
VÄLKOMMEN TILL
SVÄRDSKLOVA

VALSAN INTERIÖR

GRUND
Platta på mark med markisolering alternativt hus på stolpar beroende 
på tomtval. På flera av tomterna tillkommer pålning eller stolphusgrund 
samt geoteknisk undersökning. På alla tomter tillkommer byggherre-
kostnader och utvändig schakt.

YTTERTAK
Carisma platt från Benders

YTTERVÄGG
Isolerad träregelstomme med grund- och mellanstruken stående träpa-
nel. Mineralullsisolering i tre skikt och 9mm utegipsskiva.

VS
Golvvärme samt dolda installationer i vägg. Vattenfördelare inbyggt i 
inbyggnadsskåp med plats för vattenmätare. 

ANSLUTNINGAR
VA-, el- och fiberanslutning samt byggström under byggtid ansvarar 
köparen för.

UPPVÄRMNING
Frånluftsvärmepump NIBE F370 med återvinning. Golvvärmeanlägg-
ning från LK inklusive golvvärmefördelarskåp och rumsreglering.
 

BESKRIVNING
Husen har genomgående en mycket hög standard. Köket har allt man 
kan önska sig i form av en generös och inbjudande köksö med induk-
tionshäll, vask och diskmaskin. Hela köks- och badinredningen kommer 
från Ballingslöv. Wc/d är helkaklad och med klinker på golvet, även 
entrén i hallen har klinker. 

Tvättpelare från Siemens medföljer, likaså en frånluftsvärmepump som 
sköter golvvärmen, tappvattnet och ventilationen i form av en NIBE 
F370.

Tillval kommer att kunna göras i samråd med husagent inom ramen 
för detaljplanen och gestaltningsprogrammet för området.  

* Takvinkeln på tvåplansmodellen Runn har av estetiska skäl fått en 
takvinkel på 40° (detaljplanen tillåter 27°) Detta har i förväg muntligen 
förankrats med bygglovsenheten som en sannolik möjlig avvikelse. 
Varje bygglovsansökan kommer dock att prövas enskilt. Huset kan utan 
problem anpassas konstruktionsmässigt till 27°.

* Priserna gäller vid tecknande av köpekontrakt senast 2021-05-15

* Vi förbehåller oss rätten att ändra till likvärdig produkt vid eventuella 
produktförändringar eller i syfte att utveckla eller förbättra produkten. 



Runn
TYP: 1,5-PLAN
INVÄNDIG YTA: 123,9 m2

ENTRÉPLAN: 85,0 m2

PLAN 2: 38,9 m2

ANTAL RUM: 6

VARAV SOVRUM: 4
PRIS: ca 3,3 milj.*
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Runn är ett modernt och stilfullt 
ladhus med stora fönsterpartier. In-
vändigt möts man av en stor social 
yta där hela familjen kan samlas 
under lediga stunder. Vardagsrum-
met har öppet i nock och fin kon-
takt med ovanvåningens allrum. 
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* Priserna är cirkapriser som avser dessa 
husmodeller i standardutförande inkl. 
generalentreprenad. Priserna är exklusive 
tomt, extra markarbeten, anslutnings- 
avgifter och övriga byggherrekostnader.

Valsan
TYP: 1-PLAN
INVÄNDIG YTA: 83,3 m2

ANTAL RUM: 3

VARAV SOVRUM: 2
PRIS: ca 2,4 milj.*
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Valsan är ett fritidshus i kubistisk 
minimalism som på ett diskret 
sätt smälter in i sin omgivning. De 
invändiga ytorna är som gjorda för 
avkopplande dagar nära naturen. 
Stora fönsterpartier och högt i tak 
skapar en ljus och luftig atmosfär i 
husets umgängesytor.
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* Priserna är cirkapriser som avser dessa 
husmodeller i standardutförande inkl. 
generalentreprenad. Priserna är exklusive 
tomt, extra markarbeten, anslutnings- 
avgifter och övriga byggherrekostnader.


