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BRF SÖDRA STRANDEN

BRF Södra Stranden

VÄLKOMMEN HEM TILL SÖDRA STRANDEN
Med ett underbart vattennära läge vid Motalavikens södra
strand kan vi nu presentera Brf Södra Stranden 1
- ett smakfullt utformat bostadshus på åtta våningar med
totalt 33 lägenheter.
HITTA HEM
I Brf Södra Stranden hittar du miljösmarta hem som
matchar just dina önskemål. Husen erbjuder fyra olika
planlösningsalternativ med rymliga tvåor och treor mellan 71 och 89 kvm, alla lägenheter med underbar utsikt
över Motalaviken. Oavsett lägenhetsstorlek kan ni förvänta er ett modernt hem gällande design och materialval.
Hemmens fokus är välplanerade boytor och genomgående öppen planlösning mellan kök och vardagsrum - en
utformning som möjliggör socialt umgänge till både vardag och fest. Den generösa takhöjden och stora fönsterpartier förstärker lägenhetens luftiga och rymliga känsla.
Från vardagsrummet når du även den inglasade balkongen, bostadens extra välkomnande rum under årets varma
månader. Här njuter ni av den vidsträckta utsikten som
sträcker sig från Motalabrons röda siluett ända in till
Motala ström och Göta Kanals utlopp i Vättern.

det du inte kan eller vill vara utan. Det finns dessutom
ett eget lägenhetsförråd där du enkelt förvarar det du
behöver mer sällan. Bilen parkeras smidigt utanför huset,
antingen i väderskyddande carport eller på traditionell
parkeringsplats.
ETT GRÖNT, MILJÖSMART BOENDE

Brf Södra Strandens målsättning är att skapa ett grönt
och miljösmart boende – till låg driftskostnad. Då fokus
ligger på hållbarhet byggs lågenergihus som tar tillvara på allt från mänsklig och maskinell värme till solens
värmande strålar. Genom solceller på taket förses bostäderna och de gemensamma utrymmena med miljövänlig
el. Under de kallare årstiderna erbjuds närproducerad
bergvärme som också värmer upp vattnet till den sköna
duschen året runt. Lägenheterna har redan låg energiförbrukning samt lokalt producerad el och värme, men det
finns ytterligare möjligheter att påverka energianvändErt nya hem i Brf Södra Stranden lyckas vara både tidlöst ningen. Genom aktiva val av rumstemperatur, el- och
vattenanvändning kan du sänka din förbrukning och på
och trendigt. Den utvalda färgpaletten i ljusa toner
matchas med lackad ekparkett, vilket låter er sätta egen så sätt få ett billigare boende. Detta då bostäderna har
prägel med accentfärger och textiler. Det stilrena köket individuella uppmätningssystem, vilket innebär att
erbjuder modern utrustning som låter er förbereda inför du endast betalar för den el, värme och det vatten som
såväl vardagsmaten som helgens middagsbjudning eller du faktiskt förbrukar. En prisvärd kombination som är
bullstök. Det helkaklade badrummet följer lägenhetens långsiktigt hållbar för både plånboken och miljön!
formspråk samt är utrustat med egen tvättmaskin och
torktumlare. När det kommer till förvaring har inget
lämnats åt slumpen. Samtliga lägenheter erbjuder både
klädkammare och skjutdörrsgarderober, som rymmer allt

SMART TVÅA MED
OSLAGBAR UTSIKT

BÄST FÖR DIG SOM
TRIVS I KÖKET

EN YTEFFEKTIV TVÅA med öppen planlösning som ger dig mycket lägenhet per
kvadratmeter. Ett hem som innehåller allt
-fullutrustat kök med praktisk köksö, luftigt
ljust vardagsrum, rymligt sovrum med sjöutsikt, funktionell klädkammare och badrum
med egen tvättmaskin och torktumlare.
Lägg därtill både inglasad balkong och
obruten utsikt över Motalaviken ovan
trädtopparna. Vad finns mer att önska?

MED FANTASTISK UTSIKT från köksfönstret förbereder du kvällens festmåltid
för vännerna eller avslutar middagens
vardagsdisk i denna luftiga tvåa. Lägenheten bjuder också på ett rymligt vardagsrum med många olika möbleringsmöjligheter och i anslutning till detta en inglasad
balkong. Trots sin storlek har denna lägenhet
maxat med förvaringsutrymmen i både hall,
sovrum och klädkammare. Kort sagt en
lägenhet anpassad för dig som gillar matlagning kombinerat med god
ordning i vardagen.

71 KVM 2 RUM & KÖK

72 KVM 2 RUM & KÖK
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1:1503, 1:1603, 1:1703

1:1104, 1:1204, 1:1304, 1:1404, 1:1504,
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BRF Södra Stranden

VI ERBJUDER ETT HEM MED
GENOMTÄNKTA LÖSNINGAR
Utgångspunkten för bostäderna i Brf Södra Stranden är en
hög, modern standard. Möjlighet ges även att sätta personlig
prägel genom egna val - allt för att skapa just ditt drömboende.
VARDAGSLIV
I de flesta hem är köket en viktig samlingspunkt. Med
detta i åtanke har vi valt att förena köket med vardagsrummet i en öppen planlösning. Köket är inrett med vita
luckor, bänkskiva i laminat och kakel i vitt. Detta förstärker den trivsamma och harmoniska känslan genom
hemmet. De flesta vitvaror är även de vita, med undantag för induktionshäll och frihängd takfläkt i rostfritt.
Ni kan givetvis designa köket efter egna önskemål med
de tillval som köksleverantören erbjuder. Det finns även
andra kakelalternativ och önskar ni rostfria vitvaror ges
även denna möjlighet.

Vill ni att tvättmaskin och torktumlare ska ha fler funktioner finns naturligtvis tillvalsmöjligheter.
ORDNING OCH REDA
Lägenheterna erbjuder uppskattade förvaringsmöjligheter. I hall och sovrum väntar vita skjutdörrsgarderober
på att fyllas. Utöver dessa finns även en klädkammare
som rymmer mycket förvaring. Både i klädkammaren
och garderoberna finns hyllor och klädstång. Precis som
i de andra rummen kan här göras tillval för alternativa
förvaringslösningar eller utseenden. Till bostaden hör
även ett separat lägenhetsförråd i bottenplan.

WC/DUSCH & TVÄTT

VÄGGAR OCH GOLV

Badrummet har vitkaklade väggar och grått klinkergolv
med komfortgolvvärme. Taket har infällda spotlights,
vilka lyser upp tillvaron och bidrar till en modern känsla.
I rummet ingår allt för högsta vardagskomfort såsom
en rymlig vit tvättställskommod med tillhörande spegelskåp, vägghängd WC-stol samt dusch med vikbara
glasdörrar som lämnar golvytan fri. En kromfärgad
handdukstork gör att torra handdukar alltid finns till
hands. Badrummet är även utrustat med tvättmaskin och
torktumlare. Över maskinerna finns en bänkskiva i
laminat, perfekt när strumporna ska sorteras. I de vita
väggskåpen gömmer ni prydligt undan tvättmedel och
handdukar.

Ert nya hem presenterar vitmålade väggar, vita innerdörrar och lackad ekparkett. Det går såklart att skräddarsy
bostadens formspråk, genom att välja standard eller
tillvalssortiment av tapeter och kulörer. Önskas ett annat
träslag till golvet erbjuds både ljusare och mörkare alternativ som tillval. Är ni osäkra på vilka färger ni vill ha?
Bo in er ett tag och lägg sedan till nyanser eller fondväggar i ett senare skede!

Badrummen tillverkas som färdiga volymer och lyfts
på plats när husen monteras. För att få möjlighet att
göra tillval i badrum krävs att ni köper er bostad innan
produktion startas på fabrik. Utöver standardutförandet
finns tillvalsmöjlighet på två mörkare golvalternativ
samt kommod och spegelskåp i andra utföranden.

BALKONGLIV
Bostäderna är noggrant planerade för att ta tillvara
på den unika utsikten, både interiört och exteriört. De
inglasade balkongerna låter er tjuvstarta våren samt
förlänga sommaren långt in på hösten. Med fasaden
som rygg skyddas ni från väder och vind, vilket ger bästa
förutsättningar för soldyrkande familjemedlemmar och
egenodlade växter. Låt fantasin flöda och skapa en privat
oas, där musiken ljuder, kaffet smakar som bäst och
kryddodlingen frodas.

HÄRLIG BOSTAD MED
MYCKET LJUSINSLÄPP

RYMLIGT HEM FÖR DEN
ORDNINGSAMME

LÄGENHETENS UNDERBARA UTSIKT möts
du redan av då du hängt av dig ytterkläderna
i hallen och svänger av in mot bostadens
inre kärna. På din väg mot lägenhetens
självklara samlingsplats passerar du två
sovrum med utsikt, en rymlig klädkammare
för förvaring och ett fullutrustat badrum.
Väl framme i vardagsrum och kök badar
lägenheten i ljus och utsikt från de stora
fönsterpartierna i denna trea. I bästa västerläge återfinns även den inglasade balkongen.
Här kan du njuta av solnedgången, vänners
sällskap och dina egna odlingar.

HÄR ÄR DET ENKELT ATT TRIVAS för den
som gillar ordning och reda. Här erbjuds
du gott om rymliga förvaringsytor i form av
en stor klädkammare och en egen walkin closet. Bostaden rymmer även en extra
mindre toalett i nära anslutning till sovrummet. Motalavikens öppning mot Vättern blir
en stor del av din vardag i denna lägenhet.
Sjöutsikten från höjden finns med dig från
morgonens uppvaknande i sovrummet,
under dagens timmar i lägenhetens rymliga vardagsdel fram tills dess att du sluter
ögonen för nattens sömn.
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RUMSBESKRIVNING
Allmänna utrymmen

Vardagsrum

ENTRÉ- OCH TRAPPHALL
SOCKEL
VÄGGAR
TAK
ÖVRIGT

GOLV
SOCKLAR
VÄGGAR

Klinker
Klinkersockel
Målade
Ljudabsorberande undertak
Postboxar med lås i entré.
Tidningshållare vid lägenhetsdörrarna. Trappa och hiss.

Generellt i lägenhet
LÄGENHETSDÖRR
INNERDÖRRAR
LISTVERK
FÖNSTERBÄNKAR
ÖVRIGT

Säkerhetsdörr
Vita släta dörrar
Släta vitmålade lister
Kalksten
Brandvarnare, städskåp

Hall
GOLV
SOCKLAR
VÄGGAR
TAK
ÖVRIGT

Lackad ekparkett
Vitmålade
Målade vita,
alternativt standardtapet
Vitt, nedsänkt
Skjutdörrsgarderob enligt ritning med vita dörrar, kapphylla
och klädstång.

TAK

Sovrum
GOLV
SOCKLAR
VÄGGAR
TAK
ÖVRIGT

STÄNKSKYDD
TAK
VITVAROR

SKÅPSSNICKERIER

ÖVRIGT

Lackad ekparkett
Vitmålade
Målade vita,
alternativt standardtapet
Stänkskydd av vitt kakel
Vitt
I vitt utförande. Induktionshäll,
diskmaskin, inbyggd ugn och
micro. Kyl och frys eller kombinerad kyl/frys enligt ritning.
Frihängande rostfri köksfläkt.
Vita målade luckor med vit
takanslutning, handtag av metall. Diskbänk av rostfri plåt.
Källsortering i diskbänkskåp.
Bänkskiva av laminat. Bänkbelysning under överskåp.

Lackad ekparkett
Vitmålade
Målade vita,
alternativt standardtapet
Vitt
Skjutdörrsgarderob enligt ritning med vita dörrar, kapphylla
och klädstång.

WC/Dusch/Tvätt
GOLV
VÄGGAR
TAK
VITVAROR
ÖVRIGT

Kök
GOLV
SOCKLAR
VÄGGAR

Lackad ekparkett
Vitmålade
Målade vita,
alternativt standardtapet
Vitt

Klinker
Kakel
Målad plåt, infällda spotlights
Tvättmaskin och torktumlare
Vit tvättställskommod, spegelskåp med vita sidor och
belysning. Infällbar duschhörna av glas, vägghängd toalett,
elhanddukstork, handdukshängare, toalettpappershållare, klädkrok. Komfortgolvvärme, eluttag. Vita överskåp,
bänkskiva av laminat ovan
tvättmaskin och torktumlare.

Extra WC
GOLV
VÄGGAR
TAK
ÖVRIGT

Klinker
Kakel
Målad plåt, infällda spotlights
Vit tvättställskommod, spegel
och eluttag. Vägghängd toalett,
handdukshängare och toalettpappershållare.

Klädkammare
GOLV
SOCKLAR
VÄGGAR
TAK
ÖVRIGT

Lackad ekparkett
Vitmålade
Målade vita
Vitt
Hylla och klädstång.

BYGGNADSBESKRIVNING
Exteriör
BÄRANDE STOMME

Betong

FASAD

Målade sandwichelement av betong.

YTTERTAK

Isolerat betongtak med papptäckning.

FÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRRAR

Trä med aluminiumklädd utsida.

ENTRÉPARTI

Metallparti med kodlås, porttelefon och dörröppnare.

BALKONG/UTERUM

Vägg, tak, golv och pelare av betong. Väderskyddande öppningsbara luckor ovan fast glasat
räcke på balkonger.

Interiör
INNERVÄGGAR

Bärande och lägenhetsskiljande väggar av betongelement.
Övriga väggar av gipsbeklädd stomme.

INNERTAK

Målade betongelement med synliga skarvar. Lokala sänkningar med målat undertak av gips.

Samtliga lägenheter har ett förrådsutrymme. Förråden har inbrottsförstärkta nätväggar,
låsning sker med eget hänglås. I förrådet finns en fast hylla med klädstång.

VÄRME, VATTEN OCH
VENTILATION

Huset värms upp med bergvärme. Värmen distribueras som vattenburen värme till radiatorer. Fördelarskåp för vatten och värme i klädkammare. Ventilation FTX
(från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning) med aggregat placerat i klädkammare.

EL OCH BELYSNING

Solceller monteras på taket. I lägenheten finns fasta belysningsarmaturer i våtutrymmen,
klädkammare samt under överskåp i kök. Utvändig belysningsarmatur samt eluttag på balkong. El- och mediacentral i klädkammare.

IMD

Individuell mätning och debitering av el, värme, varmvatten och kallvatten i varje lägenhet.
Uppmätt kostnad för förbrukning debiteras utöver månadsavgiften. Du har alltså stor möjlighet att påverka dina driftskostnader. Den solcellsproducerade elen minskar behovet av köpt
el och kommer alla boende till nytta genom lägre pris per förbrukad kilowattimme.

TV, BREDBAND,OCH TELEFONI

Via fiberdistributören får du tillgång till ett stort antal konkurrerande leverantörer av TV,
bredband och telefonitjänster. Du som kund har möjlighet att hitta fördelaktiga erbjudanden
och väljer själv den leverantör och de tjänster som passar ditt behov och tecknar egna avtal.
I månadsavgiften ingår grundutbud av TV-kanaler.

PARKERING BIL OCH CYKEL

I anslutning till huset finns utvändig parkeringsplats eller carport att hyra.
Utrymmen för cykelförvaring finns i entréplan och utomhus under tak.

KÄLLSORTERING

I anslutning till entrén finns miljörum med sortering i en rad fraktioner.

Cyk
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MOTALA - SÖDRA STRANDEN
Trots att det är mer än 75 år sedan anropet ”Stockholm-Motala” för sista gången annonserade alla svenska radiosändningar,
har uttrycket satt staden Motala på den svenska kartan. Idag
känner man staden minst lika väl som Östergötlands sjöstad och
byggnaden som minner om tiden som radiostation är numera
ett välbesökt museum. Göta kanal, en av Sveriges mest kända
och välbesökta turistattraktioner är också en stor del av Motalas
historia. Det var den handlingskraftige Baltzar von Platen som
för över 200 år sedan såg till att det enorma byggprojektet fick
sitt första spadtag just i Motala.
Närheten till vatten är ytterst påtaglig när man anländer till Motala. Centralt i staden binds Vättern och Boren samman genom
Motala ström. Förutom båtlivet på kanalen har upplevelseturismen och aktiviteter runt omkring kanalen blivit ett allt viktigare
inslag för sjöstaden Motala. En turistkommun med tillväxt som
kännetecknas av mycket goda kommunikationer, E4:an i söder,
flera riksvägar och en mycket väl utbyggd järnväg. Det finns
många kvaliteter som gör det enkelt att välja denna vackra stad
som bostadsort.
Från Brf Södra Strandens nya utsikt upplever du också Motalas
historia tydligt. I vattnet framför husen återfinns vattenkonstverket Visionärens vinkelben som placerats i Platens punkt, platsen
där Baltzar von Platen satte sin passare när han skapade Motalas solfjäderformade gatustruktur. En mycket vackert utformad
stadsplan som du nu får möjlighet att uppleva från ovan i de nya
bostäderna.
Från den eftertraktade adressen i kvarteret Stenavadet vid Södra
Stranden bor ni inte långt från stadens utbud. På bekvämt gångoch cykelavstånd kan ni längs med den vackra gc-vägen intill
stranden enkelt ta er in till Motala centrum, stationen och närmaste mataffär med cykel på några minuter. För Södra Stranden
finns stora utvecklingsplaner, området ska på sikt omvandlas till
attraktiva boendemiljöer blandat med handel och verksamheter
med tydliga kopplingar till båtliv och vatten. För att binda samman detta guldläge med staden planerar även Motala kommun
ett tydligare, rekreativt parkstråk längs med vattnet som binder
samman broarna kring viken.

Försprång®
Fastighetsmäklare
Louise Nyenger

Fastighetsmäklare
Matilda Lindén

Fastighetsmäklare
Charlotta Dufmats

Mobil: 070-622 95 00
louise.nyenger@lansfast.se

Mobil: 070-399 30 35
matilda.linden@lansfast.se

Mobil: 070-721 01 91
charlotta.dufmats@lansfast.se

Med Försprång® är du alltid redo för en bra affär
Med den kostnadsfria tjänsten Försprång® ser din lokala mäklare
till att all dokumentation inklusive fina bilder finns på plats när du
känner dig redo att sälja din bostad.
Även om du vill avvakta och sälja din bostad vid rätt läge är det
smart att planera inför försäljningen och fatta beslut i lugn och ro.
Det gör att du alltid kommer vara redo för en bra affär vilket är
perfekt för dig som snabbt behöver sälja eller om du helt enkelt får
ett erbjudande som är för bra för att tacka nej till.

Detta är
•
•
•
•
•

Kostnadsfri värdering
Fotografering
Försprångsförsäljning av din bostad
Chans till VIP-visningar och Försprångsbud
Bostaden kan visas som Försprångbostad
på vår hemsida och på Hemnet
• Ekonomisk rådgivning inom sparande, pension och
försäkring

Provsälj din bostad
Vi provsäljer din bostad till speciellt utvalda och köpsugna
spekulanter innan den går ut på öppna marknaden. Det ger dig en
god indikation på marknadsläget och vem vet, kanske får du ett
Försprångsbud?

Lakrits Reklambyrå AB

Skaffa Försprång® idag!

