
KÖPPROCESSEN FÖR BOSTADSRÄTTSRADHUSEN 

I BRF NÄSSLAN I ÅSTORP 
 

Den 28e april säljstartar vi Nässlan för dig som lämnat in en intresseanmälan till projektet via 
projekthemsidan. Bjurfors skickar under dagen (28e april) ett mail till din angivna e-mailadress där 
det finns en länk för att göra en KÖPANMÄLAN. 

På projekthemsidan kan du ta del av planritningar, en områdesöversikt där husnumren finns 
utmärkta, prislista samt en beskrivning av husen. Vi rekommenderar att du går igenom materialet 
innan du gör din köpanmälan. Det är möjligt att anmäla sig för upp till tre bostäder. 

Köpanmälan kan skickas in fram till kl 10.00 måndagen den 3 maj.  

Mäklarna sorterar de inkomna köpanmälningarna i turordning baserat på det datum som din första 
intresseanmälan till projektet inkom. Beroende på hur många köpanmälningar som inkommer och 
din köplats så kan det dröja något innan just du blir kontaktad.  

I din köpanmälan förbinder du dig inte till något köp men du är heller inte garanterad att få köpa just 
de bostäder du är intresserad av.  

Om dina val redan är reserverade när du blir kontaktad får du möjlighet att välja bland kvarvarande 
bostäder. En bra idé är därför att i förväg göra en egen ”rankinglista” på vilka bostäder du kan tänka 
dig utöver de tre som du anger i formuläret. 

Det är viktigt att du kan lämna ett besked när vi kontaktar dig annars går turen över till nästa i kö. 

Tackar du ja till en bostad erhåller du ett bokningsavtal som signeras digitalt med bank ID. För den 
som inte har ett bank ID går det bra att boka ett möte på vårt kontor i Helsingborg för 
avtalsskrivning.  

Bokningsavtalet är inte bindande men innefattar erläggande av en bokningsavgift om 20 000 kr. 
Bokningsavgiften är en första delbetalning av din bostad. För det fall du senare vill låta bokningen 
återgå återbetalas 10 000 kr av bokningsavgiften. 

Det är viktigt att du har din finansiering ordnad och kan styrka detta. 

OBS! Endast personer som avser att stå som ägare kan delta i fördelningen av bostäderna. Anmälan 
är personlig. 
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