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I Vallastaden har vi satt ribban högt. I flera år har 

vi slipat på detaljerna för hur vi ska ta oss an Brf 

Magasinet. Därför är både vi på Hökerum Bygg och våra 

arkitekter Johannes Norlander Arkitektur och Magnus 

Ståhl Arkitektbyrå stolta, glada och förväntansfulla 

inför mötet med de som ska bo i dessa fantastiska hus.

Att Vallastaden inte bara är ett nytt bostadsområde 

utan också en bomässa har sporrat oss att göra vårt 

yttersta. Konceptet för hela Vallastaden har utmanat 

oss byggare att tänka ett varv extra kring boendemiljö 

och social hållbarhet. Vi på Hökerum Bygg bestämde oss 

tidigt för att vi i vårt projekt skulle bygga stolta 

betonghus där materialen får synas, leva och åldras med 

värdighet. 

För att göra något riktigt bra måste man vara modig 

och trogen mot sina ideal. Så, håll till godo, här är 

vår idé om framtidens boende. Två vackra byggnader 

med en gemensam innergård. Rå betong, vackert trä, 

möjlighet till möten, odling och morgonbad på den egna 

innergården. Här hoppas vi verkligen att ni ska trivas!
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VALLASTADEN –  
EN NY OCH LEVANDE 
STADSDEL MITT I STADEN
Vallastaden blir ett helt unikt 
område. Mycket på grund av att 
kommunen tillsammans med oss 
byggherrar har satt ribban mycket 
högt. Här vill vi verkligen visa vad 
som är möjligt med uppdraget och 
visionen att skapa en modern stadsdel 
som sjuder av liv. 

I Vallastaden jobbar vi med ledorden 
variation, kreativitet och social 
hållbarhet.

I dagsläget, hösten 2015, är vi 35 
byggherrar som har avtal med kommunen 
som förbinder oss att bygga olika 

typer av bostäder i området. Det blir 
en bit över 800 bostäder med olika 
upplåtelseformer och storlekar. Här 
finns allt från unika villor till 
utsökta bostadsrätter, klimatsmarta 
hyresrätter, radhus och omsorgsboende.

Vallastaden kommer få hela Sveriges 
ögon på sig på grund av den unika 
stadsplaneringen. Det kommer kännas 
ombonat, småskaligt, grönt och 
variationsrikt att gå runt i stadsdelen. 
Här är omväxling och kreativitet 
honnörsord, och det märks!

Visionsbild framtagen av Okidoki Arkitekter AB.

OM VALLASTADEN
Strax väster om Linköpings innerstad, 
nära universitetet ligger den plats 
där Vallastaden håller på att växa 
fram. Härifrån tar det 12 minuter att 
cykla in till Linköpings stadskärna. 

Vallastaden kommer bli en tät och 
blandad stadsdel där det finns otroliga 
möjligheter till ett aktivt liv fullt 
med kreativa möten.

För rekreation utanför Vallastaden så 
omger Vallaskogen med fina löpspår, 
Gamla Linköping, och Linköpings 
golfklubb området. Det vackra och 
populära Eklandskapet är också inom 
räckhåll med underbara strövområden och 
möjligheter till aktiviteter året runt.
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Förskolor och skola
Vallastaden kommer att innehålla 
två förskolor; en i södra delen och 
en intill Vallaparken. Den senare 
håller på att byggas och kommer stå 
klar redan i början av 2016. Den har 
utomhuspedagogisk inriktning.
I öster ska det byggas en skola med 
plats för ungefär 600 elever i årskurs 
F-6. Den nya skolan kommer ha ett 
utvecklings- och fortbildningscenter 
med inriktning mot språkutveckling 
och specialpedagogik. Närheten till 
universitetet innebär goda möjligheter 
för ett nära samarbete.

Övrig service
Nära torget (mitt emot Campushallen) 
kommer det att finnas servicebostäder 
i form av ett trapphusboende. Utmed 
de större gatorna och torgen finns 
förutsättningar för verksamhetslokaler 
av olika slag, på sikt är tanken att 
det ska finnas ett utbud av butiker och 
kontor. Förhoppningen är att det även 
ska etableras ett äldreboende och en 
kyrka i området.

Visionsbild framtagen av Okidoki Arkitekter AB.

Områdeskarta över Vallastaden.

Ny
förskola

Smedsta-
bäcken

P-hus
Felles-
hus

Vallastaden är en tät stadsdel där det inte är särskilt 
långt till något. I samma kvarter som Brf Magasinet 
finns en blandning mellan hyresrätter, bostadsrätter 
och villor. Granne med hus 2 ligger kvarterets felleshus 
och som ni ser på områdeskartan är det inte särskilt 
långt till parkeringshuset heller. Gårdssidan till våra 
hus ligger lite i en sluttning. Här kommer föreningens 
medlemmar ha en egen, lugn oas. Poolen, vinterträdgården 
och odlingslotterna kommer utgöra fantastiska mervärden i 
boendemiljön.
 
Den som tar en tur till Vallastaden upptäcker att området 
kring Smedstabäcken redan är färdigställt. Här finns en 
otroligt fin miljö som är till för alla. Expobolaget 
anordnar guidade visningar i området. Det kan vara en bra 
idé att gå med på en av dem för att få en känsla för hur 
det kommer att bli.
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Parkering
Bilparkeringar för de boende i 
Vallastaden finns i parkeringshuset 
som ligger i samma kvarter som Brf 
Magasinet. För att underlätta för alla 
att bära matkassar och annat tungt 
kommer vår bostadsrättsförening att äga 
ett par behändiga kärror/skrindor som 
man lånar då det behövs. Parkeringshuset 
värms upp av solpaneler och kommer att 
vara självförsörjande på energi.

Brf Magasinet har 17 garageplatser till 
sitt förfogande. Platserna hyr de boende 
av Dukaten.

Dukaten, som kommer att driva och 
förvalta parkeringshuset, bygger också 
särskilda platser för bilpoolsbilar. 
Det kommer att finnas 8-10 bilar i 
området och Sunfleet är företaget som 
kommer stå för bilarna. Du som bor i Brf 
Magasinet  har från inflyttning och fem 
år framåt månadsavgiften betald. Genom 
bilpoolen kan du hyra en bil precis när 
du själv har behov av den. För många 
blir detta ett betydligt billigare och 
smidigare alternativ än att själv äga en 
bil. Bilpoolen kan du läsa mer om i en 
särskild broschyr.

Cykelparkeringar kommer det finnas gott 
om i anslutning till husen.

Visionsbild framtagen av 

AG arkitekter.

OM bomässan
I augusti /september 2017 kommer 
stadsdelen Vallastaden att ha hela 
Sveriges och en stor del av Europas 
arkitekters, stadsutvecklares och 
designers ögon på sig. Då är det dags 
för bomässan Vallastaden 2017. Under 
några veckor kommer tusentals människor 
låta sig inspireras av en stadsdel som 
kan vara platsen där du redan bor.
Visionen för Vallastaden ska då synas i 
sömmarna rejält. Det medför att vi som 
är med och skapar stadsdelen verkligen 
står på tå för att leva upp till det vi 
lovar. Här vill vi byggherrar visa hur 
vi tolkar de senaste trenderna – inte 
bara inom arkitektur utan också när det 
gäller miljö, social hållbarhet och 
kultur och lärande.

För Brf Magasinets del innebär bomässan 
att vi öppnar upp portarna till fem 
utvalda lägenheter i de båda husen. Vi 
kommer inreda dem och visa dem under 
de veckor som mässan pågår. Vi kommer 
också att visa trädgården, poolen och 
vinterträdgården.

De som redan bor i Brf Magasinet kommer 
att mötas av en massa nyfikna människor 
i huset och trädgården. Vi är säkra på 
att husen kommer bli välbesökta – för 
Brf Magasinet är något alldeles extra!
För att göra det lite lättare att 
stå ut med alla besök har vi bestämt 
oss för att låta bli att ta ut någon 
månadsavgift under månaderna fram till 
och med att mässan är slut – det innebär 
omkring sex månader.

Programmet för mässan är långt ifrån 
klart, men ni som väljer att bo i Brf 
Magasinet kommer naturligtvis att vara 
en viktig del av den. Ni är nämligen 
några av de första som vågar ta steget 
in i en helt ny stadsdel där alla verkar 
våga lite mer än vanligt.
 
Vi hoppas och tror att bomässan  kommer 
innebära  några riktigt roliga veckor i 
våra sköna hus!

EN
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Hus 2. Illustration Magnus Ståhl Arkitektbyrå.

Hus 1. Illustration av Johannes Norlander Arktektur.
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Boendesamverkan Inredningsval
Vi träffar våra köpare ofta. Därför vet 
vi att många som köper en ny bostad 
lägger stor omsorg i att välja inredning 
i sin nya bostad.
 
I Brf Magasinet vill vi låta dig som 
vill vara med och bestämma lite mer än 
vanligt. Det vi tänker är att det är bra 
att veta redan från start hur de som 
ska bo i huset vill att de gemensamma 
ytorna ska fungera. Vad ska finnas i 
vinterträdgården från start? Hur ska 
reglerna för poolanvändning vara? Vilka 
idéer vill just du bidra med till det 
gemensamma Felleshuset?
 

Vi kommer inte krångla till något. 
Medbestämmandet börjar i en 
samverkansgrupp som träffas ett par 
gånger under byggtiden. Första gången 
blir redan i början av 2016. Vi ses 
inne i Linköping och sätter gemensamt 
agendan för vad som ska diskuteras och 
hur vi gör bäst nytta. Nästa träff blir 
förmodligen på byggarbetsplatsen.
 
Om du är intresserad av att medverka får 
du gärna berätta det för mäklarna redan 
i samband med att du skriver på ditt 
förhandsavtal. Kommer du på det i ett 
senare skede är det bara att mejla eller 
ringa till mäklarna eller Hökerum Bygg.

I Brf Magasinet är det mycket som är 
specialdesignat redan från start. 
Projektets grundidé handlar mycket om 
materialitet och stolt, synlig betong.
 
Precis som i våra andra 
bostadsrättsprojekt kan du fortfarande 
göra egna inredningsval – vi har en 
inredningsvalsbroschyr som du kan titta 
i. Men ta dig en extra funderare innan 
du gör om för mycket. Arkitekterna har 
lagt stor möda på att tänka igenom 
materialvalen. I hus 1 har vi furu som 
det genomgående träslaget och lister och 
kök är infärgat i vackra grå och bruna 
nyanser. I hus 2 är det ask som är det 
genomgående träslaget. Väggfasta bänkar, 
kök och luckor är fantastiskt vackra. 
Materialen är levande och kommer att 
åldras över tid. Det känns spännande och 
exklusivt.
 
Vi har också adderat återvunna material. 
Alla innerdörrar och alla badrumsspeglar 

är återvunna, gamla produkter. Du har 
också möjlighet att välja till egna 
gamla krokar och toalettpappershållare 
i badrummet. De nya strama formerna 
möter det gamla och patinerade. Du får 
själv vara med och välja vilken spegel 
och vilka dörrar vi ska sätta i just din 
lägenhet.
 
Eftersom så mycket är speciallösningar i 
Brf Magasinet så stämmer inte texterna 
i Inredningsvalsbroschyren som handlar 
om vad som är standard och tillval. Läs 
istället på respektive hus i den här 
broschyren. Eftersom vi är i ett tidigt 
skede i projektet får du ha överseende 
med att detaljer och att vissa material 
kan ersättas med liknande produkter.

De bilder som visas i broschyren skall 
ses som inspirationsbilder. Vissa 
tillval kan vara gjorda på lägenheterna 
som visas. Detaljer i bilderna kan 
avvika från verkligheten.

Bild från ett av våra inköpsställen av innerdörrar.
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gemensamma utrymmen
Möten, hållbarhet, liv, kreativitet, lust och miljö är ord som vi valt att 
förknippa Brf Magasinet med. För att kunna förverkliga dessa ord har vi lagt 
extra krut på de gemensamma utrymmena. 

POOL, vinterträdgård,  
INNERGÅRD
Tänk vad härligt att ta ett morgonbad 
och sedan äta frukost tillsammans med 
sina grannar ute i vinterträdgården. 

I hus 2 har vi valt att placera en pool 
som leder ut till en vinterträdgård. 
Poolen kommer vara uppvärmd men själva 
poolhuset har vi tänkt ha som ett 
frostfritt utrymme. Båda husen har 
naturligtvis tillgång till poolen 
och de boende i hus 1 når poolen från 
innergården eller huvudentrén i hus 2. 

Vinterträdgården har vi tänkt möblera 
med ett matbord som har plats för 6-8 
personer samt ett pentry. För den som 
önskar finns även möjlighet att påbörja 
sin alldeles egna odling här. 
Boendesamverkansgruppen är rätt forum 
för den som är intresserad av att 
vara med och bestämma inredning och 
användning mer i detalj.

Innergården planerar vi att fylla med 
så mycket grönska som bara går för att 
skapa en levande och kreativ miljö. Vi 
har till exempel lovat att plantera två 
stycken fruktträd. Då innergården är 
upphöjd från gatunivå är vår förhoppning 
att gården skall kännas privat för de 
boende.

Illustration Magnus Ståhl Arkitektbyrå.

Visionsbild framtagen av Okidoki Arkitekter AB.

felleshus 
Alla kvarter i Vallastaden har en 
gemensam byggnad med tillhörande 
utemiljö, kallade Felleshus. Visionen 
med Felleshusen är att det skall vara 
en gemensam mötespunkt i kvarteret men 
också bidra till att skapa en grönskande 
stadsdel. Felleshusen kommer utformas 
med en uppvärmd del samt ett omslutande 
växthus. 

Felleshuset som Brf Magasinets boende 
har tillgång till ligger intill 
hus 2 och kommer rymma två stycken 
övernattningsrum och ett hobbyrum/
verkstad. Det kommer även finnas 

möjlighet till lättare matlagning. Idén 
med övernattningsrummen är att dessa är 
möjliga att hyra när man får långväga 
besök och vi tror att rummen blir ett 
bra komplement till Brf Magasinet då 
många av lägenheter är små. 

I växthusdelen kommer det finnas 
odlingsmöjligheter men det kommer även 
finnas yta för sittgrupper och lek. 
Lekmiljön är till för att komplettera 
de allmänna lekplatserna. Vi hoppas 
att Felleshuset kommer bli en naturlig 
mötesplats för de som bor i samma 
kvarter.
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KONSTNÄRLIG UTSMYCKNING
I Brf Magasinet kommer konst att vara ett naturligt inslag. Du har till 
och med möjlighet att beställa ett konstverk som målas direkt på en 
vägg i din lägenhet om du så önskar. Vi är glada och stolta över att ha 
knutit Matilda Petterson till projektet.  Hon är en ung konstnär med ett 
fantastiskt uttryck. Vi tycker att hennes stil passar husen perfekt. Matilda 
kommer att vara på plats under bomässan för att måla olika verk i våra 
visningslägenheter.

Kort om  
Matilda Petterson. 
Jag har ritat och illustrerat i 
hela mitt liv. Men det var vid 
20 års ålder som jag började 
jobba med det professionellt. 
Efter att ha tagit examen som 
3d-visualiserare blev jag upp-
plockad av designkollektivet 
Oddbirds. Därefter arbetade jag 
för Firewater, Ulricehamn.   

Idag har jag eget företag och arbetar 
nästan uteslutande med illustration och 
konstinstallationer. Kunderna är allt 
från hotellkedjor, arkitekter, designer 
och till privatpersoner. Idag har jag 
verk över hela Norden samt Paris och 
Polen.

Sakta med säkert har jag börjat göra mer 
på plats och i stora skalor, vilket är 
fantastiskt roligt och något jag inte 
ens vågade drömma om att jag skulle 
syssla med för några år sedan. 

Jag gillar att använda mig av humor 
och lättsamhet i alla mina verk och 
att arbeta med blandade texturer och 
manér. Trots att jag alltid arbetar för 
mig själv, är jag duktig på att ta in 
mina omgivningar och känna av vad varje 

kund är ute efter. 
Detta efter att vara 
van vid att tänka 
snabbt och jobba 
med många bollar i 
luften. Därför har 
jag alltid energin 
och nyfikenheten för 
att skapa något nytt 
och unikt inför alla 
uppdrag

För mig är det viktigt att bibehålla 
konstformen som utgår från handen, och 
därför är allt jag levererar handmålat 
via papper, penna och pensel. 
Jag ser en tendens att tecknare som 
är duktiga i handen återigen börjar 
uppskattas, efter en tid av ett stort 
brus av nya talanger inom de digitala 
verktygen. Perfekt via defekt.

Instagram: illustratormatildap

Av Matilda Pettersson. Konstverket finns i Paris.
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L  Huset är mycket energieffektivt 
och därmed ett smart val både ur 
miljöaspekt och ekonomiskt.

L  Huset kan inte angripas av fukt 
och mögelbekymmer. Det finns helt 
enkelt inga organiska material i 
konstruktionen som kan mögla.

L  Alla lägenheter, utom en, i Brf 
Magasinet har en egen balkong eller 
uteplats (se angiven storlek på 
ritningarna). 

L  Förblir några lägenheter i föreningen 
osålda garanterar Hökerum Bygg att vi 
går in och köper dessa lägenheter.

L  Du som köper en lägenhet redan under 
byggtiden ska ha goda möjligheter 
att sätta en personlig prägel på din 
bostad. Det gör du genom individuella 
val. Du kan välja olika köksluckor, 
bänkskivor, badrumsinredning, färger 
med mera.  Vi erbjuder ett personligt 

möte med en inredningsansvarig.

L  Under byggtiden får köparna 
regelbundet brev hem där vi välkomnar 
till visningar och informerar om vad 
var och en behöver förbereda för att 
flytten ska bli trevlig och smidig.

L  Entreprenadgaranti i fem år. Från och 
med att huset har slutbesiktigats ger 
Hökerum Bygg en entreprenadgaranti 
som sträcker sig fem år framåt. 
Sakkunnig besiktningsman avgör om och 
hur eventuella fel ska åtgärdas.

L  Vi kommer jobba hårt för att det ska 
bli enkelt för dig som bor i området 
att leva miljösmart.

L  Våra löften garanteras genom vårt 
aktiva kvalitetsarbete. Läs mer om 
detta på www.hokerumbygg.se och Tryggt 
Byggt.

L  Hökerum Bygg klimatkompenserar för Brf 
Magasinet. Varje ton koldioxid som 
förbrukas i produktionen av din bostad 
kompenseras genom trädplantering i 
Afrika.

I bostadsrättsföreningen äger de
boende själva, genom bostadsrätts- 
föreningen, sina lägenheter. De boende 
betalar en insats när de köper sin  
bostadsrätt. En månadsavgift betalas 
till föreningen i förskott. Avgiften 
skall täcka föreningens verkliga  
kostnader för fastigheten såsom rän-
tor och amorteringar, drift- och under-
hållskostnader mm. Det innebär att om 
kostnader för föreningen förändras gör 
troligtvis även månadsavgiften det. 

Insatser och månadsavgifter redovisas på 
sidan 32 och 50. Insatserna kommer att 
säkras i samband med att den ekonomiska 
planen för föreningen upprättas. Månads-
avgiften avgörs till stor del av rådande 
ränteläge. Vi har här redovisat en  
månadsavgift som baseras på rådande  
ränteläge oktober 2015 med 0,5% marginal 
och olika bindningstider.

Medbestämmande  
och gemensamhet
De boende har full insyn i föreningens 
ekonomi och är med och bestämmer om för-
eningens verksamhet, genom den styrelse 
som väljs vid den årliga föreningsstäm-
man.

Reparationer, moderniseringar och  
ändringar i lägenheten bestämmer de  
boende själva över. Den yttre miljön hör 
till bostadsrättsföreningen. De boende 
beslutar tillsammans om förbättringar 
och underhåll av exempelvis gårdsmiljö, 
entréer och fasader. Genom bostadsrätts-
föreningen skapas kontakt mellan de  
boende, och ger förutsättningar för  
gemensamma aktiviteter.

Övrigt
I månadsavgiften ingår värme, vatten, 
sophämtning, fastighetsskötsel och  
ränta. 

I Brf Magasinet är lägenheterna försedda 
med individuell varmvattenmätning.  
Detta innebär att använder du mindre 
vatten än snittet i huset får du till-
baka pengar och använder du mer får du 
betala för det. Rättvist & miljösmart.

Som medlem står man för kostnaden för 
hushållselen själv. Föreningen kommer 
att teckna ett gemensamt avtal gällande 
tv, bredband och telefoni. Månads-
kostnaden för detta är ej fastställd, 
den fasta avgiften för dessa tjänster 
läggs till på månadsavgiften.

DETTA LOVAR VI!
Din bostad är något viktigt. Det är en plats där du ska trivas och känna dig 
trygg och bekväm. En plats där du ska ha möjlighet att vara precis den du 
vill vara.

Därför har vi lagt mycket kraft på att den som köper en bostadsrätt av oss 
ska känna sig trygg och nöjd med sitt köp. Det här är viktiga saker för oss:

att köpa  
och bo i bostadsrätt
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L  Vad händer om någon lägenhet i 
föreningen förblir osåld?

 Hökerum Bygg kommer då att köpa denna/dessa 
lägenheter av föreningen och äga dem tills 
vidare. Företaget har då möjlighet att hyra ut 
lägenheten/lägenheterna under en period.

L  Vad händer om den som har köpt en 
lägenhet avlider innan tillträdet?

 Lägenheten ägs då av dödsboet. De har rätt att 
sälja om lägenheten. Den nya köparen måste 
sedan godkännas av bostadsrättsföreningens 
styrelse.

L  Kan jag flytta väggar och göra om i 
min lägenhet?

 Mycket går att ordna i samband med att 
inredningsvalen görs. Oftast är sovrumsväggar 
möjliga att flytta eller ta bort. Det 
finns ett stort antal andra förändringar 
som är möjliga. Vi har en prissatt katalog 
där det finns stora möjligheter att välja 
exempelvis kakel, klinker, innerdörrar, andra 
köksmaskiner än de som är standard etc. Det 
är dock inte möjligt att göra förändringar 
som har med vatten, avlopp och ventilation 
att göra. Dessa ledningar går genom schakt 
som löper genom hela huset. Mer exakt vad 
som är möjligt att göra i varje lägenhet kan 
diskuteras med inredningsansvarig från Hökerum 
Bygg.

L  Vad kostar det att flytta en vägg?
 Detta beror på omfattningen av arbetet. Normalt 

brukar kostnaden hamna på runt 5 000 kronor 
inklusive flytt av el, omritningar av lägenheten 
mm. Ett exakt pris ges i samband med mötet med 
en inredningsansvarig på Hökerum Bygg. 

L  Föreningens ekonomi
 Som grund till de förhandsavtal som tecknas 

med föreningen ligger en kostnadskalkyl 
som granskas av två oberoende intygsgivare 
innan den registreras hos Bolagsverket. 
Kostnadskalkylen ligger också till grund för 
den ekonomiska planen. Mindre justeringar 
av förutsättningarna kan göras från 
kostnadskalkylen till att den ekonomiska 
planen skrivs. När den ekonomiska planen är 
granskad och godkänd skrivs upplåtelseavtal. 

L  Månadsavgiften
 Månadsavgiften baseras på rimliga antaganden 

om vilka kostnader bostadsrättsföreningen 
kommer att ha. Det vill säga kostnader för 
ränta, amorteringar, försäkringar, värme, 
sopor och fastighetsskötsel m m. Denna 
kostnad kan förändras om exempelvis räntan 
skulle stiga. Föreningen kan också hålla 
nere kostnaden genom att exempelvis sköta 
vissa arbetsuppgifter själva och hålla 
nere elförbrukningen. Det är i samband med 
den ekonomiska planen som månadsavgiften 
fastställs.

L  Hur fungerar inflyttningen?
 Inflyttningen sker under ca. två veckor. 

Målet är alltid att inte mer än en lägenhet 
per våningsplan ska ha inflyttning samma dag. 
Detta för att undvika allt för mycket trängsel 
i trapphuset. Under denna dag bokas också en 
träff in med en inflyttningsvärd från Hökerum 
Bygg. Inflyttningsvärden visar er runt i 
huset och visar på vissa tekniska lösningar i 
lägenheten.

L  När betalas första avgiften och 
insatsen?

 Både insatsen, eventuella tillval och den 
första månadsavgiften betalas i samband med 
tillträdet. Ungefär en månad innan tillträdet 
skickas fakturorna ut. Observera att insatsen 
och månadsavgiften betalas direkt till 
föreningen. Hökerum Bygg fakturerar eventuella 
tillval.

L  Hur väljs styrelsen till föreningen?
 Ett par månader efter inflyttning i huset 

hålls en föreningsstämma. Detta mötes största 
uppgift är att utse en valberedning. Efter 
ytterliggare 6 - 8 veckor hålls en ny stämma 
då den nya styrelsen för föreningen utses. 
Den som är intresserad av styrelsearbete bör 
därför påtala det för de personer som sitter i 
valberedningen. 

NÅGRA VANLIGA FRÅGOR
När vi har sålt tidigare bostadsrättsprojekt i Göteborg, Borås, Ulricehamn, 
Nynäshamn med flera platser har några frågor varit återkommande. Har ni andra 
frågor än dessa är ni självklart välkomna med dem till mäklarna på Svensk 
Fastighetsförmedling eller till oss på Hökerum Bygg direkt.

Inredningsval bestäms vid ett personligt 
möte med en inredningsansvarig från 
Hökerum Bygg. Observera att Brf Magasinet 
skiljer sig från ett ”vanligt” Hökerum 
Bygg projekt när det gäller standard och 
tillval. Vår inredningsvalsbroschyr är 
därför inte helt applicerbar på det här 
projektet.

I samband med att du skriver ett bindande 
förhandsavtal på en bestämd lägenhet 
betalas ett förskott på 25 000 kr. När 
byggnationen påbörjas (när stommen till 
huset börjar resas) betalas tio procent av 

insatsen. Från den summan dras de  
25 000 kr som tidigare har betalats in, 
förutsatt att man som kund har haft ett 
avtal innan byggstart. I samband med 
inflyttning skrivs upplåtelseavtal.  När 
detta görs finns en ekonomisk plan som 
grund för avtalet, vilket garanterar 
köparen att insatsen inte förändras samt 
att lägenheten utformas på angivet sätt.
  
Senast tre månader innan inflyttning 
får du en exakt inflyttningsdag. Följ 
projektet på www.magasinetivallastaden.se

FÖRSÄLJNING OCH TIDER
Försäljningen av lägenheter sker via Svensk Fastighetsförmedling och påbörjas 
i november 2015. Kontaktuppgifter till mäklarna finns på sidan 27. Vi 
planerar för en byggstart vintern 2015 och inflyttning blir troligtvis i mars 
2017. Tidplanen förutsätter att erforderliga myndighetsbeslut såsom bygglov 
erhålls.
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Hökerum Bygg har valt att samarbeta med Svensk Fastighetsförmedling i Linköping när 
det gäller försäljning av bostadsrätterna i Brf Magasinet. Helt enkelt för att de är 
duktiga, lokala och kan bostadsmarknaden i Linköping.

Svensk Fastighetsförmedlings kontor ligger på Drottninggatan 8 i Linköping och de 
som kan allra mest om Brf Magasinet är Gabriella Kronblad och Johan Jansson.

Johan Jansson
Telefon: 013-35 47 84
Telefon mobil: 0708-39 99 03
E-post: johan.linkoping@svenskfast.se

Gabriella Kronblad
Telefon: 013-35 47 83
Telefon mobil: 0761-48 18 48
E-post: gabriella.linkoping@svenskfast.se

SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING 
HJÄLPER DIG MED EN  
BOSTADSRÄTT I MAGASINET

Hökerum Bygg är ett familjeföretag med 
huvudkontor i Ulricehamn. Företaget har 
funnits sedan 1968 och sedan början av 
2000-talet är det familjeföretag. Vi 
har de senaste åren gått från att mest 
bygga flerfamiljshus på beställning av 
stora företag som Wallenstam, Byggvesta 
och Ikano till att  huvuddelen av vår 
produktion nu är bostadsrätter som vi 
bygger i egen regi. Vi har projekt i gång 
från Uppsala i norr till Malmö i söder.
 
Vi har valt att bygga i stort sett alla 
våra hus med en stomme av betong. Vi 
gör det eftersom det är ett fantastiskt 
material ur många aspekter. Det är 
hållbart, värmetrögt, ljudisolerande och 
energivärdena i husen blir bra.
 
Att vara ett familjeföretag innebär många 
fördelar. Vi har en kort beslutsprocess 
och vi kan vara flexibla och snabba när 
det krävs. Vi kan också unna oss lyxen att 
undvika onödig byråkrati. Däremot är vi 
noga med kvalitet och dokumentation. Vi 
följer ett eget utarbetat kvalitetskoncept 
som vi kallar för Tryggt Byggt. Vi jobbar 
gärna återkommande i samma städer och 
vi ser gärna att våra samarbeten med 
underentreprenörer håller över tid. Goda 
och ärliga relationer är viktiga när vi 
bygger och säljer våra bostadsrätter.
 

Miljö och social hållbarhet har blivit 
hjärtefrågor som vi jobbar mycket med. 
Nu har vi som första svenska byggföretag 
bestämt oss för att ta ett helhetsansvar 
för den miljöpåverkan våra betongstommar 
ger. Vi kommer att klimatkompensera för 
samtliga bostadsrätter som vi bygger i 
egen regi. För varje ton koldioxid som 
släpps ut ser vi till att det planteras 
nya träd i Afrika. Det känns fantastiskt 
bra för oss och vi hoppas att det ger dig 
som kund samma känsla. Ska vi säga att vi 
bygger för en hållbar framtid så är det 
här ett stort steg i rätt riktning. 
 
För oss är det viktigt att våra köpare 
känner sig trygga genom hela processen och 
att de sedan övergår till nöjda och stolta 
ägare av sin bostadsrätt.
 

Korta  
Hökerum Bygg Fakta
Huvudkontor: I Ulricehamn
Antal anställda: 90
Årlig produktion: cirka 600 lägenheter
Antal projekt igång: 10-14 beroende på 
storlek.
Högsta hus: Brf Nejlikan 1 i Borås  
(21 våningar).
Hemsida: www.hokerumbygg.se

Hökerum bygg
Brf Magasinet är Hökerum Byggs första byggprojekt i Linköping. Vi är glada 
över att äntligen ha en möjlighet att bygga hus här. Och vilka hus sen!  I 
Vallastaden har vi jobbat hårt för att bygga ett projekt som  vi verkligen ska 
vara stolta över.
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Arkitektens ord...
”Magasinet 1 är en byggnad som präglas av enkelhet, 
saklighet och materialitet. Huset har hämtat sin tydliga 
karaktär ur de prefabricerade betongelement som utgör 
stommen. Symmetri och regelbundenhet utmärker det exteriöra 
uttrycket och även planens rumsliga organisation. Det 
rationella byggsystemet redovisas; betongen exponeras och 
blir till en rumslig kvalitet istället för att täckas 
över, förkläs till något annat, och därmed förlora sin 
materialitet. De råa betongytorna kompletteras med en 
lågmäld material- och färgpalett bestående av furu, 
aluminium, créme- och gråtoner och en omsorgsfull 
detaljhantering. De generösa fönsterpartierna från vägg till 
vägg i de större rummen låter släpljuset vandra långt in i 
lägenheten. Utblickarna genom de riktade balkongdörrarna 
bjuder på långa vyer som frånkopplar lägenheterna från de 
intilliggande husen trots den täta stadsplanen. 

En bomässa ger möjligheten till projekt utöver det 
vanliga. Arkitektkåren och byggarna samlas och skärper 
sina förmågor i hopp om att skapa något stilbildande, 
som vid H55, eller till och med något epokgörande, som 
vid Stockholmsutställningen 1930. Denna gången är det 
mångfald och nytänkande som är ledorden för mässan, och 
slutresultatet förväntas bli ett lapptäcke av stilar och 
uttryck. Magasinet 1 försöker inte att imponera med stora 
och yviga penseldrag. Strävan är istället att byggnaden 
ska kunna stå för en ny standard när 
det gäller bostäder. En standard där 
intressant arkitektur kan vara enkelhet, 
saklighet och materialitet, där lyx 
och atmosfär kan skapas ur omsorgsfull 
hantering av ett rationellt byggsystem.”

Stina Malm, Johannes Norlander Arkitekter.
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BESKRIVNING hus 1
HUSET
TAK  Takpapp.

YTTERFASAD  Stomme i betong. Obehandlad 
betong.

UPPVÄRMNING  Fjärrvärme + återvinning på 
frånluften.

  Radiatorer är oftast placerade 
under fönster. Värmestammar 
är utanpåliggande.

FÖNSTER/  Trä/trä. 
FÖNSTERDÖRRAR Karmar och bågar av laserad 

furu. 
Överkant fönster och 
fönsterdörrar är 2 300 mm.

ENTRÉPARTI  Trä och glasning med 
laminerat glas.

TAMBURDÖRRAR  Grå säkerhetsdörr.

INNERDÖRRAR  Återvunna obehandlade 
– dörrtrycke enligt 
tillvalslista.

GEMENSAMMA Pool och vinterträdgård
UTRYMMEN i anslutning till hus 2.
  Odlingslådor. 

Felleshus.

FÖRRÅD  Samtliga lägenheter har 
tillgång till ett eget förråd. 
Förråden har gallerdörrar och 
gallerväggar och är omkring 
1-4 kvadratmeter stora. De 
största lägenheterna har 
tillgång till de största 
förråden. Förråden finns i 
entréplan/suterrängvåning. I 
vissa förråd kan det finnas 
installationer (som till 
exempel ventilationskanaler) 
som påverkar 
förvaringsmöjligheten.

PARKERING  Föreningen förfogar över 17 
garageplatser i ett gemensamt 
parkeringshus. 
Föreningen är även medlem i 
en bilpool, se separat blad.

LÄGENHETER
Beskrivning av lägenheter avser grundstandard. Observera att skarvar och lagningar i 
betongelement är synliga på väggar och tak. Möjligheter till tillval finns. Läs mer 
under rubriken ”Inredningsval”.

GOLV  Hall, vardagsrum, kök,  
sovrum – flytspackel. 
Badrum – klinker Lotus 
100x100 mm, Ivory beige matt. 
Uteplatser – betongplattor. 
Balkonger – balkongplattor av 
betong (obehandlad).

VÄGGAR  Obehandlad betong, dammbundna.
Övriga väggar målas med 
strukturfärg. 
Badrum – kakel Prisma 100x100 
mm, light beige matt.

FODER  Gråmålad furu.

GOLVLIST  Gråmålad furu.

TAK  Obehandlad betong. 
Undertak/inklädnad av 
installationer i wc/bad/hall 
målas vita.

KÖK  Skåpsnickerier Maja, 
cappuccino från Vedum.
Bänkskiva vit laminat från 
Vedum. 
Underlimmad diskbänk Frame 60 
från Vedum. 
Handtag – pushöppnare i 
överskåp, handtag/knopp krom 
i övriga skåp från Vedum. 
Köksblandare. 
Integrerad kyl/frys (lgh över 
80 m2 har två stycken kyl/
frys). 
Inbyggnadsugn.  
Spishäll. 
Integrerad diskmaskin.
Fläktkåpa integrerad i 
köksskåp. 
Ej stänkskydd – dammbunden 
betong. 
Rostfri plåt ovan häll.

GARDEROBER  Luckor – lika som kök 
Handtag – lika som kök 
Skjutdörrar – furufanér.

BADRUM  Återvunnen spegel enligt 
tillval. 
Kommod av 3-skiktskiva i matt 
klarlack med sidohängd lucka 
(arkitektritad). 

Porslinstvättställ. 
Bänkskiva över TM/TT alt. 
kombimaskin av 3-skiktskiva i 
matt klarlack. 
Handfatsblandare. 
Toalettstol. 
Handdukstork. 
Duschvägg. 
Duschblandare. 
Duschset. 
Tvättmaskin och torktumlare 
alt. kombimaskin. 
Komfortvärme ansluten till 
hushållsel.

ÖVRIGT Porttelefon.

EL  Jordfelsbrytare.

TV,  1 st TV-uttag i vardags-
BREDBAND,  rum samt 1 i varje sov-
TELEFONI  rum. 2 st uttag för data/

telefoni (varav ett placeras 
bredvid TV-uttaget i 
vardagsrummet).

 Avtalet för TV, bredband 
och telefoni kommer att 
tecknas gemensamt i 
föreningen. Månadsavgiften 
för dessa tjänster är ännu 
ej fastställd. Den fasta 
avgiften för dessa tjänster 
kommer att debiteras utöver 
månadsavgiften.

TAKHÖJD  Ca 2 600 mm, med undantag för 
mindre ytor i t.ex. hall och 
badrum där det kan förekomma 
undertak p.g.a. rördragningar 
och inbyggda installationer. 
I badrum/hall monteras 
undertak i vissa lägenheter.

BALKONG/ Alla lägenheter är för-
UTEPLATS  sedda med en balkong eller 

uteplats – se storlek 
i prislistan eller på 
bofaktablad.

Hökerum Bygg reserverar sig mot eventuella 
materialbyten då denna broschyr är framtagen i 

ett tidigt skede av projektet.

Exempel på hur det kan se ut med lagning och skarvning av betongelement.



32 33

HUS 1         

Lgh- Rok Area Balkong Insats Månadsavgift   
nummer  m2 BOA m2 kr kr*
/våning  ca ca      

         

121/2 2 47 13  1 560 000 kr   3 230 kr

122/2 1 28 13****  1 190 000 kr   2 090 kr

123/2 1 28 13****  1 190 000 kr   2 090 kr

124/2 2 47 13  1 650 000 kr   3 230 kr

131/3 2 47 13  1 660 000 kr   3 230 kr

132/3 2 48 13  1 740 000 kr   3 290 kr

133/3 2 48 13  1 780 000 kr   3 290 kr

134/3 2 47 13  1 700 000 kr   3 230 kr

141/4 2 47 13  1 710 000 kr   3 230 kr

142/4** 2 48 13  1 790 000 kr   3 290 kr

143/4 2 48 13  1 830 000 kr   3 290 kr

144/4 2 47 13  1 750 000 kr   3 230 kr

151/5 2 47 13  1 760 000 kr   3 230 kr

152/5 2 48 13  1 840 000 kr   3 290 kr

153/5 2 48 13  1 880 000 kr   3 290 kr

154/5 2 47 13  1 800 000 kr   3 230 kr

161/6** 3 98 13+13  3 050 000 kr   6 290 kr

162/6 4 98 13+13  3 200 000 kr   6 290 kr    

    

         

* I månadsavgiften ingår fastighetsskötsel, ränta, vatten, värme och sophämtning.  

Månadsavgifterna är preliminära, smärre förändringar kan ske (läs mer på sidan 23).  

Avgift för hushållsel, tv, bredband och telefoni samt eventuell reglering av  

varmvattenförbrukning och hyra av parkering tillkommer.       

** Visningslägenhet. Lägenhetens standard bestäms av Hökerum Bygg. Det är inte möjligt att 

skriva förhandsavtal på visningslägenheter förrän i ett senare skede.

**** Uteplats .        

Insatser och  
månadsavgifter

våningsplan

Plan 2

Plan 3-5

Plan 6

124 121

123 122

162 161

134

144

154

133

143

153

131

141

151

132

142

152
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PLANLÖSNINGAR
Totalt finns 18 lägenheter i hus 1. Om 
lägenhetsytan av någon anledning (såsom 
flytt av schakt eller liknande) skulle 
ändras i samband med finprojekteringen 
innebär detta ingen justering av insats 
eller månadsavgift. Detta är förutsatt 
att ändringen inte motsvarar mer än tre 
procent av lägenhetsytan.

På följande lägenhetsblad hittar du 
samtliga lägenheter i hus 1. 

Skalenliga ritningar finns att hämta 
hos Svensk Fastighetsförmedling samt på 
www.magasinetivallastaden.se

Illustration kök av Johannes Norlander Arktektur.

JOHANNES NORLANDER ARKITEKTUR 

FÖRKLARINGAR ORIENTERINGSFIGUR

BOFAKTABLAD

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och ytavvikelser. Upp till tre procents förändring av lägenhetsytan påverkar inte insats eller månadsavgift.

2015 10 20

Kombinerad Kyl/Frys

Diskmaskin

Spishäll med ugn

Skjutdörrsgarderob

Kombimaskin

Plats för städutrustning

Elcentral

2 RoK 47 m2

lgh 121, 131, 141, 151
rumshöjd 2,6 m & fönsterbröstning 75 cm

Vattenmätare

Handdukstork

JOHANNES NORLANDER ARKITEKTUR 

FÖRKLARINGAR ORIENTERINGSFIGUR

BOFAKTABLAD

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och ytavvikelser. Upp till tre procents förändring av lägenhetsytan påverkar inte insats eller månadsavgift.

2015 10 20

Kombinerad Kyl/Frys

Diskmaskin

Spishäll med ugn

Skjutdörrsgarderob

Kombimaskin

Plats för städutrustning

Elcentral

2 RoK 47 m2

lgh 121, 131, 141, 151
rumshöjd 2,6 m & fönsterbröstning 75 cm

Vattenmätare

Handdukstork

JOHANNES NORLANDER ARKITEKTUR 

FÖRKLARINGAR ORIENTERINGSFIGUR

BOFAKTABLAD

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och ytavvikelser. Upp till tre procents förändring av lägenhetsytan påverkar inte insats eller månadsavgift.

2015 10 20

Kombinerad Kyl/Frys

Diskmaskin

Spishäll med ugn

Skjutdörrsgarderob

Kombimaskin

Plats för städutrustning

Elcentral

2 RoK 47 m2

lgh 121, 131, 141, 151
rumshöjd 2,6 m & fönsterbröstning 75 cm

Vattenmätare

Handdukstork

2 Rok 47 kvm
Lgh 121, 131, 141, 151

Takhöjd 2,6 m

JOHANNES NORLANDER ARKITEKTUR 

FÖRKLARINGAR ORIENTERINGSFIGUR

BOFAKTABLAD

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och ytavvikelser. Upp till tre procents förändring av lägenhetsytan påverkar inte insats eller månadsavgift.

2015 10 20

1 RoK 28 m2

lgh 122
rumshöjd 2,6 m & fönsterbröstning 75 cm

Kombinerad Kyl/Frys

Diskmaskin

Spishäll med ugn

Garderob

Kombimaskin

Städskåp

Elcentral

Vattenmätare

Handdukstork

Tillval för garderober

En jättefin tvåa med vilsamma enkla linjer. Det 
känns lyxigt att kunna nå balkongen från både 
sovrummet och köket. I alla badrum i hus 1 har 
arkitekten specialdesignat badrumskommoden.
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JOHANNES NORLANDER ARKITEKTUR 

FÖRKLARINGAR ORIENTERINGSFIGUR

BOFAKTABLAD

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och ytavvikelser. Upp till tre procents förändring av lägenhetsytan påverkar inte insats eller månadsavgift.

2015 10 20

1 RoK 28 m2

lgh 123
rumshöjd 2,6 m & fönsterbröstning 75 cm

Kombinerad Kyl/Frys

Diskmaskin

Spishäll med ugn

Garderob

Kombimaskin

Städskåp

Elcentral

Vattenmätare

Handdukstork

Tillval för garderober

JOHANNES NORLANDER ARKITEKTUR 

FÖRKLARINGAR ORIENTERINGSFIGUR

BOFAKTABLAD

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och ytavvikelser. Upp till tre procents förändring av lägenhetsytan påverkar inte insats eller månadsavgift.

2015 10 20

1 RoK 28 m2

lgh 123
rumshöjd 2,6 m & fönsterbröstning 75 cm

Kombinerad Kyl/Frys

Diskmaskin

Spishäll med ugn

Garderob

Kombimaskin

Städskåp

Elcentral

Vattenmätare

Handdukstork

Tillval för garderober

JOHANNES NORLANDER ARKITEKTUR 

FÖRKLARINGAR ORIENTERINGSFIGUR

BOFAKTABLAD

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och ytavvikelser. Upp till tre procents förändring av lägenhetsytan påverkar inte insats eller månadsavgift.

2015 10 20

1 RoK 28 m2

lgh 123
rumshöjd 2,6 m & fönsterbröstning 75 cm

Kombinerad Kyl/Frys

Diskmaskin

Spishäll med ugn

Garderob

Kombimaskin

Städskåp

Elcentral

Vattenmätare

Handdukstork

Tillval för garderober

1 Rok 28 kvm
Lgh 123

Takhöjd 2,6 m

JOHANNES NORLANDER ARKITEKTUR 

FÖRKLARINGAR ORIENTERINGSFIGUR

BOFAKTABLAD

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och ytavvikelser. Upp till tre procents förändring av lägenhetsytan påverkar inte insats eller månadsavgift.

2015 10 20

1 RoK 28 m2

lgh 122
rumshöjd 2,6 m & fönsterbröstning 75 cm

Kombinerad Kyl/Frys

Diskmaskin

Spishäll med ugn

Garderob

Kombimaskin

Städskåp

Elcentral

Vattenmätare

Handdukstork

Tillval för garderober

En spegelvänd variant av lägenheten intill. 
Notera väderstrecken för att få koll på hur 
ljusinsläppet blir.

JOHANNES NORLANDER ARKITEKTUR 

FÖRKLARINGAR ORIENTERINGSFIGUR

BOFAKTABLAD

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och ytavvikelser. Upp till tre procents förändring av lägenhetsytan påverkar inte insats eller månadsavgift.

2015 10 20

1 RoK 28 m2

lgh 122
rumshöjd 2,6 m & fönsterbröstning 75 cm

Kombinerad Kyl/Frys

Diskmaskin

Spishäll med ugn

Garderob

Kombimaskin

Städskåp

Elcentral

Vattenmätare

Handdukstork

Tillval för garderober

JOHANNES NORLANDER ARKITEKTUR 

FÖRKLARINGAR ORIENTERINGSFIGUR

BOFAKTABLAD

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och ytavvikelser. Upp till tre procents förändring av lägenhetsytan påverkar inte insats eller månadsavgift.

2015 10 20

1 RoK 28 m2

lgh 122
rumshöjd 2,6 m & fönsterbröstning 75 cm

Kombinerad Kyl/Frys

Diskmaskin

Spishäll med ugn

Garderob

Kombimaskin

Städskåp

Elcentral

Vattenmätare

Handdukstork

Tillval för garderober

JOHANNES NORLANDER ARKITEKTUR 

FÖRKLARINGAR ORIENTERINGSFIGUR

BOFAKTABLAD

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och ytavvikelser. Upp till tre procents förändring av lägenhetsytan påverkar inte insats eller månadsavgift.

2015 10 20

1 RoK 28 m2

lgh 122
rumshöjd 2,6 m & fönsterbröstning 75 cm

Kombinerad Kyl/Frys

Diskmaskin

Spishäll med ugn

Garderob

Kombimaskin

Städskåp

Elcentral

Vattenmätare

Handdukstork

Tillval för garderober

1 Rok 28 kvm
Lgh 122

Takhöjd 2,6 m

JOHANNES NORLANDER ARKITEKTUR 

FÖRKLARINGAR ORIENTERINGSFIGUR

BOFAKTABLAD

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och ytavvikelser. Upp till tre procents förändring av lägenhetsytan påverkar inte insats eller månadsavgift.

2015 10 20

1 RoK 28 m2

lgh 122
rumshöjd 2,6 m & fönsterbröstning 75 cm

Kombinerad Kyl/Frys

Diskmaskin

Spishäll med ugn

Garderob

Kombimaskin

Städskåp

Elcentral

Vattenmätare

Handdukstork

Tillval för garderober

En fantastiskt fin etta! Trots sina få kvadrat 
finns ett fullt utrustat kök och tvättmöjligheter 
i den egna lägenheten.
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JOHANNES NORLANDER ARKITEKTUR 

FÖRKLARINGAR ORIENTERINGSFIGUR

BOFAKTABLAD

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och ytavvikelser. Upp till tre procents förändring av lägenhetsytan påverkar inte insats eller månadsavgift.

2015 10 20

2 RoK 47 m2

lgh 124, 134, 144, 154
rumshöjd 2,6 m & fönsterbröstning 75 cm

Kombinerad Kyl/Frys

Diskmaskin

Spishäll med ugn

Skjutdörrsgarderob

Kombimaskin

Plats för städutrustning

Elcentral

Vattenmätare

Handdukstork

JOHANNES NORLANDER ARKITEKTUR 

FÖRKLARINGAR ORIENTERINGSFIGUR

BOFAKTABLAD

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och ytavvikelser. Upp till tre procents förändring av lägenhetsytan påverkar inte insats eller månadsavgift.

2015 10 20

2 RoK 48 m2

lgh 132, 142, 152
rumshöjd 2,6 m & fönsterbröstning 75 cm

Kombinerad Kyl/Frys

Diskmaskin

Spishäll med ugn

Skjutdörrsgarderob

Kombimaskin

Plats för städutrustning

Elcentral

Vattenmätare

Handdukstork

JOHANNES NORLANDER ARKITEKTUR 

FÖRKLARINGAR ORIENTERINGSFIGUR

BOFAKTABLAD

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och ytavvikelser. Upp till tre procents förändring av lägenhetsytan påverkar inte insats eller månadsavgift.

2015 10 20

2 RoK 47 m2

lgh 124, 134, 144, 154
rumshöjd 2,6 m & fönsterbröstning 75 cm

Kombinerad Kyl/Frys

Diskmaskin

Spishäll med ugn

Skjutdörrsgarderob

Kombimaskin

Plats för städutrustning

Elcentral

Vattenmätare

Handdukstork

JOHANNES NORLANDER ARKITEKTUR 

FÖRKLARINGAR ORIENTERINGSFIGUR

BOFAKTABLAD

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och ytavvikelser. Upp till tre procents förändring av lägenhetsytan påverkar inte insats eller månadsavgift.

2015 10 20

2 RoK 48 m2

lgh 132, 142, 152
rumshöjd 2,6 m & fönsterbröstning 75 cm

Kombinerad Kyl/Frys

Diskmaskin

Spishäll med ugn

Skjutdörrsgarderob

Kombimaskin

Plats för städutrustning

Elcentral

Vattenmätare

Handdukstork

JOHANNES NORLANDER ARKITEKTUR 

FÖRKLARINGAR ORIENTERINGSFIGUR

BOFAKTABLAD

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och ytavvikelser. Upp till tre procents förändring av lägenhetsytan påverkar inte insats eller månadsavgift.

2015 10 20

2 RoK 47 m2

lgh 124, 134, 144, 154
rumshöjd 2,6 m & fönsterbröstning 75 cm

Kombinerad Kyl/Frys

Diskmaskin

Spishäll med ugn

Skjutdörrsgarderob

Kombimaskin

Plats för städutrustning

Elcentral

Vattenmätare

Handdukstork

JOHANNES NORLANDER ARKITEKTUR 

FÖRKLARINGAR ORIENTERINGSFIGUR

BOFAKTABLAD

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och ytavvikelser. Upp till tre procents förändring av lägenhetsytan påverkar inte insats eller månadsavgift.

2015 10 20

2 RoK 48 m2

lgh 132, 142, 152
rumshöjd 2,6 m & fönsterbröstning 75 cm

Kombinerad Kyl/Frys

Diskmaskin

Spishäll med ugn

Skjutdörrsgarderob

Kombimaskin

Plats för städutrustning

Elcentral

Vattenmätare

Handdukstork

2 Rok 47 kvm
Lgh 124, 134, 144, 154

2 Rok 48 kvm
Lgh 132, 142, 152

Takhöjd 2,6 m Takhöjd 2,6 m

JOHANNES NORLANDER ARKITEKTUR 

FÖRKLARINGAR ORIENTERINGSFIGUR

BOFAKTABLAD

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och ytavvikelser. Upp till tre procents förändring av lägenhetsytan påverkar inte insats eller månadsavgift.

2015 10 20

1 RoK 28 m2

lgh 122
rumshöjd 2,6 m & fönsterbröstning 75 cm

Kombinerad Kyl/Frys

Diskmaskin

Spishäll med ugn

Garderob

Kombimaskin

Städskåp

Elcentral

Vattenmätare

Handdukstork

Tillval för garderober

JOHANNES NORLANDER ARKITEKTUR 

FÖRKLARINGAR ORIENTERINGSFIGUR

BOFAKTABLAD

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och ytavvikelser. Upp till tre procents förändring av lägenhetsytan påverkar inte insats eller månadsavgift.

2015 10 20

1 RoK 28 m2

lgh 122
rumshöjd 2,6 m & fönsterbröstning 75 cm

Kombinerad Kyl/Frys

Diskmaskin

Spishäll med ugn

Garderob

Kombimaskin

Städskåp

Elcentral

Vattenmätare

Handdukstork

Tillval för garderober

Samma fina planlösning är genomgående i alla tvåor. 
Innerdörrarna i samtliga lägenheter är återvunna gamla 
dörrar. Du kommer själv att ha möjlighet att välja vilka 
dörrar som ska finnas i just din lägenhet.  Naturlig 
patina ingår i köpet!

Lägenhet 142 är visningslägenhet under bomässan. Det 
gör att det endast går att skriva bokningsavtal på 
den i nuläget. Hökerum Bygg bestämmer inredningsval i 
lägenheten.
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JOHANNES NORLANDER ARKITEKTUR 

FÖRKLARINGAR ORIENTERINGSFIGUR

BOFAKTABLAD

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och ytavvikelser. Upp till tre procents förändring av lägenhetsytan påverkar inte insats eller månadsavgift.

2015 10 20

2 RoK 48 m2

lgh 133, 143, 153
rumshöjd 2,6 m & fönsterbröstning 75 cm

Kombinerad Kyl/Frys

Diskmaskin

Spishäll med ugn

Skjutdörrsgarderob

Kombimaskin

Plats för städutrustning

Elcentral

Vattenmätare

Handdukstork

JOHANNES NORLANDER ARKITEKTUR 

FÖRKLARINGAR ORIENTERINGSFIGUR

BOFAKTABLAD

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och ytavvikelser. Upp till tre procents förändring av lägenhetsytan påverkar inte insats eller månadsavgift.

2015 10 20

3 RoK + alkov  98 m2

lgh 161 alternativ A - alkov
rumshöjd 2,6 m & fönsterbröstning 75 cm

Kylskåp

Frys

Diskmaskin

Spishäll med ugn

Garderob

Tvättmaskin

Torktumlare

Plats för städutrustning

Skjutdörrsgarderob Tillval för badkar

Elcentral

Handdukstork

Vattenmätare

JOHANNES NORLANDER ARKITEKTUR 

FÖRKLARINGAR ORIENTERINGSFIGUR

BOFAKTABLAD

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och ytavvikelser. Upp till tre procents förändring av lägenhetsytan påverkar inte insats eller månadsavgift.

2015 10 20

2 RoK 48 m2

lgh 133, 143, 153
rumshöjd 2,6 m & fönsterbröstning 75 cm

Kombinerad Kyl/Frys

Diskmaskin

Spishäll med ugn

Skjutdörrsgarderob

Kombimaskin

Plats för städutrustning

Elcentral

Vattenmätare

Handdukstork

JOHANNES NORLANDER ARKITEKTUR 

FÖRKLARINGAR ORIENTERINGSFIGUR

BOFAKTABLAD

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och ytavvikelser. Upp till tre procents förändring av lägenhetsytan påverkar inte insats eller månadsavgift.

2015 10 20

3 RoK + alkov  98 m2

lgh 161 alternativ A - alkov
rumshöjd 2,6 m & fönsterbröstning 75 cm

Kylskåp

Frys

Diskmaskin

Spishäll med ugn

Garderob

Tvättmaskin

Torktumlare

Plats för städutrustning

Skjutdörrsgarderob Tillval för badkar

Elcentral

Handdukstork

Vattenmätare

JOHANNES NORLANDER ARKITEKTUR 

FÖRKLARINGAR ORIENTERINGSFIGUR

BOFAKTABLAD

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och ytavvikelser. Upp till tre procents förändring av lägenhetsytan påverkar inte insats eller månadsavgift.

2015 10 20

2 RoK 48 m2

lgh 133, 143, 153
rumshöjd 2,6 m & fönsterbröstning 75 cm

Kombinerad Kyl/Frys

Diskmaskin

Spishäll med ugn

Skjutdörrsgarderob

Kombimaskin

Plats för städutrustning

Elcentral

Vattenmätare

Handdukstork

JOHANNES NORLANDER ARKITEKTUR 

FÖRKLARINGAR ORIENTERINGSFIGUR

BOFAKTABLAD

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och ytavvikelser. Upp till tre procents förändring av lägenhetsytan påverkar inte insats eller månadsavgift.

2015 10 20

3 RoK + alkov  98 m2

lgh 161 alternativ A - alkov
rumshöjd 2,6 m & fönsterbröstning 75 cm

Kylskåp

Frys

Diskmaskin

Spishäll med ugn

Garderob

Tvättmaskin

Torktumlare

Plats för städutrustning

Skjutdörrsgarderob Tillval för badkar

Elcentral

Handdukstork

Vattenmätare

2 Rok 48 kvm
Lgh 133, 143, 153

3 Rok + alkov 98 kvm
Lgh 161 alternativ A - alkov

Takhöjd 2,6 m Takhöjd 2,6 m

JOHANNES NORLANDER ARKITEKTUR 

FÖRKLARINGAR ORIENTERINGSFIGUR

BOFAKTABLAD

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och ytavvikelser. Upp till tre procents förändring av lägenhetsytan påverkar inte insats eller månadsavgift.

2015 10 20

1 RoK 28 m2

lgh 122
rumshöjd 2,6 m & fönsterbröstning 75 cm

Kombinerad Kyl/Frys

Diskmaskin

Spishäll med ugn

Garderob

Kombimaskin

Städskåp

Elcentral

Vattenmätare

Handdukstork

Tillval för garderober

JOHANNES NORLANDER ARKITEKTUR 

FÖRKLARINGAR ORIENTERINGSFIGUR

BOFAKTABLAD

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och ytavvikelser. Upp till tre procents förändring av lägenhetsytan påverkar inte insats eller månadsavgift.

2015 10 20

1 RoK 28 m2

lgh 122
rumshöjd 2,6 m & fönsterbröstning 75 cm

Kombinerad Kyl/Frys

Diskmaskin

Spishäll med ugn

Garderob

Kombimaskin

Städskåp

Elcentral

Vattenmätare

Handdukstork

Tillval för garderober

Högst upp i huset finns två riktiga paradvåningar. Men de är 
ritade på vårt sätt. Dubbla balkonger och ett fantastiskt badrum 
ger otroligt fina mervärden. Den här lägenheten kommer att vara 
visningslägenhet under bomässan. Det gör att det endast går att 
skriva bokningsavtal på den i nuläget. Hökerum Bygg bestämmer 
inredningsval i lägenheten.
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JOHANNES NORLANDER ARKITEKTUR 

FÖRKLARINGAR ORIENTERINGSFIGUR

BOFAKTABLAD

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och ytavvikelser. Upp till tre procents förändring av lägenhetsytan påverkar inte insats eller månadsavgift.

2015 10 20

3 RoK + alkov  98 m2

lgh 161 alternativ B - extra toalett
rumshöjd 2,6 m & fönsterbröstning 75 cm

Kylskåp

Frys

Diskmaskin

Spishäll med ugn

Garderob

Tvättmaskin

Torktumlare

Plats för städutrustning

Skjutdörrsgarderob Tillval för badkar

Elcentral

Handdukstork

Vattenmätare

JOHANNES NORLANDER ARKITEKTUR 

FÖRKLARINGAR ORIENTERINGSFIGUR

BOFAKTABLAD

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och ytavvikelser. Upp till tre procents förändring av lägenhetsytan påverkar inte insats eller månadsavgift.

2015 10 20

3 RoK + alkov  98 m2

lgh 161 alternativ B - extra toalett
rumshöjd 2,6 m & fönsterbröstning 75 cm

Kylskåp

Frys

Diskmaskin

Spishäll med ugn

Garderob

Tvättmaskin

Torktumlare

Plats för städutrustning

Skjutdörrsgarderob Tillval för badkar

Elcentral

Handdukstork

Vattenmätare

JOHANNES NORLANDER ARKITEKTUR 

FÖRKLARINGAR ORIENTERINGSFIGUR

BOFAKTABLAD

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och ytavvikelser. Upp till tre procents förändring av lägenhetsytan påverkar inte insats eller månadsavgift.

2015 10 20

3 RoK + alkov  98 m2

lgh 161 alternativ B - extra toalett
rumshöjd 2,6 m & fönsterbröstning 75 cm

Kylskåp

Frys

Diskmaskin

Spishäll med ugn

Garderob

Tvättmaskin

Torktumlare

Plats för städutrustning

Skjutdörrsgarderob Tillval för badkar

Elcentral

Handdukstork

Vattenmätare

3 Rok + alkov 98 kvm
Lgh 161 alternativ B - extra toalett

Takhöjd 2,6 m

JOHANNES NORLANDER ARKITEKTUR 

FÖRKLARINGAR ORIENTERINGSFIGUR

BOFAKTABLAD

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och ytavvikelser. Upp till tre procents förändring av lägenhetsytan påverkar inte insats eller månadsavgift.

2015 10 20

1 RoK 28 m2

lgh 122
rumshöjd 2,6 m & fönsterbröstning 75 cm

Kombinerad Kyl/Frys

Diskmaskin

Spishäll med ugn

Garderob

Kombimaskin

Städskåp

Elcentral

Vattenmätare

Handdukstork

Tillval för garderober

Högst upp i huset finns två riktiga paradvåningar. Men de är 
ritade på vårt sätt. Dubbla balkonger och ett fantastiskt badrum 
ger otroligt fina mervärden. Den här lägenheten kommer att vara 
visningslägenhet under bomässan. Du har möjlighet att boka den, men 
det är lite speciella förhållanden att ta hänsyn till.

Illustration Johannes Norlander Arktektur.
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JOHANNES NORLANDER ARKITEKTUR 

FÖRKLARINGAR ORIENTERINGSFIGUR

BOFAKTABLAD

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och ytavvikelser. Upp till tre procents förändring av lägenhetsytan påverkar inte insats eller månadsavgift.

2015 10 20

4 RoK + alkov  98 m2

lgh 162 alternativ B - extra toalett
rumshöjd 2,6 m & fönsterbröstning 75 cm

Kylskåp

Frys

Diskmaskin

Spishäll med ugn

Garderob

Tvättmaskin

Torktumlare

Plats för städutrustning

Skjutdörrsgarderob Tillval för badkar

Elcentral

Handdukstork

Vattenmätare

K/F

K/F

JOHANNES NORLANDER ARKITEKTUR 

FÖRKLARINGAR ORIENTERINGSFIGUR

BOFAKTABLAD

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och ytavvikelser. Upp till tre procents förändring av lägenhetsytan påverkar inte insats eller månadsavgift.

2015 10 20

4 RoK + alkov  98 m2

lgh 162 alternativ B - extra toalett
rumshöjd 2,6 m & fönsterbröstning 75 cm

Kylskåp

Frys

Diskmaskin

Spishäll med ugn

Garderob

Tvättmaskin

Torktumlare

Plats för städutrustning

Skjutdörrsgarderob Tillval för badkar

Elcentral

Handdukstork

Vattenmätare

K/F

K/F

JOHANNES NORLANDER ARKITEKTUR 

FÖRKLARINGAR ORIENTERINGSFIGUR

BOFAKTABLAD

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och ytavvikelser. Upp till tre procents förändring av lägenhetsytan påverkar inte insats eller månadsavgift.

2015 10 20

4 RoK + alkov  98 m2

lgh 162 alternativ B - extra toalett
rumshöjd 2,6 m & fönsterbröstning 75 cm

Kylskåp

Frys

Diskmaskin

Spishäll med ugn

Garderob

Tvättmaskin

Torktumlare

Plats för städutrustning

Skjutdörrsgarderob Tillval för badkar

Elcentral

Handdukstork

Vattenmätare

K/F

K/F

4 Rok + alkov 98 kvm
Lgh 162 alternativ B - extra toalett

Takhöjd 2,6 m

JOHANNES NORLANDER ARKITEKTUR 

FÖRKLARINGAR ORIENTERINGSFIGUR

BOFAKTABLAD

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och ytavvikelser. Upp till tre procents förändring av lägenhetsytan påverkar inte insats eller månadsavgift.

2015 10 20

1 RoK 28 m2

lgh 122
rumshöjd 2,6 m & fönsterbröstning 75 cm

Kombinerad Kyl/Frys

Diskmaskin

Spishäll med ugn

Garderob

Kombimaskin

Städskåp

Elcentral

Vattenmätare

Handdukstork

Tillval för garderober

JOHANNES NORLANDER ARKITEKTUR 

FÖRKLARINGAR ORIENTERINGSFIGUR

BOFAKTABLAD

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och ytavvikelser. Upp till tre procents förändring av lägenhetsytan påverkar inte insats eller månadsavgift.

2015 10 20

4 RoK + alkov  98 m2

lgh 162 alternativ A - alkov
rumshöjd 2,6 m & fönsterbröstning 75 cm

Kylskåp

Frys

Diskmaskin

Spishäll med ugn

Garderob

Tvättmaskin

Torktumlare

Plats för städutrustning

Skjutdörrsgarderob Tillval för badkar

Elcentral

Handdukstork

Vattenmätare

K/F

K/F

JOHANNES NORLANDER ARKITEKTUR 

FÖRKLARINGAR ORIENTERINGSFIGUR

BOFAKTABLAD

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och ytavvikelser. Upp till tre procents förändring av lägenhetsytan påverkar inte insats eller månadsavgift.

2015 10 20

4 RoK + alkov  98 m2

lgh 162 alternativ A - alkov
rumshöjd 2,6 m & fönsterbröstning 75 cm

Kylskåp

Frys

Diskmaskin

Spishäll med ugn

Garderob

Tvättmaskin

Torktumlare

Plats för städutrustning

Skjutdörrsgarderob Tillval för badkar

Elcentral

Handdukstork

Vattenmätare

K/F

K/F

JOHANNES NORLANDER ARKITEKTUR 

FÖRKLARINGAR ORIENTERINGSFIGUR

BOFAKTABLAD

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och ytavvikelser. Upp till tre procents förändring av lägenhetsytan påverkar inte insats eller månadsavgift.

2015 10 20

4 RoK + alkov  98 m2

lgh 162 alternativ A - alkov
rumshöjd 2,6 m & fönsterbröstning 75 cm

Kylskåp

Frys

Diskmaskin

Spishäll med ugn

Garderob

Tvättmaskin

Torktumlare

Plats för städutrustning

Skjutdörrsgarderob Tillval för badkar

Elcentral

Handdukstork

Vattenmätare

K/F

K/F

4 Rok + alkov 98 kvm
Lgh 162 alternativ A - alkov

Takhöjd 2,6 m

JOHANNES NORLANDER ARKITEKTUR 

FÖRKLARINGAR ORIENTERINGSFIGUR

BOFAKTABLAD

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och ytavvikelser. Upp till tre procents förändring av lägenhetsytan påverkar inte insats eller månadsavgift.

2015 10 20

1 RoK 28 m2

lgh 122
rumshöjd 2,6 m & fönsterbröstning 75 cm

Kombinerad Kyl/Frys

Diskmaskin

Spishäll med ugn

Garderob

Kombimaskin

Städskåp

Elcentral

Vattenmätare

Handdukstork

Tillval för garderober

Den här lägenheten har samma struktur som  
lgh 161. Du avgör själv vilken planlösning du 
tycker passar dig bäst.
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Arkitektens ord...
”Magasinet 2 är en byggnad som utformats med ambitionen att 
låta betongens grova yta kontrasteras mot en mjuk lekfullhet 
och få en mänskligare skala. Specialgjutna fasadelement 
med ett mönster av kraftiga vertikala linjer bryts upp i 
en oregelbunden rytm. Mönstret återkommer i balkongernas 
guldmetallskimrande detaljer och skapar en personlig 
karaktär åt byggnaden. 

Det oregelbundna och assymetriska blir ett tema som också 
återfinns i lägenhetsplanerna, ett stort antal unika 
lägenheter för olika familjekonstellationer finns att välja 
mellan. Särskild omsorg har lagts vid husets gemensamma 
ytor och vinterträdgården med pool blir en extra lyx och en 
naturlig mötesplats för alla de boende.”

Magnus Ståhl, Magnus Ståhl Arkitektbyrå.
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BESKRIVNING hus 2
HUSET
TAK  Takpapp. Sedum på pooltaket. 

Tak ovan växthus utförs i 
glas.

YTTERFASAD  Stomme i betong. Obehandlad 
betong. Ingjutna rillor i 
betong.

UPPVÄRMNING  Fjärrvärme +återvinning på 
frånluften. 
Radiatorer är oftast placerade 
under fönster. Värmestammar 
är utanpåliggande.

FÖNSTER  Karmar och bågar av trä/
klarlackad furu. Utvändig 
beklädnad av lackerade 
aluminiumprofiler i RAL. 
Fönsterbräda i ask.

ENTRÉDÖRRAR  Aluminiumpartier, glasning 
med laminerat glas.

TAMBURDÖRRAR  Vit säkerhetsdörr.

INNERDÖRRAR  Återvunna obehandlade 
dörrtryck enligt 
tillvalslista.

GEMENSAMMA  Pool och vinterträdgård i
UTRYMMEN anslutning till hus 2. 

Odlingslådor. 
Felleshus.

FÖRRÅD  Samtliga lägenheter har 
tillgång till ett eget förråd. 
Förråden har gallerdörrar och 
gallerväggar och är omkring 
1-4 kvadratmeter stora. De 
största lägenheterna har 
tillgång till de största 
förråden. Förråden finns i 
entréplan/suterrängvåning. I 
vissa förråd kan det finnas 
installationer (som till 
exempel ventilationskanaler) 
som påverkar 
förvaringsmöjligheten.

PARKERING  Föreningen förfogar över  
17 garageplatser i ett 
gemensamt parkeringshus. 
Föreningen är även medlem i 
en bilpool, se separat blad.

GOLV  Hall, vardagsrum, kök,  
sovrum - flytspackel. 
Badrum – klinker Mud 600x600 
mm. (Golv i dusch 150x150 
mm). 
Uteplatser. betongplattor. 
Balkonger – balkongplattor av 
betong (obehandlad).

VÄGGAR  Obehandlad betong, dammbundna.
 Övriga väggar målas med 
 strukturfärg.
 Badrum – kakel vit 200x200 mm.

FODER Gråmålad furu.

GOLVLIST Gråmålad furu.

TAK  Obehandlad betong, dammbundna. 
Undertak/inklädnad av 
installationer i wc/bad/hall 
målas vita.

KÖK Skåpssnickerier Liv, ask från 
Vedum. 
Bänkskriva vit laminat från 
Vedum. 
Underlimmad diskbänk Frame 60 
från Vedum 
Handtag - pushöppnare i 
överskåp, grepplist på 
bänkskåp. 
Köksblandare. 
Integrerad kyl/frys. 
(lgh över 80 m2 har två st 
kyl/frys). 
Inbyggnadsugn. 
Spishäll. 
Integrerad diskmaskin. 
Fläktkåpa integrerad i 
köksskåp. 
Stänkskydd - vit laminat.

GARDEROBER  Luckor – lika som kök. 
Handtag – lika som kök. 
Skjutdörrar – lika som kök.

BADRUM Återvunnen spegel enligt 
tillval. 
Kommod - Flow 750/500 från 
Vedum. 

Porslinstvättställ. 
Handfatsblandare. 
Toalettstol. 
Handdukstork. 
Duschvägg. 
Duschblandare. 
Duschset. 
Tvättmaskin, torktumlare alt. 
kombimaskin.

ÖVRIGT  Porttelefon.

EL  Jordfelsbrytare.

TV,  1 st TV-uttag i vardagsrum
BREDBAND, samt 1 i varje sovrum.
TELEFONI 2 st uttag för data/telefoni 

(varav ett placeras bredvid 
TV-uttaget i vardagsrummet).

 Avtalet för TV, bredband 
och telefoni kommer att 
tecknas gemensamt i 
föreningen. Månadsavgiften 
för dessa tjänster är ännu 
ej fastställd. Den fasta 
avgiften för dessa tjänster 
kommer att debiteras utöver 
månadsavgiften.

TAKHÖJD  Ca 2 600 mm, med undantag för 
mindre ytor i t.ex. hall och 
badrum där det kan förekomma 
undertak p.g.a. rördragningar 
och inbyggda installationer. 
I badrum/hall monteras 
undertak i vissa lägenheter.
Takhöjden i loftlägenheterna 
varierar, se sektion.

BALKONG/ Alla lägenheter (förutom lgh
UTEPLATSER  211) är försedda med en 

balkong eller uteplats – se 
storlek i prislistan eller på 
bofaktablad.

LÄGENHETER
Beskrivning av lägenheter avser grundstandard. Observera att skarvar och lagningar i 
betongelement är synliga på väggar och tak. Möjligheter till tillval finns. Läs mer 
under rubriken ”Inredningsval”.

Hökerum Bygg reserverar sig mot eventuella 
materialbyten då denna broschyr är framtagen i 

ett tidigt skede av projektet.

Exempel på hur det kan se ut med lagning och skarvning av betongelement.
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HUS 2         

Lgh- Rok Area Balkong Insats Månadsavgift   
nummer  m2 BOA m2 kr kr*
/våning  c:a c:a      

         

211/1 1 35***   1 430 000 kr   2 510 kr

212/1** 1 55*** 20****  2 290 000 kr   3 710 kr

213/1 2 71*** 18****  2 490 000 kr   4 670 kr

221/2 4 76 10  2 550 000 kr   4 970 kr

222/2 1 39 7  1 530 000 kr   2 750 kr

223/2** 2 55 9  1 950 000 kr   3 710 kr

231/3 4 76 10  2 600 000 kr   4 970 kr

232/3 1 39 7  1 580 000 kr   2 750 kr

233/3 2 55 9  2 000 000 kr   3 710 kr

241/4 4 76 10  2 650 000 kr   4 970 kr

242/4 1 39 7  1 630 000 kr   2 750 kr

243/4 2 55 9  2 050 000 kr   3 710 kr

251/5** 4 76 10  2 700 000 kr   4 970 kr

252/5 5 95 11  3 300 000 kr   6 110 kr    

    

         

* I månadsavgiften ingår fastighetsskötsel, ränta, vatten, värme och sophämtning.  

Månadsavgifterna är preliminära, smärre förändringar kan ske (läs mer på sidan 23).  

Avgift för hushållsel, tv, bredband och telefoni samt eventuell reglering av  

varmvattenförbrukning och hyra av parkering tillkommer.       

** Visningslägenhet. Lägenhetens standard bestäms av Hökerum Bygg. Det är inte möjligt att 

skriva förhandsavtal på visningslägenheter förrän i ett senare skede.  

*** Lägenhet med loft.         

**** Uteplats .             
    

Insatser och  
månadsavgifter

våningsplan

Plan 1

Plan 2-4

Plan 5

213 212

211

251

252

223
233
243

221
231
241

222
232
242
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PLANLÖSNINGAR
Totalt finns 14 lägenheter i hus 2. Om 
lägenhetsytan av någon anledning (såsom 
flytt av schakt eller liknande) skulle 
ändras i samband med finprojekteringen 
innebär detta ingen justering av insats 
eller månadsavgift. Detta är förutsatt 
att ändringen inte motsvarar mer än tre 
procent av lägenhetsytan.

På följande lägenhetsblad hittar du 
samtliga lägenheter i hus 2. 

Skalenliga ritningar finns att hämta 
hos Svensk Fastighetsförmedling samt på 
www.magasinetivallastaden.se

1 Rok 35 kvm
Lgh 211

Takhöjd 2,6 m

orienteringsfigur

Loft
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Sektion

Illustration lgh 233 av Magnus Ståhl Arkitektbyrå.

Lägenhet 211
35 kvm

TECKENFÖRKLARING

G   GARDEROB

ST   STÄDSKÅP

TM   TVÄTTMASKIN

TT   TORKTUMLARE

K/F   KYL/FRYS

SK   SKAFFERI

WC/D   WC/DUSCH

SG   SKJUTGARDEROB

Lägenhet 211
35 kvm

TECKENFÖRKLARING

G   GARDEROB

ST   STÄDSKÅP

TM   TVÄTTMASKIN

TT   TORKTUMLARE

K/F   KYL/FRYS

SK   SKAFFERI

WC/D   WC/DUSCH

SG   SKJUTGARDEROB

Lägenhet 211
35 kvm

TECKENFÖRKLARING

G   GARDEROB

ST   STÄDSKÅP

TM   TVÄTTMASKIN

TT   TORKTUMLARE

K/F   KYL/FRYS

SK   SKAFFERI

WC/D   WC/DUSCH

SG   SKJUTGARDEROB

Lägenhet 211
35 kvm

TECKENFÖRKLARING

G   GARDEROB

ST   STÄDSKÅP

TM   TVÄTTMASKIN

TT   TORKTUMLARE

K/F   KYL/FRYS

SK   SKAFFERI

WC/D   WC/DUSCH

SG   SKJUTGARDEROB

Lägenhet 211
35 kvm

TECKENFÖRKLARING

G   GARDEROB

ST   STÄDSKÅP

TM   TVÄTTMASKIN

TT   TORKTUMLARE

K/F   KYL/FRYS

SK   SKAFFERI

WC/D   WC/DUSCH

SG   SKJUTGARDEROB

Lägenhet 211
35 kvm

TECKENFÖRKLARING

G   GARDEROB

ST   STÄDSKÅP

TM   TVÄTTMASKIN

TT   TORKTUMLARE

K/F   KYL/FRYS

SK   SKAFFERI

WC/D   WC/DUSCH

SG   SKJUTGARDEROB

TECKENFÖRKLARING

En riktigt fin loftlägenhet med 
entré direkt från gatan. För den som 
önskar går det att möblera loftet 
som ett sovrum. Precis som i alla 
andra lägenheter är innerdörren en 
återvunnen gammal dörr som du själv 
kan vara med och välja ut om du 
vill.
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1 Rok 55 kvm
Lgh 212

Takhöjd 2,6 m

Loft

Sektion

Illustration lgh 212 av Magnus Ståhl Arkitektbyrå.

Lägenhet 211
35 kvm

TECKENFÖRKLARING

G   GARDEROB

ST   STÄDSKÅP

TM   TVÄTTMASKIN

TT   TORKTUMLARE

K/F   KYL/FRYS

SK   SKAFFERI

WC/D   WC/DUSCH

SG   SKJUTGARDEROB

TECKENFÖRKLARINGorienteringsfigur

Lägenhet 212
55 kvm (inkl loft)

TECKENFÖRKLARING

G   GARDEROB

ST   STÄDSKÅP

TM   TVÄTTMASKIN

TT   TORKTUMLARE

K/F   KYL/FRYS

SK   SKAFFERI

WC/D   WC/DUSCH

SG   SKJUTGARDEROB

TECKENFÖRKLARING

G   GARDEROB

ST   STÄDSKÅP

TM   TVÄTTMASKIN

TT   TORKTUMLARE

K/F   KYL/FRYS

SK   SKAFFERI

WC/D   WC/DUSCH

SG   SKJUTGARDEROB

Lägenhet 212
55 kvm (inkl loft)

TECKENFÖRKLARING

G   GARDEROB

ST   STÄDSKÅP

TM   TVÄTTMASKIN

TT   TORKTUMLARE

K/F   KYL/FRYS

SK   SKAFFERI

WC/D   WC/DUSCH

SG   SKJUTGARDEROB

TECKENFÖRKLARING

G   GARDEROB

ST   STÄDSKÅP

TM   TVÄTTMASKIN

TT   TORKTUMLARE

K/F   KYL/FRYS

SK   SKAFFERI

WC/D   WC/DUSCH

SG   SKJUTGARDEROB

Den egna innergården är nedsänkt 
jämfört med marken utanför. 
Vi tror det här kommer bli en 
fantastiskt häftig lägenhet!
Vi kommer att visa lägenheten
under bomässan. Det gör att 
det endast går att skriva 
ett bokningsavtal på den i 
nuläget. Hökerum Bygg bestämmer 
inredningsvalen i lägenheten.

Lägenhet 212
55 kvm (inkl loft)

TECKENFÖRKLARING

G   GARDEROB

ST   STÄDSKÅP

TM   TVÄTTMASKIN

TT   TORKTUMLARE

K/F   KYL/FRYS

SK   SKAFFERI

WC/D   WC/DUSCH

SG   SKJUTGARDEROB

TECKENFÖRKLARING

G   GARDEROB

ST   STÄDSKÅP

TM   TVÄTTMASKIN

TT   TORKTUMLARE

K/F   KYL/FRYS

SK   SKAFFERI

WC/D   WC/DUSCH

SG   SKJUTGARDEROB

Lägenhet 212
55 kvm (inkl loft)

TECKENFÖRKLARING

G   GARDEROB

ST   STÄDSKÅP

TM   TVÄTTMASKIN

TT   TORKTUMLARE

K/F   KYL/FRYS

SK   SKAFFERI

WC/D   WC/DUSCH

SG   SKJUTGARDEROB

TECKENFÖRKLARING

G   GARDEROB

ST   STÄDSKÅP

TM   TVÄTTMASKIN

TT   TORKTUMLARE

K/F   KYL/FRYS

SK   SKAFFERI

WC/D   WC/DUSCH

SG   SKJUTGARDEROB

Lägenhet 212
55 kvm (inkl loft)

TECKENFÖRKLARING

G   GARDEROB

ST   STÄDSKÅP

TM   TVÄTTMASKIN

TT   TORKTUMLARE

K/F   KYL/FRYS

SK   SKAFFERI

WC/D   WC/DUSCH

SG   SKJUTGARDEROB

TECKENFÖRKLARING

G   GARDEROB

ST   STÄDSKÅP

TM   TVÄTTMASKIN

TT   TORKTUMLARE

K/F   KYL/FRYS

SK   SKAFFERI

WC/D   WC/DUSCH

SG   SKJUTGARDEROB
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1 Rok 39 kvm
Lgh 222, 232, 242

Takhöjd 2,6 m

2 Rok 71 kvm
Lgh 213

Takhöjd 2,6 m

Loft

Sektion

Lägenhet 211
35 kvm

TECKENFÖRKLARING

G   GARDEROB

ST   STÄDSKÅP

TM   TVÄTTMASKIN

TT   TORKTUMLARE

K/F   KYL/FRYS

SK   SKAFFERI

WC/D   WC/DUSCH

SG   SKJUTGARDEROB

TECKENFÖRKLARING

Lägenhet 211
35 kvm

TECKENFÖRKLARING

G   GARDEROB

ST   STÄDSKÅP

TM   TVÄTTMASKIN

TT   TORKTUMLARE

K/F   KYL/FRYS

SK   SKAFFERI

WC/D   WC/DUSCH

SG   SKJUTGARDEROB

TECKENFÖRKLARINGorienteringsfigur

Lägenhet 213
71 kvm (inkl loft)
Alternativ 1

TECKENFÖRKLARING

G   GARDEROB

ST   STÄDSKÅP

TM   TVÄTTMASKIN

TT   TORKTUMLARE

K/F   KYL/FRYS

SK   SKAFFERI

WC/D   WC/DUSCH

SG   SKJUTGARDEROB

Lägenhet 213
71 kvm (inkl loft)
Alternativ 1

TECKENFÖRKLARING

G   GARDEROB

ST   STÄDSKÅP

TM   TVÄTTMASKIN

TT   TORKTUMLARE

K/F   KYL/FRYS

SK   SKAFFERI

WC/D   WC/DUSCH

SG   SKJUTGARDEROB

orienteringsfigur

Lägenhet 222, 232, 242
39 kvm (inkl loft)

TECKENFÖRKLARING

G   GARDEROB

ST   STÄDSKÅP

TM   TVÄTTMASKIN

TT   TORKTUMLARE

K/F   KYL/FRYS

SK   SKAFFERI

WC/D   WC/DUSCH

SG   SKJUTGARDEROB

Lägenhet 222, 232, 242
39 kvm (inkl loft)

TECKENFÖRKLARING

G   GARDEROB

ST   STÄDSKÅP

TM   TVÄTTMASKIN

TT   TORKTUMLARE

K/F   KYL/FRYS

SK   SKAFFERI

WC/D   WC/DUSCH

SG   SKJUTGARDEROB

Ytterliggare en fin 
loftlägenhet. Här finns 
möjlighet att lägga sovrummet 
på entréplan alternativt på 
loftet. Den nedsänkta egna 
innergården tror vi kommer bli 
en fantastiskt mysig plats.

En yteffektiv etta med många fina lösningar. Observera 
de fina väggfasta träbänkarna i askfaner. Tillsammans 
med köksinredningen kommer de att utgöra en fantastisk 
effekt mot betongytorna.

Lägenhet 213
71 kvm (inkl loft)
Alternativ 1

TECKENFÖRKLARING

G   GARDEROB

ST   STÄDSKÅP

TM   TVÄTTMASKIN

TT   TORKTUMLARE

K/F   KYL/FRYS

SK   SKAFFERI

WC/D   WC/DUSCH

SG   SKJUTGARDEROB

Lägenhet 213
71 kvm (inkl loft)
Alternativ 1

TECKENFÖRKLARING

G   GARDEROB

ST   STÄDSKÅP

TM   TVÄTTMASKIN

TT   TORKTUMLARE

K/F   KYL/FRYS

SK   SKAFFERI

WC/D   WC/DUSCH

SG   SKJUTGARDEROB

Lägenhet 213
71 kvm (inkl loft)
Alternativ 1

TECKENFÖRKLARING

G   GARDEROB

ST   STÄDSKÅP

TM   TVÄTTMASKIN

TT   TORKTUMLARE

K/F   KYL/FRYS

SK   SKAFFERI

WC/D   WC/DUSCH

SG   SKJUTGARDEROB

Lägenhet 222, 232, 242
39 kvm (inkl loft)

TECKENFÖRKLARING

G   GARDEROB

ST   STÄDSKÅP

TM   TVÄTTMASKIN

TT   TORKTUMLARE

K/F   KYL/FRYS

SK   SKAFFERI

WC/D   WC/DUSCH

SG   SKJUTGARDEROB
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4 Rok 76 kvm
Lgh 221, 231, 241, 251

Takhöjd 2,6 m Illustration lgh 221 av Magnus Ståhl Arkitektbyrå.

Lägenhet 211
35 kvm

TECKENFÖRKLARING

G   GARDEROB

ST   STÄDSKÅP

TM   TVÄTTMASKIN

TT   TORKTUMLARE

K/F   KYL/FRYS

SK   SKAFFERI

WC/D   WC/DUSCH

SG   SKJUTGARDEROB

TECKENFÖRKLARINGorienteringsfigur

Lägenhet 221, 231, 241, 251
76 kvm

ALTERNATIV 1

ALTERNATIV 2

TECKENFÖRKLARING

G   GARDEROB

ST   STÄDSKÅP

TM   TVÄTTMASKIN

TT   TORKTUMLARE

K/F   KYL/FRYS

SK   SKAFFERI

WC/D   WC/DUSCH

SG   SKJUTGARDEROB

Lägenhet 221, 231, 241, 251
76 kvm

ALTERNATIV 1

ALTERNATIV 2

TECKENFÖRKLARING

G   GARDEROB

ST   STÄDSKÅP

TM   TVÄTTMASKIN

TT   TORKTUMLARE

K/F   KYL/FRYS

SK   SKAFFERI

WC/D   WC/DUSCH

SG   SKJUTGARDEROB

Det här blir en ljuvlig 
lägenhet! Lägenheten går att 
få både som trea och fyra. 
De väggfasta bänkarna i 
askfanér ingår från start.

Lägenhet 221, 231, 241, 251
76 kvm

ALTERNATIV 1

ALTERNATIV 2

TECKENFÖRKLARING

G   GARDEROB

ST   STÄDSKÅP

TM   TVÄTTMASKIN

TT   TORKTUMLARE

K/F   KYL/FRYS

SK   SKAFFERI

WC/D   WC/DUSCH

SG   SKJUTGARDEROB

Lägenhet 221, 231, 241, 251
76 kvm

ALTERNATIV 1

ALTERNATIV 2

TECKENFÖRKLARING

G   GARDEROB

ST   STÄDSKÅP

TM   TVÄTTMASKIN

TT   TORKTUMLARE

K/F   KYL/FRYS

SK   SKAFFERI

WC/D   WC/DUSCH

SG   SKJUTGARDEROB

Lgh 251: Vi kommer att visa 
lägenheten på femte våning 
under bomässan. Det gör att 
det endast går att skriva 
ett bokningsavtal på den i 
nuläget. Hökerum Bygg bestämmer 
inredningsvalen i lägenheten.
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2 Rok 55 kvm
Lgh 223, 233, 241

Takhöjd 2,6 m

Illustration lgh 233 av Magnus Ståhl Arkitektbyrå.

Lägenhet 211
35 kvm

TECKENFÖRKLARING

G   GARDEROB

ST   STÄDSKÅP

TM   TVÄTTMASKIN

TT   TORKTUMLARE

K/F   KYL/FRYS

SK   SKAFFERI

WC/D   WC/DUSCH

SG   SKJUTGARDEROB

TECKENFÖRKLARINGorienteringsfigur

Lägenhet 223, 233, 243
55 kvm

TECKENFÖRKLARING

G   GARDEROB

ST   STÄDSKÅP

TM   TVÄTTMASKIN

TT   TORKTUMLARE

K/F   KYL/FRYS

SK   SKAFFERI

WC/D   WC/DUSCH

SG   SKJUTGARDEROB

Lägenhet 223, 233, 243
55 kvm

TECKENFÖRKLARING

G   GARDEROB

ST   STÄDSKÅP

TM   TVÄTTMASKIN

TT   TORKTUMLARE

K/F   KYL/FRYS

SK   SKAFFERI

WC/D   WC/DUSCH

SG   SKJUTGARDEROB

En fin tvåa med många detaljer som gör den helt unik. Vi tycker att 
den känns betydligt större än sina 55 kvadrat. Som standard ingår en 
kombimaskin i badrummet, men för den som vill går det fint att byta ut 
mot en torktumlare och en tvättmaskin.
Vi kommer att visa lägenhet 223 under bomässan. Det gör att det endast 
går att skriva ett bokningsavtal på den i nuläget. Hökerum Bygg 
bestämmer inredningsvalen i lägenheten.

Lägenhet 223, 233, 243
55 kvm

TECKENFÖRKLARING

G   GARDEROB

ST   STÄDSKÅP

TM   TVÄTTMASKIN

TT   TORKTUMLARE

K/F   KYL/FRYS

SK   SKAFFERI

WC/D   WC/DUSCH

SG   SKJUTGARDEROB
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5 Rok 95 kvm
Lgh 252

Takhöjd 2,6 m

Lägenhet 211
35 kvm

TECKENFÖRKLARING

G   GARDEROB

ST   STÄDSKÅP

TM   TVÄTTMASKIN

TT   TORKTUMLARE

K/F   KYL/FRYS

SK   SKAFFERI

WC/D   WC/DUSCH

SG   SKJUTGARDEROB

TECKENFÖRKLARINGorienteringsfigur

Lägenhet 252
95 kvm
Alternativ 1

TECKENFÖRKLARING

G   GARDEROB

ST   STÄDSKÅP

TM   TVÄTTMASKIN

TT   TORKTUMLARE

K/F   KYL/FRYS

SK   SKAFFERI

WC/D   WC/DUSCH

SG   SKJUTGARDEROB

Lägenhet 252
95 kvm
Alternativ 1

TECKENFÖRKLARING

G   GARDEROB

ST   STÄDSKÅP

TM   TVÄTTMASKIN

TT   TORKTUMLARE

K/F   KYL/FRYS

SK   SKAFFERI

WC/D   WC/DUSCH

SG   SKJUTGARDEROB

En rymlig femma som går bra att göra om till en trea eller fyra 
för den som hellre lägger ytan i vardagsrummet. Som du ser i 
alternativ tre går det också att få in ett extra wc. Ta en extra 
titt på köket med den fina bardisken – ett perfekt ställe att äta 
frukost på. Eller kanske ta ett glas vin vid innan middagen?

Lägenhet 252
95 kvm
Alternativ 1

TECKENFÖRKLARING

G   GARDEROB

ST   STÄDSKÅP

TM   TVÄTTMASKIN

TT   TORKTUMLARE

K/F   KYL/FRYS

SK   SKAFFERI

WC/D   WC/DUSCH

SG   SKJUTGARDEROB

Lägenhet 252
95 kvm
Alternativ 2

TECKENFÖRKLARING

G   GARDEROB

ST   STÄDSKÅP

TM   TVÄTTMASKIN

TT   TORKTUMLARE

K/F   KYL/FRYS

SK   SKAFFERI

WC/D   WC/DUSCH

SG   SKJUTGARDEROB

Lägenhet 252
95 kvm
Alternativ 3

TECKENFÖRKLARING

G   GARDEROB

ST   STÄDSKÅP

TM   TVÄTTMASKIN

TT   TORKTUMLARE

K/F   KYL/FRYS

SK   SKAFFERI

WC/D   WC/DUSCH

SG   SKJUTGARDEROB

Alternativ 2

Alternativ 3

Alternativ 1
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Illustration Innergård av Magnus Ståhl Arkitektbyrå.
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