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Områdes- och lägenhetsbeskrivning



Cykelförråd i separat 
byggnad på gården, 

barnvagns- och 
rullstolsrum i varje 

fastighet. Postboxar med 
digitala lås i respektive 

trapphus. Varje lägenhet är 
utrustad med kombinerat 

tvättmaskin och 
torktumlare.

Tre byggnader i 4-6 
våningar uppförda i 

trästomme för en mer 
hållbar miljö. Husen är 
utrustade med solceller, 
digitalt låssystem och 
parkeringsgarage med 

laddplatser.  

Husen är utrustade med 
solceller, digitalt låssystem 
och parkeringsgarage med 
laddplatser.  Huset närmast 

Gröndalsvikens station 
rymmer två affärslokaler i 

bottenplan och har en vacker 
yttre fasad i värmebehandlad 
Thermowood i naturlig kulör.

Vackra grönytor 
med lekplats, 

buskar, odlingslådor 
och grillplats. En 

plats för familjer att 
umgås och lära 
känna varandra.



Rumsbeskrivning

KAPPRUM/HALL

✓ Beigegrå entrédörr i aluminium.

✓ Innanför entrédörren ligger det mörkgrått kakel ca 1-2 
kvm.

✓ Ekparkett Vitmålade gipsväggar (S 0502-Y)

✓ Habo kapphylla i ek och aluminium

✓ Vit garderob

FÖRRÅD/KLÄDKAMMARE

✓ Vitmålade gipsväggar (S 0502-Y)

✓ Ekparkett

✓ Hylla med klädstång

BADRUM/WC

✓ Mörkgrå klinker på golv

✓ Komfortvärme i golv. Går på hushållselen

✓ Liggande vitt kakel på väggarna 

✓ Duschvägg rundad IFÖ

✓ Badrumsskåp vit med LED-belysning

✓ Tvättställ i vitt utförande IFÖ

✓ Golvmonterad WC-stol med dolt vattenlås IFÖ

✓ Spegel på vägg

✓ Toapappershållare och klädkrok HABO

✓ Kombimaskin (tvätt/tork) Cylinda

KÖK

✓ Vitmålade gipsväggar (S 0502-Y)

✓ Ekparkett Ballingslöv Solid vit köksinredning

✓ LED-spottar i underskåp i köksinredning

✓ Bänkskiva i laminat mörkgrå

✓ Heltäckande diskbänksplåt

✓ Köksblandare Gustavsberg med avstängning 
för diskmaskin

✓ Stänkskydd vitt matt kakel 

✓ Fläktkåpa Franke Spirit 

✓ Förberett för diskmaskin med löst skåp, 
bredd 596 mm

✓ Glaskeramikhäll 60 cm Cylinda 

✓ Kylskåp, kyl/frys, frys Cylinda 

✓ Fönsterbänk Azul Cascais

VARDAGSRUM

✓ Målade gipsväggar (S 0502-Y)

✓ Ekparkett

✓ Fönsterbänk Azul Cascais

SOVRUM

✓ Vitmålade gipsväggar (S0502-Y)

✓ Ekparkett

✓ Vit garderob med hylla och klädstång

✓ Fönsterbänk Azul Cascais



Välkommen hem!


