
Väljer ni ett av våra fina hus i Brf Räfsan, får ni inte bara ett fantastiskt nybyggt hem  
på en ypperlig plats, ni får också tillgång till vårt samarbete med Handelsbanken 
och vårt initiativ som går ut på att hjälpa fler husköpare till sitt första egna hem.  
Och därmed en bra start på sin bostadskarriär. Vi är därför glada att nu kunna 
hälsa alla välkomna hem till ett nytt boende i en fantastisk miljö, full av omtanke
och gemenskap, som samtidigt blir billigare än hyresalternativet.

Att kunna köpa sitt först egna hem är inte alltid det lättaste. 
Det vill vi ändra på.

NU KAN ALLA BLI HUSÄGARE!

Tillsammans med Handelsbanken finns det nu möjlighet att finansiera er bostad i  
Brf Räfsan genom ett räntefritt handpenningslån fram till tillträdet med slutfinansie-
ring tillsammans med Handelsbanken. Vårt samarbete innebär att ni får personlig 
vägledning och hjälp genom hela processen. Ni får ett upplägg anpassat helt efter 
er situation och kan snart bli ägare till ert alldeles egna nybyggda hem i Räfsan, 
med en boendekostnad på endast 8785 kr*, 8098 kr efter ev.skattereduktion.

Läs mer om bostäderna på www.brf-rafsan.se

Drömmen om ert första 
egna hem blir verklig här.

Ett perfekt erbjudande för förstagångsköpare

Avgift

Pris

Boendekostnad

*Boendekostnaden är beräknad  
på en ränta om 1,35% av lån på 
2.035.750 kr (85% av 2.395.000 kr). 
Utöver boendekostnad tillkommer amor-
tering enligt gällande amorteringskrav. 

EXEMPEL- 
UTRÄKNING

2.395.000 kr

4995 kr

8785 kr/mån*



Läs mer om bostäderna på www.brf-rafsan.se

Ta kontakt med vår nyproduktionskoordinator, Daniel Nadjafi, på Nadjafi  
Kristensen Fastighetsförmedling, redan idag så får ni veta mer om husen i Räfsan 
och hur ni kan få nytta av vårt samarbete med Handelsbanken. Har ni redan  
en fastighet som ni vill sälja innan ni flyttar till Räfsan erbjuder Nadjafi Kristensen  
er bl.a. gratis värdering av er fastighet och 15% rabatt på deras mäklararvode.

0735-29 38 00 daniel@nkfast.se
TELEFON MAIL

Husen i kvarteret Räfsan hittar ni i östra delen av populära Munka Ljungby. Här bor 
ni i fantastisk miljö nära skolor och barnomsorg och naturen, med både skog och 
hav runt knuten. Det tillsammans med mycket bra kommunikationer är det som gjort 
Munka-Ljungby så populärt bland barnfamiljer. I Räfsan kan ni nu bli ägare till ert 
alldeles egna arkitektritade, nybyggda tvåvåningshus med en väl genomtänkt  
planlösning och med gott om utrymme för egna anpassningar och familjeliv.

Snabbfakta

Antal bostadsrätter
20 radhus 

Storlek
110 eller 120 m2 

INFLYTTNING
Hösten 2022 
 
AVGIFT FRÅN
4995 kr/mån 
 
BILDER & DOKUMENT
www.brf-rafsan.se

Alla kan hitta hem till  
Räfsan i Munka Ljungby. 

Personlig handledning genom hela processen

Flexibla, arkitektritade hem anpassat efter era behov


