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RUMS- & TEKNISK BESKRIVNING 
Stomme 

Trästomme. 

Ytterväggar 

Utfackningsväggar med trä/stål, fasad av trä. 

Yttertak 

Betongpannor och papp. 

Innerväggar 

Reglar med skivbeklädnad av gips. 

Innertak 

Målade innertak. Invändig rumshöjd är 

generellt ca 2,5 meter.  

Dock kan lokala avvikelser förekomma. 

Fönster 

Fönster av trä, kulör enligt fasadritning, insida 

vit. Öppningsbara i alla sovrum, fönster vid 

altandörr är fasta treglasfönster. Fönsterbänkar 

av sten eller liknande. 

Dörrar 

Målad ytterdörr av trä. Innerdörrar släta vita 

med trycke av matt krom. 

Entré 

Golv: Klinker i entré enligt Bofakta, vit 

golvsockel. Väggar: Målade. Tak: Vitmålat. 

Inredning: Kapphylla, garderob med vita släta 

dörrar och standardinredning, placering enligt 

Bofakta. 

Kök  

Golv: Ekparkett, golvsockel vit. Väggar: 

Vitmålade, stänkskydd av kakel ovan diskbänk.  

Tak: Vitmålat. Inredning typ Vedum, Marbodal, 

HTH eller likvärdigt. Standard Vita köksluckor. 

Bänksskåp förses med luckor. Rostfri ho infälld i 

laminatbänkskiva.  

Vita vitvaror, infälld induktionshäll, spisfläkt, 

varmluftsugn och mikro inbyggda i högskåp, 

diskmaskin, kyl och frys (fabrikat Electrolux, 

Bosch, Siemens eller likvärdigt). Placering enligt 

Bofakta. Belysning i tak samt i underkant 

överskåp. 

Vardagsrum & allrum Golv: Ekparkett, 

golvsockel vit. Väggar: Målade. Tak: Vitmålat.  

Sovrum 

Golv: Ekparkett, golvsockel vit. Väggar: Målade. 

Tak: Vitmålat. Inredning: Garderob med vita 

släta dörrar och standardinredning. Placering 

enligt Bofakta. 

Bad 

Golv: Klinker och komfort golvvärme. Väggar: 

Kakel. Tak: Vitmålat. Inredning: Tvättställ med 

kommod. Spegelskåp med belysning samt 

belysning i tak. Golvstående toalettstol. 

Duschhörn med glasdörrar. Handdukstork. 

Toalettpappershållare och handdukshängare. 

Tvättmaskin och torktumlare placerade under 

en laminatbänkskiva (gäller 1-planshusen).  

Tvätt  

Golv: Klinker. Väggar: Målade. Tak: Vitmålat. 

Inredning: Bänkskiva av laminat. Tvättmaskin 

och torktumlare. 

Ventilation/värme 

Frånluftsvärmepump med återvinning. 

Uppvärmning med golvvärme på markplan, 

radiatorer på plan 2. 

Vatten 

Kommunalt vatten. 
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El 

Husens elcentral är försedd med jordfelsbrytare 

och undermätare. Bostadsrättsföreningen 

tecknar ett gemensamt abonnemang och varje 

lägenhet debiteras för sin förbrukning. 

Uteplatser 

Uteplats på baksidan av trätrall och gräs. På 

framsidan stenmjöl, betongplattor samt asfalt. 

Data, tv & telefoni 

Fiberkabel dras in i respektive lägenhet/radhus. 

I detta nät distribueras data, IP-telefoni och tv.  

Förråd 

Till varje lägenhet finns förråd på framsidan av 

huset. 

Parkeringsplatser 

Egen parkering på framsidan på huset.  

 

Vi reserverar oss för ändringar och eventuella 

felskrivningar, 2019-11-19. 

Uppdaterad 2020-03-04 

 

 

 


