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BYGGNADSBESKRIVNING 
 

 

GRUNDLÄGGNING 

Betongplatta på mark 

STOMME 

Platsgjutna och/eller prefabricerade betongväggar och bjälklaget är platsgjuten  
betong på prefabricerade plattbjälklag. 

BALKONGER 

Prefabricerade betongplattor med stålslipad yta 

BALKONGFRONTER 

Sockel av trä eller natursten med räcke av glas 

YTTERVÄGGAR 

Utfackning i trä med gips och OSB insida och träpanel eller natursten på utsida 

YTTERTAK 

Ventilerat platt tak med ytskikt av Sedum, utvändig avvattning 

LÄGENHETSSKILJANDE OCH BÄRANDEVÄGGAR  

Minst 200 mm betong 

LÄTTVÄGGAR 

Gips och OSB skivor på regelstomme 

FÖNSTER 

Stomme av trä beklädd med utvändig aluminium och 3-glas isolerrutor 

ENTRÉPARTIER 

Aluminium med 2-glas isolerrutor 

TRAPPHUS 

Betongtrappor belagda med sten och hiss 

VÄRME 

Bergvärmepumpar och vattenburen golvvärme med individuell rumsreglering 
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VATTEN OCH SANITET 

Egna borrhål för vatten och avloppet pumpas till kommunens avloppsystem 

EL 

Gruppcentral i varje lägenhet med automatsäkringar och jordfelsbrytare.  
Varje lägenhet har individuell mätning.	

VENTILATION 

Centrala FTX aggregat med konstant temperatur på tilluften.  
Separata köksfläktar i varje lägenhet. 

FIBER 

TV och Bredband anslutet till ett grundutbud. Individuella avtal träffas av  
varje lägenhet med en ännu ej utsedd leverantör. 

LÅSSYSTEM 

Alla ytterdörrar och gemensamma dörrar förses med elektroniska lås som  
öppnas med kod eller kort/tagg.  

FÖRRÅD 

Varje lägenhet har ett eget låsbart nätförråd 

VALLABOD OCH CYKELVERKSTAD 

Lokalen är belägen i den stora förrådsdelen och utrustad med bänkar.  
Ett stort cykelställ med möjlighet till avspolning av cykel finns utvändigt. 

GARAGE 

Det finns möjlighet att hyra egen garageplats i ett varmt garage (ca 8-10 grader)  
under huset med tillgänglighet direkt från hiss. 

SOPSTATION 

En gemensam sopstation med ett antal återvinningskärl för källsortering är  
placerad utvändigt i närheten av garageinfarten. 

POSTBOXAR 

Placerade i trapphuset på plan 1 

GYM OCH SPA 

Placerat på plan 1 och 2, utrustat med en större bastu och en mindre ångbastu,  
bassäng med måtten 3*12,5 meter, omklädningsrum för dam och herr, gym  
på plan 2 utrustat med diverse maskiner och träningsutrustning. 
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LOUNGE 

Ett samlingsrum med en reception placerat i anslutning till restaurangen bara  
tillgängligt för boende i huset. 

LADDPLATSER ELBIL 

Vid den utvändiga parkeringen intill entrén till garaget finns åtta stycken  
laddplatser för elbilar från en extern leverantör. 

 

Upprättat 2018-01-19, med reservation för ändringar. Ev. ändringar utförs med  
likvärdigt utförande vad gäller design, funktion och kvalité. Detta dokument gäller  
före illustrativa säljbilder.  

 

 

 

 

 


