
NYBYGGNATION

Välkommen till 
Vår nybyggnation 
på redareplan!



Välkommen in!

Entrédörren är försedd med både 
tagg- och nyckellås och vid sidan 
av entrédörren finns en porttelefon 
för att du ska känna dig trygg i din 
bostad. I huset finns naturligtvis 
hiss för att ha ökad tillgänglighet 
till alla våningsplan. 

I trappuppgången finns postboxar 
på nedre plan och vid varje dörr 
finns en tidningshållare. Materialet 
i golv och sockel är granitkeramik. 
Väggar och tak är målade i ljusa 
kulörer. Täckmålade trappräcken 
och handledare i stål.

Ritningen visar lägenheternas placering på plan 2 i huset.

rumsbeskriVning

normalplan

bo bra där du lEVEr.



I huset finns sex lägenheter i stor-
lek 2 rum och kök (61 kvm) och sex 
lägenheter i storlek 3 rum och kök (72 
kvm). Varje våningsplan innehåller två 
lägenheter om 2 rum och kök och två 
lägenheter om 3 rum och kök. 

Samtliga lägenheter kommer 
att ha inglasade balkonger. 
Inglasningen går både att 
öppnas helt eller skjutas åt sidan.

I kapprummet/hallen i samtliga 
lägenheter läggs klinker på golvet 
innanför dörren. dessutom finns en 
skjutdörrsgarderob med städinredning.

LÄGENHETERNAS UTFORMNING

2 rum och kök 61 kvm.

3 rum och kök 72 kvm.



På golvet vid köksbänken läggs 
klinker. I övriga köket läggs ek-
lamellgolv. Sockel av trä. 

Väggar och tak är täckmålade i vitt.

Kombinerad kyl och frys är instal-
lerad liksom diskmaskin. 

Timerstyrt eluttag installerat liksom 
nätverksuttag.

Kök - Vardagsrum - Sovrum

rumsbeskriVning kök

Kök, 2-rummare.

Kök, 3-rummare.

bo bra där du lEVEr.

På golvet vid köksbänken läggs 
klinker. I övriga köket läggs ek-
lamellgolv. Sockel av trä. 

Väggar och tak är täckmålade i vitt.

Separat kyl och frys är installerad 
liksom diskmaskin. 

Timerstyrt eluttag installerat liksom 
nätverksuttag.

rumsbeskriVning kök



På golvet läggs eklamellgolv. 
Sockel av trä/eklaserad. 

Väggar och tak är täckmålade i 
vitt. Fönsterbänk i natursten. 

Nätverksuttag för öppen fiber. 

rumsbeskriVning 
Vardagsrum

På golvet läggs eklamellgolv. 
Sockel av trä/eklaserad. 

Väggar och tak är täckmålade i 
vitt. Fönsterbänk i natursten. 

Vita skjutdörrsgarderober i ett 
av sovrummen. 

Nätverksuttag för öppen fiber.

rumsbeskriVning 
soVrum



Badrum - Hyresnivå
bo bra där du lEVEr.

På golvet läggs klinker. 

Väggar kaklas. Taket är täckmålat 
i vitt.

Samtliga lägenheter är utrustade 
med dusch.

Separat tvättmaskin och tork-
tumlare installeras. 

bänkskiva och överskåp samt 
elektrisk handdukstork installeras 
också. 

I badrummet syns förkromade 
kopparrör.

uppvärmning: Fjärrvärme till 
vattenburet radiatorsystem. 

Ventilation: FTX.

El: Elcentral med jordfelsbrytare och 
automatsäkringar.

belysning: lEd-armaturer.

rör: dolt förlagda eller ingjutna, 
utom i badrum.

Fiber: Öppen fiber till varje lägenhet.

rumsbeskriVning badrum

ytterligare speCiFikationer 



Hyrorna nedan presenteras i 2016 års hyresnivå. I hyran ingår värme. Hushållsel tecknas via eget abonnemang. 

HYRESNIVÅ

BESKRIVNING YTA M2 VÅNING HYRA KR/MÅNAd
2 rum och kök 61 01 7 774
2 rum och kök 61 01 7 774
3 rum och kök 72 01 8 976
3 rum och kök 72 01 8 976

2 rum och kök 61 02 7 825
2 rum och kök 61 02 7 825
3 rum och kök 72 02 9 036
3 rum och kök 72 02 9 036

2 rum och kök 61 03 7 876
2 rum och kök 61 03 7 876
3 rum och kök 72 03 9 096
3 rum och kök 72 03 9 096

Fördelning av lägenheter görs i första hand enligt den upprättade intresselistan. 
  
Våra uthyrare kommer att personligen kontakta de som står på intresselistan för att skriva kontrakt.

ordinarie uthyrningsrutiner gäller i övrigt.

UTHYRNINGSREGLER FÖR NYBYGGNATIONEN



bostadsstiftelsen platen
box 33

591 21 motala

besöksadress: platensgatan 1
tel: 0141-22 89 00

www.platen.se
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