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VÄLKOMMEN TILL
HOVÅS HÖJD

Du kommer kanske tycka att vi låter tjatiga. Det finns 
en risk för det. Och det stämmer. För vissa  saker är 
värda  att  trycka lite  extra på. Som naturen. I Hovås 
Höjds säljbroschyr nämner vi faktiskt naturen hela 36 
gånger.  Och  eftersom vi vet att det kan bli tjatigt 
att läsa så har vi ibland bytt ut naturen mot skogen, 
utsikten, havet, kullen och andra naturliga synonymer.  

Men med det sagt. Hovås Höjd är så fyllt med naturens 
uttryck att det är det mest rättvisa sättet att beskriva vår 
nybyggnation på. Naturen ger platsen sin identitet. 
Husen som smäckert smälter in mot skog och berg. 
De väl tilltagna balkongerna som ger dig utsikt över 
Askimsfjordens inlopp och ekarnas vackra blad med 
sin skimrande gröna färg.  

Så låt oss hälsa dig välkommen till en naturlig del av 
Hovås. En plats där naturen ger oss förutsättningarna 
att inspireras. 

Välkommen till Hovås Höjd  
– med havet och naturen i sikte.
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Nära till motionspår 
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Bra kommunikationer
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FAKTA
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Vackra och mysiga Hovås, villastaden och tillika kustpärlan som attraherar. Det förstår vi med 
all den naturlighet som ingår, all service som finns lättillgänglig. Nu kompletterar vi dessutom 
Hovås med nya hållbara lägenheter och radhus i naturlig kustmiljö.

PLATSEN  
VID HAVET

Utanför porten vid Hovås Höjd väntar naturen på dig. 
Ståtliga ekar som stilfullt välkomnar dig in i den gröna 
tillvaron innan du tar steget in i Sandsjöbackas vild-
mark. I Hovås Höjd och naturreservatets många stigar 
presenteras möjligheterna med stort M om att leva ett 
aktivt friluftsliv till fots eller på cykel. 

I Hovås är vackra vyer och välsmakande måltider nära 
sammanflätade. Både Kallbadhuset och Hovås Golf-
krog serverar maträtter av högsta klass med Askims-
fjorden och golfbanan som naturliga motiv i bakgrunden. 
Gatorna som leder till restaurangerna ringlar sig ner 
mot havet och omges av vacker arkitektur. 

En mer modern tappning av arkitektur finns att uppleva  
i Nya Hovås. Närheten till den nya stadsdelens myllrande 
citykänsla är en klar tillgång för våra 148 bostäder i 
Hovås Höjd. I Nya Hovås är stora som små aktörer utvalda 
för att ge ett varierat utbud längs med Hovås Allé.

Så vad väntar på dig i Hovås Höjd? En härlig variation 
av naturens vidsträckta miljöer och kustens vackra hav, 
blandat med Sveriges äldsta golfbana och en attraktiv 
stadsdel på upp- och framväxt. Ta dig tid att läsa om 
allt detta och lite till. Välkommen till ett naturligt boende, 
välkommen till Hovås Höjd.
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SKOLA/FÖRSKOLA

GRÖNOMRÅDE

BADPLATS 

KOLLEKTIVTRAFIK

MOTIONSSPÅR 

MATBUTIK

RESTAURANG/KAFÉ

GOLFBANA 

TENNISKLUBB 
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SVERIGES ÄLDSTA  
GOLFKLUBB
Det gäller bara att passera Säröleden, några trädtoppar 
som skymmer sikten och att slå rakt. Lättare sagt än 
gjort. 320 meter är det kanske inte alla som slår så 
ett FORE i bakfickan och korrigerat sikte kan vara ett 
strategiskt förslag. 

Göteborgs Golf Klubb ligger inkilat mellan vackra villor 
och Kattegatts vågor söder om Göteborg. Inkilat är rätt 
framställt. En genomsnittlig 18-hålsbana har vanligtvis 
en yta på mellan 70-80 hektar. Hovås bara 45. Och så 
kommer det förbli – det finns ingen mark kvar att annek-
tera. Förutom marken där Hovås Höjd kommer ta form.

Men trots den begränsade spelytan och utmaningen 
det för med sig tilltalar Hovås vackra bana den bästa 
golfaren likväl amatören. Och klubben har verkligen 
satsat. Det visar den toppmoderna anläggningen och 
det nyrenoverade klubbhuset på. Och att det är en 
golfklubb som under senaste åren utsetts till Sveriges 
bästa klubb för juniorer.  

Golfbanan flyttade från Hisingen till Hovås 1904 och 
hade till en början sex hål som sköttes av golfentusiaster.  
Då hade man inte råd att anställa några dyra green-
keepers. Istället fick kossorna Rosa, Beata och deras 
vänner sköta gräsklippningen med precision.  
Foto grafierna som pryder klubbhuset från början  
av 1900-talet visar greener långt ifrån dagens kvalitet.  

Sveriges äldsta golfklubb kan också skönmålas på 
många fler sätt. Hål 2 som är Sveriges äldsta golfhål 
med samma sträckning sedan starten 1904, utsikten 
som man blir helt hänförd över på hål 7 eller bara att 
den här pigga 119-åringen faktiskt har överlevt både 
världskrig, svält, pandemier och ekonomiska kriser.  

Så när du peggar upp på första tee står du på historisk 
mark. Och vänder du dig om kanske du ser din lägenhet 
på höjden i Hovås. 

I teorin är det möjligt att stå på Hovås Höjds hustak, pegga upp, ta sikte mot 16:e hålets 
green på Göteborgs Golf Klubb och landa några meter från flagg. Från Hovås Höjd är det 
nämligen bara 320 meter fågelvägen till green – en lång och rak drive. 
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KUSTENS PÄRLOR

En mysig cykeltur ner från Hovås Höjd hittas det barn-
vänliga Hovåsbadet. Solvarma klippor, den härliga 
sandstranden och grunda badvattnet gör att barn-
familjer vallfärdar hit på sköna sommardagar. Kikar du 
ut över viken finns stora möjligheter för att se både 
optimistjollar som mindre segelbåtar och motorbåtar 
som navigerar genom viken.

Givetvis finns det andra badplatser att tillgå. Hela 
vägen från Marholmen till Stora och Lilla Amundöns 
vackra naturreservat finns många smultronställen.  
Just vid Amundön får du allt – barnvänliga stränder, 
solvarma klippor, behagliga ekskogar och omtyckta 
promenadleder i den karga kustmiljön. 

Eller varför inte besöka livet under vattnet? I bukten vid 
Havshuvudet har kommunen skapat en marin naturstig 
under vattenytan som lockar många nyfikna badare 
under sommarmånaderna.  

En positiv aspekt med att bo just i Hovås är att det  
är enkelt att byta fastlandets klippor mot skärgårdens 
kobbar och skär. Utmed kusten finns ett flertal småbåts -
hamnar på kort avstånd från varandra så valmöjlig-
heterna om vilken hemmahamn du önskar är stora. 

Ta med dig allt du behöver för att dörja makrill direkt 
från båten och tillaga den sedan på bästa sätt hemma i 
lägenheten. För när du bor i Hovås finns möjligheten  
att utforska havet både från strandkanten och i en 
våggungande båt.

Sand mellan tårna, sedan klipporna, rader av kritvita sjöbodar. Blicken glider ut över Askims-
fjorden och längre bort skymtas Göteborgs södra skärgård. Därefter hav. Detta gungande 
vackra hav. Västkusten visar sig verkligen från sin bästa sida utmed Hovås kustremsa. 
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HEMLIGA RUM &  
PROMENADSTRÅK

Naturreservatet Sandsjöbacka sträcker sig över stora 
vida vyer. Här kan du välja vad det är du eftersöker: 
tallskog, lövskog, små sjöar med rik biologisk mångfald 
eller fina utsikter över den lila ljungen som frodas.  
Tack vare den västgötska landskapsblomman för-
vandlas stigarna kring Oxsjön till ett blommande hav  
på sensommaren.  

I den vackra naturen pickar också djurlivet på vår 
uppmärksamhet. Älgen och rådjuret samspelar i skogen 
med räven och skogsharen. Och faller blicken mot 
himlen glider ormvråken eller duvhöken ljudlöst över 
oss på jakt efter en mättande måltid.  

Oavsett var i Sandsjöbackas naturreservat du väljer 
att träda in finns det många stigar att utforska, korta 
som långa, anpassade för äventyraren likväl vandrings-
novisen. Den längsta - Sandsjöbackaleden - sträcker 
sig genom hela naturreservatet och du vandrar förbi 
både Sisjöns och Oxsjöns populära badplatser. Under 
den 22 kilometer långa vandringen passeras också 
gränsen mellan Västra Götaland och Halland. 

Att investera din tid och bli berörd av naturens element 
är väl värt att göra när du har ett storartat naturreservat 
runt knuten. 

Visst är skogen magnifik? Massvis med smultron- och kantarellställen som bara är dina egna. 
Det är få förunnat att bo nära staden med ett naturreservat runt knuten, precis som det är i 
Hovås Höjd. Drygt 4000 hektar naturreservat dessutom.
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MED NATUREN  
I SIKTE 
Panorama över Askimsfjordens inlopp eller 
korta ögonblickssekvenser över skogens 
mörkgröna nyanser. I Hovås bestäms ramens 
innehåll av naturens element. 
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- Från början hade vi en tanke om att det skulle vara 
skifferfasad eller stenmaterial. Men med tanke på plat-
sens fina och varierande skog gick vi över till laserat 
trä, en slät panel. Enkelt, men samtidigt elegant, säger 
Michael Ghersetti.  
 
Balkongerna undersidor bearbetas för att skapa ett 
homogent uttryck mellan fasad och balkong. Från gatan 
kan det vid första anblick se ut som att de smälter in i 
varandra. 

Ibland är det enkelt att utforma bostäder. Enkelt som 
att vi låter naturen inspirera oss hur vi ska utforma 
Hovås Höjds bostäder. Och platsen i sig skapar ber-
ättelsen med många uttryck. Redan från första steget 
in i lägenheten fångas din blick in av de långa vyerna 
likt en ögonblicksbild från ett vykort. Det är naturen, 
och utsikten i synnerhet, som satt tonen för hur vi 
på Balder och Liljewall arkitekter skapat Hovås Höjds 
mångsidiga bostäder och framträdande materialval. 
Enkelt och rationellt, samtidigt elegant och exklusivt.  

- Man kan säga att vi vill ta det bästa från kullen och för-
stärka det i en bostadsform, berättar Michael Ghersetti 
som tillsammans med sina fyra kollegor från Liljewall 
utformat Hovås Höjd. I och med utsikten vill man gärna 
komma upp bland trädtopparna. Havet upplevs lika 
nära som det faktiskt är. Det är redan nu en fin plats 
men svårtillgängligt för många. Med Hovås Höjd möj-
liggör vi utsikten för många fler. 

Hovås Höjd består av de fyra punkthusen med om-
svepande balkonger på kullen som kompletteras av tio 
radhus utmed Skalldalsvägen. Visionen är att skapa 
en känsla av att husen växer upp ur naturen och att 
flera uteplatser övergår från balkong till berg. Och hur 
fasaden ska gestaltas har också arbetats fram utifrån 
naturens premisser. 

LILJEWALL ARKITEKTER

ARKITEKTEN  
BERÄTTAR
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Från början hade vi en tanke om att det skulle vara skiffer
fasad eller stenmaterial. Men med tanke på platsens fina 
och varierande skog gick vi över till laserat trä, en slät panel. 

Enkelt, men samtidigt elegant 

Michael Ghersetti, Arkitekt på Liljewall

Radhusen – eller ett modernt townhouse som Michael 
hellre beskriver dem som – kommer inte i klassisk 
mening vara radhus med en liten trädgårdsplätt på 
baksidan och parkering på framsidan. Istället blir det  
ett stadsboende i två plan som inkluderas i en natur-
miljö med kvaliteterna som ges.  

För Balder och Liljewall har det varit viktigt att tillföra 
mötesplatser på kullens naturliga typografi i så hög  
utsträckning som möjligt. Mellan punkthusen breder 
den eleverade gården ut sig med en pergola och 
planteringar, vinterträdgårdarna mellan radhusen får  
ta plats och ett centrumhus med olika användnings-
områden kommer inkluderas i bostadsområdet. 

- Vår vision är att ge tillbaka utrymmen med samma 
kvalitet men i en annan form som höjer det dagliga 
värdet för dem som bor här. En del lek och spel mellan 
husen och en lugnare plats där man tar en gemensam 
kopp kaffe, om man inte sitter på sin balkong. Dess-
utom vill vi knyta an till de befintliga gångstråken på  
så många sätt som möjligt, säger Michael Ghersetti. 



Navet
Centralt i det multifunktionella Hovås Höjd hittar du 
områdets egna knytpunkt som vi valt att kalla - Navet. 
Navet är placerat som första hus i radhuslängan och 
fylls av smidiga funktioner och lösningar för såväl 
vardag som fest, sommar eller vinter.

Medlemskap i bilpool
För att förenkla ärenden och kortare utflykter finns två 
elbilar till förfogande. Varje bostad får ett medlemskap 
i elbilspoolen som ingår i månadsavgiften under 10 års  
tid. Man betalar enbart för tiden och sträckan som körs.

Lådcyklar
Tur till Hovåsbadet, Nya Hovås eller bara sugen på 
att cykla längs kusten? I Hovås Höjd inkluderas sex 
stycken lådcyklar som är fria att låna för de som bor 
här. Cyklarna ägs gemensamt av de tre bostadsrätts-
föreningarna. 

Cykelservicerum
Fyll på med luft i däcken, justering av bromsar eller 
smörjning av kedjan? I Navets bottenvåning hittas 
områdets högkvalitativa cykelrum för all typ av cykel-
underhåll. Här parkeras även lådcyklarna, som då och 
då kan behövas ses över.

Vid köp av en bostadsrätt i Hovås Höjd blir du automatiskt en del av  
ett flexibelt och hållbart bostadsområde som gör livet mycket enklare. 

HÅLLBART LIV  
I HOVÅS HÖJD
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Instabox
Du som bor i Hovås Höjd kommer inte lika ofta behöva 
besöka ett postombud. I Navets bottenvåning har ett 
utrymme skapats för Instabox – ett smart skåp där du 
med en egen kod hämtar dina paket. Levererat och klart. 

Festlokal
Barnkalas eller middagsbjudning med långbord - då är 
det bara att hyra Navets egna festlokal. Förutom ett rum 
som rymmer långbord och servering finns ett fullt 
utrustat kök med kyl och frys. 

Vinterträdgårdar 
I radhuslängan finns två vinterträdgårdar med semiglasat 
tak och glasvägg. I den södra vinterträdgården inleds 
barnkalasets presentutdelning och festens fördrink 
innan dörrarna öppnas upp till middagen i festlokalen. 
Tillsammans med innergårdens pergola och utkiksplats 
blir vinterträdgårdarna knutpunkter som binder samman 
människor och kvarteret. 

Övernattningslägenheter 
När familj eller gäster kommer på besök kan du enkelt 
boka in dem i en av Navets två övernattningslägenheter. 
Dessa bokas till en mindre avgift som betalas direkt till 
föreningen och varierar beroende på vilken lägenhet 
som väljs.

Realtidstavla för kollektivtrafik 
Med en busshållplats vid Askims kyrka och en express-
busshållplats vid Hovås Nedre finns här goda möjligheter 
att resa kollektivt. En digital skärm om nästkommande 
avgångar i realtid installeras i anslutning till Navet.

Kollektivtrafikkort 90 dagar 
Ett Västtrafikkort per lägenhet, förutom de som är 
berättigade till fria resor, kommer överlämnas i sam-
band med inflyttning.

Miljöbyggnad Silver
En miljöbyggnadscertifiering ger ett kvitto på kvaliteter 
vad gäller 16 olika värden som sedan granskas av en 
oberoende tredje part. Dessa värden handlar bland 
annat om energiåtgång, innemiljö och luftkvalitet. 
 
Certifieringen Miljöbyggnad finns i tre nivåer – brons, 
silver och guld. Bostäderna i BRF Hovås Höjd kommer  
att byggas för Miljöbyggnad Silver som en tydlig mar ke- 
ring på att Balder är engagerade i miljöfrågor och tänker 
på dig som ska vistas i byggnaden.  
Läs gärna mer på miljobyggnad.se
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Du kliver in i ditt nya hem. Det klassiska konceptets bas är krispigt vitt. Som gjort för dig som vill hitta 
lugnet, harmonin och inspirationen i det traditionella och tidlösa. Köket är inrett i en vit kökslucka 
och med den varma greige färgade bänkskivan blir det en fin combo som håller över tid.  Allt smälter 
fint ihop precis som med det varma mattlackade trägolvet i 3-stavig ek. Fönsterbänken är i polerad 
natursten. Ett badrum som glänser i vitt, med tvätt och tork, här har ingen annan huserat innan dig.  

I detta hem bjuder du mer än gärna dina vänner på middag. Något klassiskt. 

I N R E D N I N G S KO N C E P T  N O 0 1

KLASSISK
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Välkommen. Grönt är din färg, som skog och natur. Den varma vitgrå väggfärgen smälter fint  
ihop med köksluckan i en härlig varmgrön ton. För att förtydliga det industriella uttrycket har  
köket rostfria vitvaror och diskreta rostfria handtag på skåpen. Diskmaskinen smälter väl in,  
integrerad bakom köksluckan. Bänkskiva som går i en varm ljusgrå mönstrad kvartskomposit.  
I badrummet möter Terazzo klinkern den svarta takduschen som ger dig den industrikänsla  

du är ute efter. Djärvt och coolt. Du tänker bara på ett ord – Trend. 

I N R E D N I N G S KO N C E P T  N O 0 2

TREND
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Det är en tidlös känsla du är ute efter i ditt hem. En sober färgskala med material som är enkla att  
kombinera med många personliga stilar. Den varma och ombonade kulören på köksluckorna som möter  
noggrant utvalda material och detaljer - bänkskiva och stänkskydd i en ljusgrå kvartskomposit – skapar en  
harmonisk och enhetlig känsla. Alla detaljer exponeras inte, exempelvis integrerade vitvaror i samma som  
köksluckorna och massiva innerdörrar. Här är det elegant utan undantag.Badrummet vill du inte lämna  

– du älskar den grå granitkeramiken både på väggar och golv, allt för en helhet som andas stil och elegans.

I N R E D N I N G S KO N C E P T  N O 0 3

ELEGANS
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Handdukstork och spotlights i badrumstak är separata tillval oavsett val av inredningskoncept
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KÖPGUIDE
1. Anmäl intresse
När du hittat ett område och en lägenhet du 
är intresserad av behöver du göra en intresse-
anmälan. Det innebär att du inte riskerar missa 
viktig information om detaljplaner, visningar, 
säljstartsdatum, planlösningar, inrednings-
val samt såklart erbjudande om att få köpa. 
Intresseanmälan är inte bindande och du kan 
när som helst avanmäla dig = tacka nej till 
mer information om projektet.

2. Visning
På våra visningar har du möjlighet att studera 
modeller och 3D-visualiseringar, träffa våra 
mäklare för att prata planlösningar, inrednings-
val och prisbilder. Visningarna är ett ypperligt 
tillfälle att få svar på frågor och funderingar 
som brukar dyka upp längs med vägen. Är du 
intresseanmäld får du automatiskt en inbjudan 
på mailen. Annars finns visningarnas tider och 
platser angivna på nyproduktions respektive 
projekthemsidor. Som köpare kommer du 
senare – cirka ett år före tillträdet – bjudas 
in till stomvisning. Då får du chansen att 
komma in och titta i din nya bostad. Även 
om ytskikten inte är färdiga får du en bra  
bild av lägenheten, ytorna, huset och området.

3. Reservera lägenhet
Men först behöver du såklart bestämma, 
boka och tilldelas den bostad du vill köpa. 
Att du tilldelats bostaden vet du först när 
mäklaren kontaktar dig för att skriva ett 
boknings avtal. I samband med det betalar 
du också en bokningsavgift på 20 000 kr 
– vilket försäkrar dig om att lägenheten är 
reserverad för din räkning. Tänk på att du 
behöver ett giltigt lånelöfte från din bank i 
samband med tecknandet av bokningsavtalet.

4. Förhandsavtal
I samband med byggnationsstart är det 
dags att skriva förhandsavtal. Då betalar du  
100 000 kr som inkluderar de 20 000 kr du 
betalade när du reserverade lägenheten.

5. Inredningsval
Du har med all säkerhet redan funderat och 
har bilden ganska klar över hur du vill inreda 
din lägenhet. För att du ska kunna sätta din 
egen prägel på din nya bostad har vi tagit 
fram tre inredningskoncept som vi kallar för 
Klassisk, Trend och Elegans. I varje projekt 
anpassar vi utbudet ännu mer. Läs mer om 
koncepten på den projekthemsida och för 
det projekt som du är intresserad av. Du 
kommer i god tid att bli informerad om när 
det är dags att göra inredningsvalen.  
Vi finns hela tiden här för dig så tveka inte 
att kontakta oss om du har några frågor 
eller vill bolla inredningsidéer. I samband 
med att du gör dina inredningsval betalar 
du också en handpenning på 10 % på dina 
inredningsval. Resterande belopp betalas 
strax före tillträdet.

6. Upplåtelseavtal
Upplåtelseavtal tecknas cirka fyra månader 
innan tillträdet. Om du kommit in senare i 
processen och inte tecknat förhandsavtal 
betalar du nu 100 000 kr.  
För dig som redan tecknat ett förhandsavtal 
och inbetalt 100 000 kr betalar inget extra 
vid det här tillfället.

7. Slutbetalning
Innan du får tillträde till din nya bostad är 
det dags att betala in den återstående delen 
av köpeskillingen – den så kallade slutlikviden.

8. Flytta in
Äntligen börjar det bli dags att flytta in i din 
splitternya bostad som ingen annan tidigare 
bott i. Senast sex månader innan tillträdes- 
dagen ger vi besked om inflyttningsmånad  
så att du i god tid kan börja säga upp el- 
abonnemang, förbereda försäkringar, göra 
adressändring, titta på nätleverantörer m.m. 
Inflyttningsdatum = nyckelutlämningsdag  
bestäms senast tre månader före ditt tillträde. 
Cirka två veckor före tillträdet har du möjlighet 
att vara med på din bostads slutbesiktning. 
Sedan är det bara att börja räkna ner, packa 
det sista och beställa flyttpizzorna.
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Vad är en bostadsrätt?
En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som 
har till ändamål att upplåta lägenheter med bostadsrätt 
utan tidsbegränsning till sina medlemmar.

Rättigheter & skyldigheter
Att inneha och bo i en bostadsrätt medför såväl rättig-
heter som skyldigheter. I lägenheten får du måla, 
tapetsera samt utföra mindre ombyggnader och repa-
rationer. För större förändringar av lägenheten krävs 
dock styrelsens medgivande.

Medbestämmande
Du och dina grannar bestämmer gemensamt över era 
bostäder och ert bostadsområde genom den styrelse  
som ni väljer vid den årliga föreningsstämman. Under 
föreningens första verksamhetsår sköter en interims-
styrelse hela verksamheten. När du tillträder lägenheten 
blir du också medlem i föreningen. Medlemskapet ger 
dig både ansvar för och inflytande över bostadsrätts-
föreningens ekonomi och förvaltning.

Årsavgift
Årsavgiften betalas från tillträdesdagen och månadsvis
i förskott.

Boendekostnader
När du köper din bostadsrätt betalar du insats och upp-
låtelseavgift, vilket är din lägenhets totala köpeskilling. 
Utöver detta betalar du en månadsavgift. Den skall täcka  
din bostadsrätts andel av föreningens kostnader (såsom 
räntor och amorteringar på lån samt drift och under-
hållskostnader). Utöver månadsavgiften tillkommer per-
sonliga kostnader så som hushållsel, vattenförbrukning 
och hemförsäkring.

Hemförsäkring
Föreningen håller fastigheten fullvärdeförsäkrad. 
Utöver detta ska du teckna en hemförsäkring med 
bostadsrättstillägg som skyddar dig vid stöld, brand och 
vattenskada eller om du skulle bli skadeståndsskyldig.

ATT BO I
BOSTADSRÄTT
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VÄLKOMMEN ATT  
KONTAKTA OSS  
OM DU VILL  
VETA MER OM  
HOVÅS HÖJD

MAGNUS SVÄRDEGÅRD
Ansvarig mäklare

031 – 734 49 66
magnus.svardegard@ 
fastighetsbyran.se

SEBASTIAN STAFNERGÅRD
Ansvarig mäklare

031 – 734 49 66
sebastian.stafnergard@ 
fastighetsbyran.se

CHRISTER SVÄRDEGÅRD 
Ansvarig mäklare

031 – 734 49 66
christer.svardegard@ 
fastighetsbyran.se
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SYMBOLFÖRKLARING

F

Symbolförklaring

K K/F DM U/M
Kyl Frys Kombinerad

kyl och frys
Diskmaskin Ugn/micro 

i högskåp

Bänkskiva 
med överskåp

Diskho Garderob KlädkammareSpishäll

STSTL
Städskåp Städskåps-

inredning

G-SKJ

Skjutdörrs-
garderob

Elcentral

ELC

Övrig information:

Med reservation för eventuella ändringar.
Alla mått och ytangivelser är preliminära och avrundade till närmste heltal.

Radiatorer och konvektorer kan tillkomma vid fönster, fönsterpartier och vid vägg, även i badrum.

Skjutdörrsgarderob inreds med klädstång och hylla om ej annat finns markerat på planritning.

Toalett Dusch Stuprör VärmepannaHandfat

G KLK

L
Linneskåp

TM
Tvättmaskin

KMTT
Torktumlare Kombimaskin Fördelningsskåp

FSK

Lägre takhöjd
standardtakhöjd: 2,5 m

Linneskåps-
inredning

VP
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