta emot förskott tecknas 
bindande förhandsavtal mellan dig som köpare och bostadsrättsföreningen. Innan förhandsavtal 
tecknas kommer du som köpare att få ta del av föreningens kostnadskalkyl stadgar förskotts-
garantiförsäkring samt ett intyg från två intygsgivare.

Bostadsrättsföreningens styrelse kommer i samband med att förhandsavtalet undertecknas pröva 
om du senare vid upplåtelseavtalets skrivning kan godtas som medlem i föreningen. I samband 
med denna kontroll tas en kreditupplysning för att kontrollera ekonomi och betalningsförmåga.

I samband med att förhandsavtal tecknas ska en dellikvid om 100 000 kr erläggas. I denna 
dellikvid inkluderas bokningsavgiften om 20 000 kr som då kommer att överföras från Mäklarens 
klientmedelskonto till bostadsrättsföreningens konto. Du som köpare ska erlägga dellikviden inom 
en vecka efter att du mottagit ditt exemplar av förhandsavtal som då är undertecknat av bostads-
rättsföreningen. Förhandsavtal planeras att tecknas under våren 2021.
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I samband med att upplåtelseavtal tecknas erläggs en dellikvid om 10%. Precis som tidigare 
inkluderas den dellikvid om 100 000 kr som man betalt sedan tidigare. Innan styrelsen i fören-
ingen undertecknar upplåtelseavtalet ska de göra en prövning om du kan godtas som medlem i 
föreningen. Vid tillträdet skall du ha tecknat egen hemförsäkring.
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Kontakt

TELEFON

0431-37 10 39
MAIL

info@nkfast.se

Välkommen att  
kontakta oss!
Har du några fler funderingar och frågor om kvarteret Räfsan och det som  
kan bli ditt framtida hem, tveka då inte att kontakta oss på Nadjafi Kristensen 
Fastighetsförmedling.



www.brf-rafsan.se


