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SOM ATT BO PÅ RIVIERAN. FAST I ROSLAGEN!
Om du vill bo i en bostadsrätt men ändå ha villakänsla, omgiven 
av en prunkade trädgård utan att själv behöva fixa allt, och med 
möjlighet till trevligt socialt umgänge och fritidsaktiviteter – ja, då 
är det Orangeriet i Norrtälje du ska bo!

DU BOR MITT I ETT PARADIS
Välkommen till en helt ny typ av boende för dig som vill leva ett 
gott och hälsosamt liv. Mitt i grönskan på Norrtäljes vackraste 
plats väntar ett perfekt året-runt boende längst fram på kajkanten 
i Norrtälje Hamn. En omgivning som andas livskvalitet.

EN NATURLIG UTGÅNGSPUNKT FÖR MÖTEN 
MED GAMLA OCH NYFUNNA VÄNNER
Palmväxterna i Vinterträdgården ger en känsla av Rivieran, 
men du är på plats hemma hos dig. I denna oas där de bästa 
årstiderna förlängs. Våren börjar tidigare, sommaren stannar 
längre. Ja t o m vintern blir en tid av glädje!

Sköna soffgrupper för avkoppling, och en öppen matplats där du 
kan duka upp ditt eget långbord. Perfekt för både planerade och 
spontana middagar, eller bara en privat lunch. I nära anslutning 
finns ett utekök med grill och matberedning. Så ska livet smaka.

VÄXTLIGHETEN ÄR OMGIVNINGEN.  
HÄLSAN ÄR INNEHÅLLET.
Om naturen, växtligheten och lugnet är det du söker har du 
verkligen hittat hem. I det prunkande gröna växthuset ingår 
egen trädgårdstäppa. 

I den gemensamma hälsoavdelningen finns det gym för 
träning, en fräsch bastu och en skön relaxavdelning att njuta 
av på helgerna. Ett mini spa för många härliga stunder!

EN BOPLATS FÖR LUST OCH VILA
Här bor du tryggt och praktiskt i en modern bostadsrätt. Inredning, 
funktion, utrustning, badrum och kök – allt är designat och nybyggt 
med en extra touch. Inte en onödig kvadratmeter men likafullt 
rymligt och luftigt. Utanför de generösa fönsterpartierna har 
varje lägenhet en frikostig balkong, eller privat terrass för uteliv 
från morgonkaffe till kvällsdrink. 

I Orangeriet bor du hälsosamt omgiven av både liv och lugn.  
Så enkelt och bekymmersfritt kan livet vara!

www.orangerietnorrtalje.se





Orangeriet är en helt ny typ av boende för dig som vill bo i en bostads-
rätt men ändå ha villakänsla. Här bor du hälsosamt omgiven av både liv 
och lugn, mitt i Norrtälje Hamn, längst fram vid kajkanten.

I den gemensamma Vinterträdgården har du en oas där de bästa års - 
tiderna förlängs. Möjligheten till egen odling, gym med bastu och 
gemensamt utekök med grill ingår i en omgivning som prunkar av 
grönska och andas livskvalitet. 

VILKA LÄGENHETSSTORLEKAR KOMMER DET FINNAS?
Orangeriet kommer totalt ha 92 väldesignade lägenheter i storlekarna 
1–4 RoK, och boytan kommer variera från 31 till 108 kvm.

VEM ÄR BYGGHERRE FÖR HAVSTORNET?
Orangeriet och närliggande Soltornet och Havstornet utvecklas av  
Index Residence, en pålitlig bostadsutvecklare med rötterna i Norrtälje 
som producerat bostäder i Stor-Stockholmsområdet sedan 1998.

HUR GÅR DET TILL ATT KÖPA LÄGENHET I ORANGERIET?
Du anmäler ditt intresse på vår hemsida www.orangerietnorrtalje.se 
Du kan också prata med vår mäklare Sebastian hos Magnusson Mäkleri, 
telefon 070-861 07 73. Grundprincipen är först till kvarn, dvs den som 
först anmäler sig får först välja och komma på möte för att teckna 
Förhandsavtal. Det är möjligt att reservera en lägenhet under max  
5 dagar. Prata med vår mäklare för att få veta mer.

NÄR KOMMER INFLYTTNING ATT SKE?
Inflyttning kommer att ske i början av 2023.

FINNS DET NÅGRA GEMENSAMHETSOMRÅDEN?
I Orangeriet ingår följande gemensamhetsanläggningar som  
står bostads rättsägarna fritt att disponera (enligt de regler som  
Bostadsrättsförening beslutat):
Vinterträdgården med sköna soffgrupper och öppen matplats
Växthus för egen odling
Gym med bastu och relaxavdelning
Utekök med grill
Gästlägenhet

VAD ÄR TOUCH?
Som boende i Orangeriet kommer du ha tillgång till TOUCH by  
Index Residence, ett livsstilskoncept som innehåller ett varierat  
utbud av tjänster och funktioner. Bland annat ingår Concierge och 
Work Lounge. Dessutom kommer alla boende ha tillgång till tjänster 
som t ex Bilpool, Båtpool och hjälp med Städning och IT. 

Genom smarta tjänster och exklusiva erbjudanden är målet att för
höja värdet på ditt boende och göra ditt boende enklare, så att du får 
mer tid och frihet att leva som du vill.

VAD HETER ARKITEKTEN SOM RITAT HUSET?
Arkitekt Jonas Björkman på Arkipol har ritat Orangeriet.

VAD ÄR ORANGERIET?





1. LÄGENHETERNA PRESENTERAS
På hemsidan hittar du vår digitala lägenhetsvisare. För muspekaren 
över husfasaden och de olika lägenheterna markeras med en infor-
mationsruta om just denna lägenhet. Klicka på lägenheten och du får 
upp mer detaljerad information om den specifika lägenheten (bland 
annat planlösning och bofaktablad). Grön ruta betyder att lägenheten 
är ledig och röd att bostaden är såld. 

2. INFORMATIONSTRÄFFAR 
Under sommaren arrangerar vi visningsdagar för ORANGERIET i 
vårt Show Room i Norrtälje Hamn. Här finns möjlighet att titta på 
modellen över området, se våra filmer, hämta försäljningsmaterial  
och ställa frågor om lägenheterna. Här presenteras priser och månads - 
avgifter såväl som planlösningar. 

Om du behöver hjälp eller har frågor och funderingar så hjälper vi 
dig gärna i vårt Show Room i hamnen. Öppettider hittar du på vår 
hemsida.

3. KÖPANMÄLAN 
På vår hemsida anmäler du vilka lägenheter du är intresserad av 
genom att klicka på Köpanmälan. Vi kan även hjälpa dig med detta 
om du besöker oss i vårt Show Room. På Köpanmälan anger du vilken 
typ av lägenhetsstorlek du är intresserad av, eller om du redan vet 
vilket specifik lägenhet du vill ha så anger du lägenhetsnummer. 
Köp anmälningarna registreras efter ankomstdatum.

4. FÖRSÄLJNING
Våra mäklare kontaktar i turordning de som anmäler sitt köpintresse 
för att erbjuda chans att teckna önskad, eller i det skedet möjlig, lägen-
het. Eftersom vi vet att det kommer vara ett mycket stort intresse för 
lägenheterna är det viktigt att du är anträffbar och sedan snabbt accep-
terar din erbjudna lägenhet. Om du inte gör det kommer lägenheten att 
erbjudas nästa person som står på tur. 

5. FÖRHANDSAVTAL
Vid mötet för att teckna Förhandsavtal är det viktigt att du har med 
dig ett giltigt lånelöfte. Det är en förutsättning för att kunna teckna 
avtal för den lägenhet du erbjuds. Avtalet och den ekonomiska kost-
nadskalkylen för Bostadsrättsföreningen kommer du kunna ladda 
ner på hemsidan innan din bokade avtalsskrivning.

Har du frågor? 

Kontakta vår mäklare Sebastian Bergström på telefon 070-861 07 73  
eller via mail: sebastian@magnussonmakleri.se

LÄGENHETSKÖP I ORANGERIET





1. FÖRHANDSAVTAL
Du som tilldelats en lägenhet kommer kallas till att teckna förhands-
avtal. Våra mäklare kommer kontakta dig med information om hur 
detta går till. Detta förhandsavtal är ett bindande avtal mellan dig  
och bostadsrättsföreningen. Inom en vecka från tecknande av förhands- 
avtalet skall du erlägga en förskottsbetalning om 75.000 kronor.

Till avtalstecknandet skall du ta med dig giltig legitimation samt 
lånelöfte eller annat som styrker att du kan finansiera lägenheten du 
skall köpa. Det är därför viktigt att du förbereder detta redan när du 
gör dina val.

2. INREDNINGSVAL
Alla som tecknat förhandsavtal kommer att erbjudas möjligheten att 
påverka lägenhetens inredning. Du kommer i god tid att få information 
om hur detta kommer att gå till och vilka valmöjligheter du har.  
Eventuella extra kostnader för dina tillval läggs på upplåtelseavgiften 
vilket innebär att föreningen även äger dina tillval samt att den låne- 
grundande köpeskillingen även inbegriper kostnaden för tillvalen.

3. UPPLÅTELSEAVTAL
Cirka 6 månader innan tillträdet är det dags att teckna upplåtelseavtal 
för din lägenhet. I samband med detta erlägger du 10 % av köpeskillingen 
minus det tidigare erlagda förskottet du redan betalt i samband med 
förhandsavtalet. Nu tas du också upp som medlem i föreningen.

4. BESIKTNING
Någon månad innan ditt tillträde kommer du att kallas till slut be siktning 
av din blivande bostad. Under besiktningen kommer en oberoende 
besiktningsman gå igenom bostaden och protokollföra eventuella 
anmärkningar.

5. TILLTRÄDE
Äntligen får du din nyckel och kan flytta in! Per post kommer du att 
erhålla inbetalningskort för slutlikviden vilken skall erläggas senast 3 
bankdagar innan nyckelutlämningen. Exakt datum och tid för tillträde 
kommer att informeras dig med minst 3 månaders framförhållning.

HUR KAN MAN VETA VAD MAN KÖPER, EFTERSOM  
HUSET OCH LÄGENHETEN INTE FINNS ÄNNU?
Till förhandsavtalet biläggs tre dokument som beskriver lägenheten  
du ska köpa.

1.  Bofaktabladet som beskriver var i huset lägenheten exakt är belägen 
samt lägenhetens planlösning, storlek, fönsterplaceringar etc.

2.  Rumsbeskrivningen beskriver vilka material som används i huset, 
samt tekniska lösningar och typ av vitvaror etc.

3.  Byggbeskrivningen anger hur huset är byggt och vilken teknik som 
används i fastigheten.

NÄR SKER BETALNINGARNA?
Betalningen sker i tre steg:

1.  Efter tecknandet av förhandsavtal erhålles faktura om 75.000 kronor.

2.  Efter tecknandet av upplåtelseavtalet erhålles faktura om 10 % av 
lägenhetens pris, minus det vid förhandsavtalet redan erlagda 
förskottet.

3.  Senast 3 dagar innan nyckelutlämningen skall de resterande 90 %  
av priset erläggas.

DU FULLFÖLJER DITT KÖP I FÖLJANDE STEG





HUR FUNGERAR MEDLEMSKAP I  
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN?
Avtal om bostadsrätt tecknas i form av bindande förhandsavtal om-
gående efter säljstarten. Upplåtelseavtal tecknas cirka 6 månader 
innan inflyttning. Köparen blir medlem i föreningen när upplåtelse
avtal är tecknat och 10 % av priset är erlagt.

HUR MYCKET LÅN KOMMER FÖRENINGEN ATT HA?
Se bostadsrättsföreningens intygsgivna kostnadskalkyl.

VILKEN RÄNTA BLIR DET PÅ FÖRENINGENS LÅN OCH 
FRÅN VILKEN BANK?
Slutliga villkor för bostadsrättsföreningens lån kommer att bestämmas 
i samband med att samtliga lägenheter har slutbesiktigats. Se bostads-
rättsföreningens intygsgivna kostnadskalkyl.

FINNS DET NÅGON RISK ATT AVGIFTERNA HÖJS  
OM RÄNTORNA GÅR UPP?
Om bostadsrättsföreningen väljer att inte binda räntan och marknads-
räntorna höjs kan även avgiften höjas på samma sätt som i alla bostads- 
rättsföreningar med belåning. Enligt den ekonomiska kostnadskalkylen  
är lånet uppdelat på olika bindningstider för att på så vis sprida ut 
risken. Exakta fördelningen beslutas då lånen placeras i samband med 
överlämnandet av föreningen till er som blivande bostadsrätts inne- 
havare för att erhålla den mest optimala räntefördelningen efter 
dåvarande förutsättningar.

VAD HÄNDER MED FÖRENINGENS EKONOMI OM INTE ALLA 
LÄGENHETER BLIR SÅLDA? MÅSTE AVGIFTEN HÖJAS DÅ?
Nej. Index Residence garanterar att köpa ut osålda lägenheter 6 månader 
efter godkänd slutbesiktning samt betala månadsavgiften för dessa 
lägenheter.

KAN JAG HYRA UT MIN BOSTADSRÄTT I ANDRAHAND?
För att få hyra ut sin bostad i andra hand krävs föreningens godkän-
nande.

FINNS DET TVÄTTSTUGA?
Alla lägenheter är utrustade med egen tvättmaskin och torktumlare.
Det kommer inte finnas gemensam tvättstuga.

VAD FINNS DET FÖR GARANTIER PÅ VITVAROR OCH  
ÖVRIGA DELAR AV MIN NYA LÄGENHET?
Bostadsrättsföreningen har avtal med entreprenören och sedvanliga 
Entreprenadgarantier gäller – totalentreprenad med fem års garantitid.

FINNS DET MÖJLIGHET TILL GARAGEPLATS?
Orangeriet har 45 parkeringsplatser i garaget under fastigheten. Dessa 
kommer att fördelas efter principen “först till kvarn”, dvs först att teckna 
Förhandsavtal har först rätt till parkeringplats. Prata med mäklaren 
för att anmäla ditt intresse.

OM BOENDET OCH BOSTADSFÖRENINGEN





INREDNINGEN I DIN LÄGENHET
Inredningen i lägenheterna i Orangeriet är av hög kvalitet från välkända 
leverantörer och är noga utvalda för att både passa lägenheternas 
utformning och för att kännas moderna över tid. Tanken är att ge dig 
hotellkänsla även när du är hemma. De flesta produkterna är framtagna 
med särskild hänsyn till hållbarhet och energieffektivitet, som exempel-
vis strömsnål LEDbelysning och vitvaror med extra låg energiför bruk 
ning. I Orangeriet finner du mer exklusiva inredningsval än du vanligtvis 
möter i nyproducerade bostäder.

Vår målsättning är att du skall kunna finna precis den bostaden du 
söker utan att behöva betala extra för dyra tillval. Därför har vår 
arkitekt tillsammans med vår inredare valt ut en standard helt utöver 
det vanliga. För att kunna sätta din personliga touche på din bostad 
kommer du givetvis även ges möjlighet till tillval.

SÅ HÄR GÅR DET TILL
I god tid innan inflyttning kommer du få möjlighet att göra dina in red 
ningsval. När det är dags kommer du att informeras om detta med ett 
mail eller brev, där du får mer information om hur processen kommer 
att gå till.

BETALNING
Dina eventuella tillvalskostnader kommer att läggas till på lägenhetens 
pris. Du kommer att betala dem på samma vis som lägenheten, 10 % i 
samband med att du tecknar upplåtelseavtal och resterande del vid 
tillträdet.

STOPPTID
Stopptid innebär sista dag för beställning av inredning. Efter detta 
datum är det inte längre möjligt att göra inredningsval.

INREDNINGSVAL
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MÄKLARE:  Sebastian Bergström, Magnusson Mäkleri  0708-61 07 73  sebastian@magnussonmakleri.se

BOSTADSRÄTT MED VILLAKÄNSLA! 
I Orangeriet ingår följande:

 Vinterträdgård med sköna soffgrupper och öppen matplats
 Växthus för egen odling
 Gym med bastu och relaxavdelning
 Utekök med grill
 Gästlägenhet 

TOUCH FÖRENKLAR DITT LIV!
Som boende i Orangeriet kommer du ha tillgång till TOUCH by Index 
Residence, ett livsstilskoncept som innehåller ett varierat utbud av 
tjänster och funktioner. Bland annat ingår Concierge och Work Lounge. 
Dessutom kommer alla boende ha tillgång till tjänster som t ex Bilpool, 
Båtpool och hjälp med Städning och IT.

Genom smarta tjänster och exklusiva erbjudanden är målet att förhöja 
värdet på ditt boende och göra ditt boende enklare, så att du får mer 
tid och frihet att leva som du vill.

www.orangerietnorrtalje.se


