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HUSETS DISPOSITION

Plan NK och ÖK (källarvåningar): 
Garage, teknikutrymmen,
lghförråd, tvättstugor och lokalytor 
för uthyrning.

Plan 0, entréplan (se planritning): 
Entréer från gård samt en från 
baksidan av husets mittdel. 
På entréplan finns entréhallar, 
avfallsrum, cykel- och barnvagns-
rum samt lokalytor för uthyrning.

Plan 1 - 4: 
Lägenheter

Plan 5, takvåning: 
Lägenheter
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MATERIALBESKRIVNING UTVÄNDIGT OCH GEMENSAMMA YTOR

FASAD: 
Befintligt rött tegel samt på gavlar 
och på mittdel befintliga ljusa 
betongelement. Befintliga brun-
svarta plåtdetaljer på vid fönster.
Ny grå fasadplåt på takvåning.

FÖNSTER: 
Bef renoverade fönster, utsida 
brunsvart aluminium.
Nya fönster och fönsterdörrar vid 
nya balkonger och franska fönster. 
Utsida brunsvart aluminium.
Nya fönster på takvåningar utsida 
aluminium.

NYA BALKONGER OCH
FRANSKA FÖNSTERDÖRRAR: 
Ny betongplatta vid balkonger. 
Nya svarta smidesräcken vid 
balkonger och franska fönster. 
Nytt utvändigt eluttag på fasad 
vid nya balkonger.

TAKTERRASSER:
Nya takterrasser med nya 
plattsatta ytor och nya svarta 
smidesräcken.

YTTERTAK: 
Ny takpapp.

STOMME
Befintlig stomme, betongpelare 
samt betongbjälklag.

ENTRÉER
Nya svarta metallglaspartier till 
entréhallar. 

ENTRÉHALLAR OCH TRAPPHUS
Befintligt kalkstensgolv samt vid 
utvidgade trapphallar i trapphus 
ny kalksten lika befintlig. 
Vitmålade släta väggar. 
Nya undertak släta vitmålade med 
slitsade fält.
Ny belysning i stora entréhallen, 
pendlad armatur typ ”Icon” från 
Kartell samt dikt tak, armatur 
typ ”Io” från Louis Poulsen.

I övriga entréhallar samt trapphal-
lar trapphus och trapphallar 
taklampa ”Io” från Louis Poulsen.
Postfack vid varje trapphus.
Tidningshållare vid varje tambur-
dörr till lägenheter.
Cykel- och barnvagnsrum i anslut-
ning till entré.
Ny utsmyckning/dekoration av 
fondvägg i entréhall uppgång 57.

GARAGE: 
86 garageplatser i källarplan med 
infart från Tegeluddsvägen.

AVFALLSRUM:
Nya avfallsrum placerade centralt 
i huset i entréplan  vid uppgång 
57 C. Kärl för källsortering samt 
separat grovsoprum.

LÄGENHETSFÖRRÅD:
Nya normenliga förrådsutrymmen
med nätväggar finns i källarplan. 
Förråden nås via trapphallar 
uppgång 55, 57A, 57C och 59.

EXTRA FÖRRÅD:
Extra förrådsutrymmen som 
disponeras av föreningen för 
uthyrning finns vid uppgång 57A 
och 57C plan 1 och 2. Samman-
lagt 18 st frd à ca 6 kvm.

TVÄTTSTUGOR:
Två nya tvättstugor samt en 
grovtvättstuga finns i nedre 
källarplanet. Klinkergolv samt 
delvis kakelklädda väggar. 
Tvättstugor är fullt utrustade enl 
senare spec.
Tvättstugor nås via uppgång 55, 
57A, 57C och 59.

GÅRD
Nyanlagd gård med plattsättning, 
gräsmattor, häckar, belysning, 
lekyta samt ramper för tillgäng-
lighet.
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TILLGÄNGLIGHET
Uppgång 57 nås både från gård 
och baksida. Entré från baksida 
nås med bil och är försedd med 
ny handikappvänlig ramp. Entréer 
uppgång 55 och 59 nås från gård 
via nya ramper. Samtliga lägenhe-
ter nås med hiss. 
Hissar vid uppgång 55 och 59 når 
ej nedersta källarplanet. Invändig 
förbindelsegång mellan hissar i 
uppg. 55 och 59 och uppgång 
57A och C finns på övre källarpla-
net.



MATERIALBESKRIVNING NYA LÄGENHETER 

FAST INREDNING: Väggfast bänk-
skiva och hyllor i sovrum i 
visningslägenhet ingår ej.

KÖK: Utrustning och skåp  enl 
nedan (gäller om inget annat 
anges på lägenhetsblad):

Snickerier: Vita skåpstommar 
samt blanka vita luckor.

Luckhandtag: Rostfritt stål.

Bänkskiva: Vit komposit fabr. 
Corian.

Stänkskydd vitmålat glas.

Diskho: Rostfritt stål.

Blandare: Fabr. Tapwell.

Kyl och frysskåp: 180 cm hög, 60 
cm bred, helintegrerat med lucka 
lika snickeriskåp fabr. Siemens 
eller likvärdigt.
Keramisk spishäll:  60 cm bred 
(mindre häll i 1:or 33 kvm), 
infälld i bänkskiva, fabr. Siemens 
eller likvärdigt.
Diskmaskin: 60 cm bred, (undan-
tagsvis 45 cm bred, enl spec. på 
lägenhetsritningar), helintegrerad 
med lucka lika snickeriskåp fabr. 
Siemens eller likvärdigt.
Ugn: 60 cm bred, integrerad i 
bänkskåp. Lucka i rostfritt stål 
fabr. Siemens eller likvärdigt.
Microvågsugn: Uttag för micro
finns i bakvägg i överskåp i kök.
Spiskåpa: Futurum.

BADRUM:
Golv: Partek Höganäs. Vit klinker, 
100 x 200 mm.
Vägg: Kakel Partek Höganäs.
Vitt och svart kakel 
100 x 200 mm. 
Kakelklädd skärmvägg mellan 
tvättställ och tvättpelare.
Tak: Slät vitmålad gipsskiva.

ALLMÄNT: Allmänt gäller att 
lägenheter genomgående har nya 
material och ytskikt när inget 
annat anges.

GOLV (genomgående utom i 
badrum): Ekparkett 3-stav på 
lamellbräda lagd i sand. 3,6 mm 
slitskikt, ytbehandling mattlack.

SOCKLAR OCH FODERLISTER: 
Massiv trä, släta profiler, platsmå-
lade vita.

FÖNSTER: Fönstersmyg, ny 
vitmålad träfiberskiva (MDF). 
Insida befintlig fönsterbåge och 
karm i trä, vitmålat. Nya fönster-
handtag rostfritt stål. Nya fönster-
bänkar vit komaktlaminat.

VÄGG: Släta vitmålade. 

TAK: Befintligt målat slätt vitt. 
Takhöjd ca 2,65 m (utom vid nya 
undertak). 
Nya undertak, takhöjd ca 2,35 m, 
enligt markering på lägenhetsrit-
ningar, slät vitmålad gipsskiva.

TAMBURDÖRR: Normenlig 
säkerhets, ljud- och brandklass.
Insida slät vitmålad.
Utsida mörkgrå/brun målad.
Titthål och ringklocka. Dörrhand-
tag rostfritt stål. Tidningshål-
lare på vägg i trapphus bredvid 
tamburdörr.

INNERDÖRR: Massiv trä, släta vit-
målade. Dörrhandtag rostfritt stål.

GARDEROB: Lucka i träfiberskiva 
(MDF) täckmålad vit. Vita skåp-
stommar. Rostfritt handtag.
Garderobsinredning: galgstång 
och hylla. Städset och medicin-
skåp i städskåp.

KAPPHYLLA: Plats för kapphylla 
enl planritningar. Kapphylla i 
visningslägenhet ingår ej.

Porslin: Vitt porslin. Tvättställ, 
Gustavsberg Arctic. Wc stol, 
vägghängd Ifö

Badrumsskåp (gäller i samtliga 
lägenheter utom i 1 rokv 33 kvm): 
Svedbergs Indigo med integrerad 
belysning och rakuttag, vitt 
utförande med spegelluckor.

Badrumsskåp: (gäller i 1:or 
33 kvm): IDO vitt utförande luckor 
av spegelglas. Separat belysning 
och rakuttag på vägg.

Tvättmaskin och torktumlare (in-
går i samtliga lgh utom i 1:or 33 
kvm): Fabr. Siemens. Monterade i 
stapel i kaklad nisch.

Duschvägg: Glas

Belysning: Infälld halogen-
downligt i tak.
Integrerad spegelbelysning i 
badrumsskåp (gäller i samtliga 
lägenheter utom i 1:or 33 kvm)
Spegelbelysning, separat på vägg 
(gäller i 1:or 33 kvm).

Beslag: Handukskrok och 
toapapphållare, rostfritt stål.

Blandare tvättställ och dusch: 
Fabr. Tapwell 

Elektriskt handukstork samt golv-
värme.

BASTU:
I fyra stycken lägenheter, nr 161, 
171, 367 och 377 finns bastu i 
anslutning till badrum.
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BESKRIVNING INSTALLATIONER EL OCH VVS

VVS:
Undercentral med gemensam 
mätning för vatten och värme.

Uppvärmning med fjärrvärme via 
vattenburna radiatorer.

Nytt komplett värmesystem.

Ventilation genom mekaniskt 
frånluft samt med tilluft via 
Casamjaventiler i fönster.

Blandare: Fabr. Tapwell

Vägghängt porslin med dold 
rörförläggning.

EL-INSTALLATION
Elmätarskåp centralt på varje 
våningsplan i trapphus. Enskild 
mätning.

Gruppcentral med automatsäkring 
och jordfelsbrytare i skåp i varje 
lägenhet.

Kabel-TV leverantör enl senare 
uppgift. Placering av uttag enl 
lägenhetsplaner.

Telefonuttag i kök och sovrum.

Brandvarnare enl normer.

Infällda spotlights i badrumstak.
Infällda spotlights över arbetsbänk  
i kök. Spotlightskena med spot-
ligths i tak vid kök utan undertak.
Infällda spotlights i tak i kök med 
undertak.

Elektrisk handukstork i badrum.

Elburen golvvärme i badrum.

HISS
Befintliga linhissar uppgång 57A 
och 57C.

Ny lågfarthiss uppgång 57B.

Nya linhissar (når ej nedersta käl-
larplanet) uppgång 55 och 59.
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