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Nu finns en unik möjlighet att förvärva en modern
bostadsrätt med ett av Jönköpings bästa lägen!
Med en milsvid panoramautsikt över Vättern och
citypulsen ett stenkast bort, gör detta till ett oslagbart
boende.
Lägenheterna bjuder på ljus och rymd och står för ett
toppmodernt och kvalitativt boende med spännande
planlösningar.
Läget mellan Liljeholmsparken och dess härliga
grönområde och Vätterstrandens sandstrand erbjuder fina
naturupplevelser inpå knuten samtidigt som du har gångoch cykelavstånd in till citykärnan.
Längs med Vättern, ca 100m bort, finner ni
strandpromenaden som enkelt tar er till hamnpiren med
dess alla restauranger och shopping i de centrala delarna
av stan.
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Hall

Golv: Klinkers
Väggar: Målat
Tak: Plant.
Övrigt: Hatthylla.
Garderober vita.

Kök

Golv: Ekparkett
Socklar: Trä, eklaserade.
Väggar: Målade, kakel ovan diskbänk.
Tak: Plant.
Övrigt: Skåpsinredning enligt stilarna. Inbyggnadsugn,
inbyggnadsmicro, rostfria vitvaror, kyl och frys,
diskmaskin i 2 r.o.k. och större. Kombinerad kyl/frys i 1 r.o.
k. och 2 r.o.k. Rostfri diskbänk med engreppsblandare.
Fönsterbänk i natursten.

Sovrum

Golv: Ekparkett. Socklar: Trä, eklaserade. Väggar:
Målade.
Tak: Plant.
Övrigt: Garderober vita.

Vardagsrum

Golv: Ekparkett.
Socklar: Trä, eklaserade.
Väggar: Målade.
Tak: Plant.
Övrigt: Fönsterbänk i natursten.

Badrum/ Wc/Tvätt

Golv: Klinker
Socklar: Kakel.
Väggar: Kakel.
Övrigt: WC-stol, handfat med kommod, spegelskåp med
belysning, eluttag på vägg. Belysningsarmatur. Hörndusch
enligt ritning. Toalettpappershållare och
handdukshängare, handdukstork, tvättmaskin och
torkrumlare.

Balkong

Golv: Betong
Räcke: Smide

Vitvaror
Rostfria

Tv/Tele/Data

Lägenheterna har ett flertal uttag för telefon, bredband
och kabel-TV. Uppvärmning Vattenburen värme med
termostatstyrda radiatorer. Elektrisk komfortvärme i golv i
dusch/tvätt, WC/dusch och bad som betalas via
hushållselen.

Parkering

8+8 platser med carport för 2 r.o.k, 3 r.o.k, 3-4 r.o.k

Klädkammare

Golv: Ekparkett.
Socklar: Trä, eklaserade.
Väggar: Målade.
Tak: Plant.
Övrigt: Hylla med klädstång.

Innehållet i denna broshyr är sammanställt i ett tidigt
skede. Därför kan vissa avvikelser förekomma. Bilder och
illustrationsmaterial ska därför inte anses ingå som en del
av kontraktshandlingarna.
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___________________________

Brf Fursten Norra

Lägenhetrna upplåts med bostadsrätt och föreningarna
(brf Fursten Norra 1 och brf Fursten Norra 2) omfattar ca
22 bostadrätter.

Hus

Takhöjd

Takhöjden i lägenheterna är ca 2,5 m.

Trapphus

Huskropp med 3 våningar samt våningar på tak.

Prefabricerade betongtrappor. Klinker lt terazzo på
målade väggar.

Grundläggning

Entréparti

Bärande stomme

Hiss

Ytterväggar

Post

Yttertak

Värme och ventilation

Mellanväggar

El

Betongplatta.

Betongstomme i kombination med smide.

Putsad fasad alt målad på betong med inslag av plåt/trä.

Papptäckning, takavvattning med hängrännor och stuprör
av ytbehandlad plåt.

Lägenhetsavskiljande väggar av betong. Övriga väggar
inom lägenheten av skivor på regelstomme.

Fönster/Fönsterdörrar/Dörrar

Karm och fönsterbåge av trä/aluminium. Isolerglas.
Innerdörrar släta, vita fabriksmålade med handtag i metall.

Balkonger

Betong, smidesräcke.

Metallpartier, kodlås med porttelefon vid entréer.

Hiss till samtliga plan.

Postbox i entréplanet. Tidningshållare vid resp. dörr.

Uppvärmning via fjärrvärme. Till- och frånluftsventilation
med värmeåtervinning i resp lägenhet.

Gruppcentral med automatsäkringar, jordfelsbrytare och
elmätare för eget abonnemang.
Invändiga belysningsarmaturer i våtutrymmen och
klädkammare. Lamputtag i tak och övriga rum.
Utvändiga belysningsarmaturer och elluttag vid balkong.
Belysningsarmaturer i allmänna utrymmen samt utanför
entré.
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