DIN FASTIGHET
DIN UTVECKLING
– tusen möjligheter
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Om oss

Dina Kubik AB

www.dinakubik.se

Dina Kubik startades 2014 i Falkenberg med en vision om att kunna
erbjuda både företag och privatpersoner det där extra utrymmet som
alltid saknas. Vi på Dina Kubik planerar, bygger och säljer prisvärda
mindre industrilokaler. Det betyder att du äger din kubik och kan utnyttja utrymmet till din hobby, företaget eller för att förvara en kär
ägodel. Vår ambition är att så många som möjligt ska ha råd att köpa
en kubik för att ta nästa steg med sitt företag eller för att låta drömmen bli verklighet.

Vi bygger hållbart och förnybart

En viktig aspekt som växt fram under åren är miljön. Vi har därför tagit steget att bygga hållbart, förnybart och mer klimatsmart genom att
använda trä i såväl stommen som fasaden. Träkonstruktioner har bra
bärförmåga, brandmotstånd, lång livslängd och det är dessutom trevligt att titta och tillbringa tid i ett trähus.
Dina Kubik har haft en stark tillväxt sedan starten och vi söker ständigt
efter nya platser att bygga fastigheter på. Våra projekt skapar såväl
affärsmöjligheter som arbetstillfällen för lokala entreprenörer och ger
möjlighet till större utrymme för din dröm eller till ditt företag.

Din dröm

Din Kubik
– anpassad efter dina önskemål och behov!
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Företag

www.dinakubik.se

Kreativet, företagsamhet och
entreprenörsanda i Din Kubik
Alla kubiker är unika. Du som ägare bestämmer själv vad du vill använda din kubik till och hur du vill inreda den. Generellt finns det få
begränsningar av vilken typ av verksamhet som får förekomma på de
tomter som vi bygger på. Varje fastighet är ca 12 X 6 meter med egen
port och ingång. Takhöjden är 6 meter vilket möjliggör en andravåning
och ger då ytterligare en yta på ca 30-40 kvadratmeter.

Företag
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”Tack vare köpet av min egen kubik har jag kunnat
flytta möten från företaget till min kubik för att få
trevliga och effektiva möten. Dessutom har jag äntligen fått möjlighet att ha en alldeles egen plats för
min stora hobby – musiken. Min kubik innebär att
jag både kan vara produktiv och kreativ på samma
ställe. Jag rekommenderar alla att köpa en kubik
för att få ett eget ställe som man kan inreda på det
perfekta sättet för en själv.”
Claes Jagborn, musiker och egenföretagare

”Tack vare köpet av våra kubiker har jag halverat
fasta kostnader men det viktigaste är nog att jag
fick möjlighet att anpassa lokalen till mitt företag.
Vi har tillverkningen nere och kontor uppe. Vi har
också möjlighet att ta emot grupper för chokladprovning vilket är jätteroligt. Jag rekommenderar
alla mindre företag att köpa en kubik för att få en
lokal anpassad för sin verksamhet.“
Henrik Bengtsson, ägare av Suseå Choklad
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Hobby

Med Dina Kubik får vi ett mycket bra extra utrymme,
som gör det enkelt och smidigt att förvara saker
som man kanske inte har den där naturliga platsen
för hemma. Dina Kubik tillhandahåller ett mycket bra
koncept. Det är flexibelt och du kan utforma
lokalen precis som du själv vill ha den.

www.dinakubik.se

Carina Johansson

Jag har länge drömt om att göra något speciellt tillsammans med min son. Det förverkligades i och med att
vi tillsammans byggde en plats för våra hobbys. Vi får
plats att meka med våra fordon på bottenplanet. Vi byggde ett entresolplan där vi har musikstudio och replokal.
Vi har även kök och toalett med dusch. Möjligheten att
utforma sin lokal efter sina egna behov känns kanon och
man har access 24/7/365 till en rimlig kostnad.
Torkel Bäck

Entusiast

Min kubik har betytt allt för mig. Ända sedan jag tog
körkort och skaffade min första bil har det varit en dröm
att ha ett eget stort garage där jag kan spendera min
fritid och sysselsätta mig med mina hobbyprojekt. Jag
har en jättestor mancave där jag kan drömma mig bort en
stund, slappa i soffan framför tv:n på ovanvåningen,
eller gå ner och skruva på något av mina fordon.
Thomas Johansson

När vi skulle flytta vårt kontor så letade jag
efter en fastighet där jag kunde ha både kontor
och mina bilar under samma tak. Dina Kubiks
upplägg med att man äger sin del i fastigheten
var perfekt för oss och nu har vi en lokal
anpassad till oss.
Mats Carlsson
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Inspiration

Låt drömmen bli verklighet
Vi brukar få höra att det endast är fantasin som sätter gränser för de
möjligheter som finns när du köper en egen kubik. Det ger dig och din
verksamhet friheten att utvecklas och förverkliga en dröm, på ett unikt
sätt.

www.dinakubik.se

När du köper en helt egen kubik utformar du den på eget sätt och det
kan bli ett nytt kontor, ett lager för din webshop, ett hobbyrum eller ett
garage med plats för förvaring av det du älskar att sysselsätta dig med
på din fritid.

Inspiration
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”Min kubik har blivit min kreativa ateljé.
Adalmiinas klädkammare, som jag döpt
den, är mitt andningshål. Jag designar
kläder och återbrukar. Ibland använder
jag tyger och spetsar från dukar, eller
designar och syr om plagg som ingen
vill ha till nya. Målsättningen är att utveckla hobbyverksamheten till ett företag som jag kan sysselsätta mig med på
heltid. Det är därför ett eget utrymme
att utforma från Dina Kubik är så bra,
det passar både privatperson och företag, och i mitt fall både och samtidigt.“
Merja Paloposki, kläddesigner

”Dina Kubiks lokaler erbjuder bra
alternativ för båda hobbyfantaster
och småföretagare. Själv fick jag
chansen att köpa ett lagom stort garage ungefär tre kilometer från vårt
hus. Garaget använder jag till mina
veteranfordon, men jag har också
byggt ett entrésolplan som jag inrett
med massor av gamla saker som jag
gillar. Med Dina Kubik kunde jag förverkliga min dröm om en egen plats
att umgås på med vänner och familj.“
Martin Olofsson, bilentusiast

”Som snickare och före detta företagare
där specialiteten låg på byggservice har
det varit fantastiskt att få tillgång till de generösa utrymmena som Dina Kubik erbjuder, allt till ett överkomligt pris. Jag använder kubiken till diverse hobbyarbeten, så
som fordonsrenoveringar och snickeriarbeten. Bäst av allt är dock när mina utflugna
barn och jag träffas i kubiken för att arbeta
på våra gemensamma projekt! Alla kan bli
en kubikare. Det är bara använda fantasin,
och kreativiteten.”
Joakim Bertilsson, snickare och familjefar
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Köpet

Hur går köpet till?
Steg 1

Intresseanmälan och bokning
Innan Dina Kubik bygger behöver vi veta om intresset för våra fastigheter är tillräckligt stort. Därför genomförs först en intresseanmälan för
en viss stad och sedan bokning av en fastighet.

Steg 2

Kontraktsskrivning
När det är dags att köpa tecknar vi ett skriftligt kontrakt som undertecknas av båda parter. I kontraktet beskrivs köpet mer i detalj och där
finns också information om pris, betalningsplan, föreningen, med mera.

Steg 3

Slutbetalning och köpebrev
På tillträdesdagen betalas återstående belopp av totalsumman och
affären är klar.

Äganderätter och bostadsrätter

Dina Kubik bygger i olika städer som har olika förutsättningar. Detta innebär att vi
ibland bygger fastigheter som äganderätter och ibland som bostadsrätter.
Äganderätt innebär att du köper din fastighet och blir lagfaren ägare. När slutbetalningen är gjord bekräftas den med ett köpebrev. Köpebrevet är ett kvitto på att
villkoren är uppfyllda, köpeskillingen betald och du tillträder din fastighet.
Bostadsrätt innebär att du köper en lokal och andel i en bostadsrättsförening. När
slutbetalningen är gjord bekräftas det med ett tillträdesdokument där pris och andra
uppgifter om lokalen anges.
Läs mer på vår hemsida under ”Köpet”!

www.dinakubik.se

Pris och månadskostnader:
•

Priset varierar utifrån förutsättningarna på de tomter som bebyggs och i vilken stad
som vi bygger.

•

Ingen moms tillkommer.

•

Låg månadsavgift på ca 200-400 kr betalas till föreningen.

•

I avgiften till föreningen inkluderas bland annat försäkring av byggnaden,
snöröjning, förvaltningen av gemensamma utrymmen, vatten och avlopp, ytterbelysning med mera.

•

Föreningen är obelånad.

•

Rörliga kostnader inkluderar: el-abonnemang, försäkring för lösöre, egen inredning.

Tack

Tack till alla våra
samarbetspartners!
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Vi utför Elinstallationerna
för Dina Kubik
0706-43 92 70 • brennabo@me.com

Vi utför Elinstallationerna
för Dina Kubik

VI HJÄLPER ER MED

0706-43 92 70 • larsson@brennaboconsult

• Projektering av el och VVS i småhus, lokaler
och flerfamiljshus
• Energiberäkningar
• Renritning och relationshandlingar

www.totalkonsult.com • 0150-482260

DET SMARTA FÖNSTERVALET
0346-932 10 • info@mentafonster.se • www.mentafonster.se

Fabriksblandad betong
Levererar även grus,
makadam och matjord
Betongpumping och kranbil
Leverans av material i storsäck

www.veingebetong.se

DS-Hallen

STÅLBYGGNADER
Maskinhallar
Industrihallar
Djurstallar

Lagerhallar
Ridhus
Stallventilationer

0346-488 20 • info@ds-hallen.se • www.ds-hallen.se

»Från planta
till planka«

0346-579 00 • www.rtj.se

Med trä bygger vi framtiden.
Vi levererar helhetslösningar av trävaror
till bygghandeln och hustillverkare.

Besöksadress:
Servicevägen 12A
311 32 Falkenberg

Postadress:
Marieborgsgatan 27
174 62 Sundbyberg

Kontakta oss:
0346-298 00 / 08-36 28 10
info@dinakubik.se

