
     Bokningsavtal  

  BRF Loket 

  Ljungby 

 

 Så här går det till att köpa Bostadsrättslägenhet i BRF Loket, 

Ljungby Kommun 

1. Läs igenom försäljningsmaterialet, studera anslagna ritningar och orientera dig om Bostadsrätternas lägen. 

  

2. Frågor ställs till Stora Torgets Fastigeheter i Ljungby AB, Ola Hansson ola@harrys.se alt 070-1756907 eller Conny 

Lundgren conny@ljbygg.se alt 070-5353569. 

3. Vill du ha en boendekalkyl översänder vi den. Vill du ha en personlig boendekostnadskalkyl så rekommenderar vi 

dig att prata med din bank. 

4. Så snart du bestämt dig så skriver vi ett bokningsavtal. För att skriva avtal tas en bokningsavgift på 25 000 kronor 

ut som betalas till Stora Torgets Fastigheter i Ljungby AB direkt efter avtalets undertecknande, denna avgift betalas i 

sin helhet tillbaks om inte byggnationen av projektet kommer igång. Detaljplanändring skall göras och 17 stycken 

Bostadsrätter skall bokas för byggstart.  Under våren 2020 kommer bokningsavtal skrivas och när detaljplanenen 

godkänd så skrivs det ett överlåtelseavtal på din Bostadsrätt då även ett inflyttningsdatum fastställs. (preliminärt 

2021/22) 

 

5. Uppgörelsen som nu är gjord gäller BRF-lägenhet i grundutförande. Du har möjlighet att göra tillval på din 

lägenhet detta görs i samverkan med vår arkitekt/försäljare och prissätts för ert godkännande.  

 

6. Finansering 

Kontraktssumman kommer att delas upp på 3 betalningar.  

Betalningsplan 

Fördelning:      Bokningsavgift                         25 000 kr 

 Vid förhandsavtal 10% 

 Vid upplåtelseavtal 90%  

OBS! Det gäller att vara ute i tid för att få den bostad man önskar någon lottning kommer inte att göras utan 

principen ”Först till kvarn ” kommer att tillämpas, Efter att vi tecknat bokningsavtal så kan vi i lugn och ro gå igenom 

allt vad som gäller för ditt nya boende. Priset gäller för bokningar gjorda innan den 31 december 2020, för bokning 

efter detta datum kan priserna komma att justeras. 

 

Väl mött 

/Stora Torgets fastighets i Ljungby AB 

mailto:ola@harrys.se
mailto:conny@ljbygg.se


Bokningsavtal, BRF Loket, LJUNGBY KOMMUN 

Uppgifter om blivande köpare 

Stora Torgets fastigheter i Ljungby AB reserverar genom detta avtal bostad enligt nedan för uppförande av en BRF-lägenheter till 

förmån för blivande köpare  

 

LGH nr _________ i BRF Loket, Ljungby Kommun.  

 

Pris enl. prislista _____________________ 

    

Detta avtal avser grundutförande. 

Detta bokningsavtal gäller under förutsättning att: 

1. Blivande köpare direkt efter detta avtals undertecknande inbetalar bokningsavgiften på 25 000 kronor som en del av 

köpeskillingen till konto SEB 5670 1015085. Märk inbetalningen med BRF Loket + lgh numret. Om blivande köpare innan 

förhandsavtal upprättas lämnar återbud kommer Stora Torgets Fastigheter i Ljungby AB att behålla bokningsavgiften  

på 25 000 kronor i avgift för administrativa kostnader. 

 

2. Stora Torget Fastigheter i Ljungby AB ska teckna minst 17 stycken lägenheter för att byggstart ska ske införlivas inte 

detta eller Stora Torgets Fastigheter i Ljungby AB av annan anledning väljer att inte påbörja projektet återbetalas 

bokningsavgiften 25 000 kronor i sin helhet. 

 

Sedan ovanstående villkor uppfyllts, kommer slutligt förhandsavtal att upprättas. 

Bokningsavgiften betalas direkt efter detta avtals undertecknande. Resterande betalningar skall ske enligt betalningsplan. 

 

Ort och datum_____________________________ Ort och datum_____________________________ 

Blivande köpare   Stora Torgets Fastigheter i Ljungby AB 

 

_________________________________________ _________________________________________               

    Ola Hansson eller Conny Lundgren 

Namn Namn

Adress Adress

Postadress Postadress

Telefon Telefon

Mail Mail

Personnr. Personnr.


