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Projektbeskrivning 

Allmänt lägenheter, lokaler med mera 
Brf Violen innehåller 69 bostadsrättslägenheter och två lokaler (Bageri/Konditori och 
föreningens relaxlokal samt gästrum). Lägenhetsfördelningen framgår i nedanstående 
tabell: 

L·· h t·· d lnin agen ets or e 19: 

4 stycken 1 R, Alkov, K 

44 stycken 1 RK 

16 stycken 2 RK 

5 stycken 3 RK 

Inom byggnaden kommer en relaxanlägglling med bastu, bubbelpool, ttäningsredskap, 
och relaxmöbler samt pentty med kyl/frys att iordningställas. Även ett rum för 
bostadsrättsföreningens styrelsemöten samt med möjlighet för övernattning för gäster till 
de boende kommer att iordningställas. 
På gården kommer två gemensamma uteplatser med gtill och utemöbler att anläggas. Tak 
som skydd för cykelparkering iordningställs. Parkeringsytan utfors med gtäsarmerad yta. 
Övriga gårdsytor iordningställs med gräsmatta, gångplattor samt planteringar med 
buskar. 

Allmän byggnads beskrivning 
Byggnaden består av 4 våningar. Grunden består av armerade betongfundament, 
ytterväggarna är murade och invändigr och utvändigt beklädda med puts. Fönster utförda 
av trä. Yttertaket är belagt med takpannor. Invändiga lägenhetsskiljande väggar består av 
armerad betong alt. murade av lättbetong/tegel eller av gipsskivor på stå!reglar. 
Byggnaden är ansluten till kommunalt nät för el, vatten och avlopp samt till fjärrvärme. 
Tv, tele och data är anslutet till TeliaSoneras bredbandsnät. 

Parkering 
6 stycken parkeringsplatser finns för uthyrning. 

Förråd 
Lägenhetsförråd till respektive lägenhet är placerade på plan O alternativt på 
vindsvåningen. Förråden är ca 1-2kvm. 
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Tvättstuga 
Varje lägenhet kommer att vara utrustad med en kombinerad tvättmaskin med tumlare 
(plan O), alternativt tvättmaskin (se bofaktablad för respektive lägenhet). 2st 
grovtvättstugor är placerade på markplan (plan O). 

Sophantering 
Varje bostadsrättslnnehavare ansvarar själv för sopsortering. Sopbehållare kommer att 
finnas för brännbara hushållssopor. 

TV /TeIe/Data 
Ett S-års avtal är tecknat med TeliaSonera för tele/tv och bredband. I månadsavgiften 
ingår TV kanalerna SVTl, SVT 2, SVT 24, SVT HD, TV 4, kunskapskanalen och 
barnkanalen. Övriga TV kanaler enligt TeliaSoneras utbud erhålls mot extra ersättning. 
Även telefon och bredband är mot extra ersättning. Observera att det endast finns 
bredbandstelefom i fastigheten. 

Postboxar/Tidningshållare 
Postboxar är placerade i entren på plan l och en tidningshållare för morgontidningen är 
placerad utanför lägenhetsdörren. 
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Lägenhetsbeskrivning 

Golv 

Sockel 

Vigg 

Tak 

Övrigt 

KöklpentJy 

Golv 

Sockel 

Vägg 

Köksinredning 

Diskbänksblandare 

Vitvaror 

Stänkskydd 

Takarmatur 

Bänkbelysning 

Elutrag under väggskåp 

Övrigt 

Klinker, 200x200nun. Kulör enligt visningslokal. 

Klinkersocke1. 

Tapet, typ Borosan. Enligt visningslokal. 

Målat. 

Ekparkett, typ Tarkett Salsa Ultta Lock, blank. 

Vitmålad ttäsockel. 

Tapet, typ Borosan. Enligt visningslokal. 

Vita, släta luckor. Typ Aspekt vit från Myresjökök, 
enligt visningslokal. 

FMM med hög pip 

Kombinerad kyl! frys, glaskeramikhäll, inbyggnadsugn och 
diskmaskin, mikrovågsugn i väggskåp. Typ Electrolux, enligt 
visningslokal. 

Kake1100x300nun. Kulör enligt visningslokal. 

Spotlight typ Markslöjd Kontiki 3 

Electroskandia E70 110 17 1x36W 

Typ hörnbox 

Fönsterbänk av kalkstensmannor. 
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Alkov/ sovrum/vardagsrum 

Golv 

Sockel 

Vägg 

Tak 

Övrigt 

WC/Dusch 

Golv 

Vägg 

Tak 

Övrigt 

Ekparkett, typ T arkett Salsa Ultra Lock, blank. 

Vitmålad träsockel. 

Tapet, typ Borosan. Enligt visningslokal. 

Målat. 

Fönsterbänk av kalkstensmarmor. 

Klinker standard1 00*1 00 mm. Enligt visningslokal. 

Kakel standard 200*200 mm. Enligt visningslokal. 

Målat. 

Inredning med badrumsskåp, handdukskrok, 
toalettpappershållare, duschdraperistång, elektrisk 
handdukstork och klädkrok. 
Kombinerad tvättmaskin med torktumlare, alternativt 
tvättmaskin (enligt bofaktablad). 
Komfortgolvvätme (el) som tillval mot extra ersättning. 
Golvmonterad WC-stol och tvättställ. 
Infållda spotlights i taket. 

Ev. platsbyggda garderober/f'Ö1"råd i lägenheten 

Golv Ekparkett, typ Tarkett Salsa Ultra Lock:, blank. 

Vägg o spacklade ljust målade väggar. 

Tak Målat (ospacklat). 

Övrigt I<lädstångshylla typ Myresjö 
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Ev. Balkong (se bofaktablad) 

Övrigt 

Övrigt 

Uppvärmning 

Garderob 

Platsbyggda garderober 

Innerdörr 

Listverk 

Fönster/fönstersmygar 

Vägg bakom radiatorer 

Elkontakt. 
Belysning. 
Mått enligt bofaktablad. 

Vattenburen värme till radiatorer. 

Garderober enligt bofaktablad, vita typ Myresjökök 

Platsmålade garderobsdörrar i kulör 
NCS S-OS02-Y. 

Vit slät typ Swedoor. 

Målade i kulör NCS S-OS02-Y. 

Målade i kulör NCS S-OS02-Y. 

Målade i kulör NCS S-OS02-Y. 

Gardinbeslag och persienner ingår ej i lägenheten. De kan ej heller beställas genom 
tillvalsprocessen som beskrivs nedan. 
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Tillvalsmöjligheter (mot extra kostnad) 

Allmänt 
Varje lägenhetsköpare kommer att bli kontaktad av inredningssamordnaren 
(Bygg & Fastighets Optimering) för att boka en tid för genomgång av standard och 
tillval. Denna genomgång tar ca 2 timmar och sker i visningslokalen vid 
Midsommarparken 5 i Midsommarkransen. Efter genomgången får lägenhetsköparen 
med sig ett tillvalsdokument och får cirka två veckor på sig att fundera igenom vilka 
inredningsval och tillval som lägenhetsköparen önskar beställa. Efter dessa två veckor 
sker ett nytt möte med inredningssamordnaren där lägenhetsköparen undertecknar det 
ifyllda inrednings-/tillvalsdokumentet. Därefter faktnrerar KEA Gruppen AB 
lägenhetsköparen 30 % av tillvalskostnaden med betalningsvillkoret 30 dagar. Resterande 
70 % av tillvalskostnaden skall lägenhetsköparen ha erlagt till I<EA Gruppen AB senast 
14 dagar innan tillträdesdagen. 
I<EA Gruppen /Bygg & Fastighets Optimering har ej möjlighet att frångå detta 
tillvalsdokument. 

Golv 

Vaggar 

Golv 

Vägg 

Köksinredning 

Stänkskydd 

Bänkskiva 

Som tillval finns ca 5 olika kulörer av klinker 200*200 mm. 

Som tillval finns andra tapetkollektioner typ Borasan Easy 
up och Boheme. En annan tillvalsmöjlighet är målade väggar. 

Ca 8-9 olika parkettgolv, typ Tarkett, finns som 
tillvalsmöjlighet. 

Som tillval finns andra tapetkollektioner typ Borosan Easy 
up och Boheme. En annan tillvalsmöjlighet är målade väggar. 

Ca 15 olika köksluckor från Myresjökök finns som tillval. 
Köken måste av besiktniogsskällevereras med handtagen 
monterade. Ca 45 olika kökshandtag finns att välja mellan 
som tillval. 

Som tillval finns glasmosaik bia. 25*25 mm (2-3 kulörer), 
sticks 300*375 (några kulörer), kakel 100*300 (olika kulörer). 

Som tillvalsmöjlighet finns andra latnioatskivor, några 
massiva träbänkskivor samt granitbänkskiva (1st) att välja på. 
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Vitvaror 

ÖVrigt 

Rostfritt eller svart (kyl/frys och inbyggnadsugn) går att välja 
som paketlösning. Som tillvalsmöjlighet finns även 
induktionshäll. 

Spotlights under väggskåp är en tillvalsmöjlighet. 

Alkov/sovrun1/vardagsrurn 

Golv 

Vägg 

WC/dusch 

Golv 

Vägg 

Golvvärme (el) 

Handdukstork 

Kommoder och spegel 

Ca 8-9 olika parkettgolv, typ Tarkett, finns som 
tillvalsmöjlighet. 

Som tillval finns andra tapetkollektioner typ Borosan Easy 
up och Boheme. En annan tillvalsmöjlighet är målade väggar. 

Ca 4-5 klinker 100*100 mm i olika kulörer finns som 
tillvalsmöjlighet. 

För väggar finns det möjlighet att välja mellan vita kakel i 
olika storlekar. Det går även att välja en fondvägg samt 
markering med klinker/kakel som "väggpelare". 

Komfortgolvvärme finns som tillval. 

En alternativ handdukstork finns som tillval. (Handdukstork 
är standard) 

Möjlighet finns att välja kommod och spegel. 

Ev. platsbyggd garderob/förråd i lägenheten 

Golv 

övrigt 

Innerdörrar 

Dörrhandtag 

Ca 8-9 olika parkettgolv, typ Tarkett, finns som 
tillvalsmöjlighet. 

Ca 3 innerdörrar från Swedoor kommer att finnas som tillval. 

En annan typ av dörrhandt:.~g utöver standard kommer att 
finnas som tillval. 
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Tillval parkettgolv Väljs lika för hela lägenheten, går ej att välja olika golvtyper i 
olika rum. 
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