
Säljpremiär Brf Atmosfär
Onsdagen den 26:e maj är det säljpremiär för vårt första bostadsprojekt i 
Göteborg, Brf Atmosfär! Men för dig som är en del av vårt kundkoncept Tosito 
för dig erbjuder vi förtur till de nya lägenheterna redan nu!

I Brf Atmosfär blir du en del av den moderna och nytänkande stadsdelen Karlastaden i Göteborg. Det 
klimatsmarta projektet består av 125 lägenheter och 17 våningar upp, på toppen av huset finns en magisk 
takterrass som samtliga boende har tillgång till. Välkomna till ett boende där livskvalitet och en god 
atmosfär är i centrum. 

Inflyttning är planerad redan till våren 2023 vilket innebär att du som boende blir först att flytta in i unika 
Karlastaden på Lindholmen!

Karlastaden kommer utöver flertalet restauranger och cafeer även att innehålla bostäder, kontor, affärer, 
skolor och en vårdcentral. Du kan läsa mer om Karlastaden här: www.sernekebostad.se/karlastaden

HUR BOKAR JAG EN LÄGENHET I BRF ATMOSFÄR?
1. Se över planritningarna och prislistan som är bifogad i mailet. Vilken/vilka lägenheter du anser 
passar dig/er bäst?

2. Bokningsanmälan öppnar 09.00 onsdagen den 26 maj. Fyll i kontaktuppgifter nedan och rangordna 
tre önskemål på lägenheter. Maila sedan informationen från klockan 09.00 den 26/5 till mäklare Camilla 
Johansson på Nytthem. camilla.johansson@nytthem.se 

3. Ni kommer sedan att bli kontaktade av mäklare för att diskutera projektet och era önskemål om lägenhet.

4. När beslut om lägenhet är fattat signeras ett bokningsavtal. Ett bokningsavtal är inte bindande 
men tidsbegränsat med avsikt att övergå till ett förhandsavtal. Bokningsavgiften är 20 000 kr (skulle 
bokningsavtalet inte leda till ett förhandsavtal återbetalas summan exkl. 5 000 kr som tas ut för en adm. 
kostnad från entreprenören.)

I samband med att förhandsavtal sedan tecknas skall en handpenning om 100 000 kr (minus den 
eventuella erlagda bokningsavgiften om 20 000 kr) betalas in till bostadsrättsföreningen inom 7 dagar. 
Ett förhandsavtal är ett bindande avtal.Signering av bokningsavtal kan ske både digitalt alt på plats i 
Karlastaden Göteborg. 
Uppgifter på nästa sida skall fyllas i och mailas till mäklare Camilla Johansson på Nytthem. Antingen via 
inscannad PDF eller genom att besvara frågorna i mail. camilla.johansson@nytthem.se
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Jag/vi är i tur och ordning 
intresserade av följande bostäder:
Jag/vi är i tur och ordning intresserade av följande bostäder:

(ex. 1402, 1103, 1502)

Bostadsval 1: 

Bostadsval 2:

Bostadsval 3: 

KÖPARE 2

Förnamn:

Efternamn:

Adress:

E-postadress:

Mobiltelefon: 

KÖPARE 1

Förnamn:

Efternamn:

Adress:

E-postadress:

Mobiltelefon: 
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OBS! Ovan information måste finnas med i din/er bokningsanmälan för att den skall vara giltig. 
Bokningsanmälan öppnar den 26 maj 09.00.

Genom att skicka in detta underlag till Nytt Hem godkänner jag/vi att personuppgifterna i denna bokningsanmälan registreras och 
hanteras inför ett eventuellt köp av bostad i Brf Atmosfär i Göteborg enligt reglerna för GDPR. För ytterligare information om GDPR, 
kontakta oss på Tosito eller ansvarig fastighetsmäklare. 


