Höstljungstigen 2, Barnarp
HP/UBAB Hyresbostäder

Kontrasten att
enkelt kunna
växla mellan
stad och vacker
naturmiljö lockar
till ett boende
i harmoniska
Barnarp.
Närhet till naturen. Ett lite lugnare tempo och
mindre stress. Ett samhälle där alla hjälps åt
för att skapa en trivsam och säker miljö. Visst
låter det skönt! Det är inte svårt att förstå
att många attraheras av omgivningarna och
Barnarps utsökta läge nära naturen men med
staden och många arbetsplatser inom räckhåll.

HITTA HEM
UBAB och HP Boendeutveckling erbjuder dig
en unik möjlighet till ett nytt hyresrättsboende
på Höstljungstigen 2 i Barnarp. Under hösten
2017 färdigställer vi 22 lägenheter av varierande storlek, 1-3 rok alla med stor inglasad
balkong eller inglasat uterum med trädgård
med läge för njutning. Vare sig du väljer en av
de välplanerade ettorna, eller bosätter dig i en
rymligare trea, kan du räkna med ett trivsamt
och miljösmart boende där varje kvadratmeter
är väl genomtänkt.

I våra hyresrätter skapar du ditt personliga
hem, ett hem med hög standard, väl tilltagna
förvaringsutrymmen och bra materialval.
Förutom lägenhetens yta får du tillgång till ett
lägenhetsförråd i anslutning till husets entré,
cykelparkering och barnvagnsrum. Bilen parkerar du i nära anslutning till bostaden antingen i
en väderskyddad carport eller på en traditionell
parkeringsplats. Till de boendes gäster finns
även ett antal parkeringsplatser att tillgå. För
oss är varje detalj i ditt nya boende viktig!

LÅNGSIKTIGT HÅLLBART
Vi bygger lågenergihus för miljön, ekonomin
och kommande generationer. Våra hus är
mycket välisolerade och värms till stor del upp
genom den värme som alstras i byggnaden,
främst i form av spillvärme från människor och
hushållsmaskiner men även genom solinstrålning. På taken utnyttjas också solens enorma
kraft. Med hjälp av solceller närproduceras miljövänlig, koldioxidneutral el till husets gemensamma och individuella elbehov.
I huset på Höstljungstigen har du, utöver låg
energiförbrukning och lokalt producerad el,
möjlighet att påverka din boendekostnad
ytterligare. Detta genom ett individuellt uppmätningssystem för el, värme, varmvatten och
kallvatten i varje lägenhet. Du bidrar till ett
långsiktigt hållbart samhälle och betalar bara
för vad du själv förbrukar.

1
RoK

Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser

1 RoK 52 kvm
• Klädkammare
• Fullutrustat kök

lgh nr: 21003
• Uterum med trädgård i bottenplan

Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser

1 RoK 52 kvm, lgh nr:
• Stor inglasad balkong
• Klädkammare

21103, 21203, 21303
• Fullutrustat kök

1 rum och kök

1
RoK

1 Rum och Kök

2
RoK

2 Rum och Kök

2 rum och kök

Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser

2 RoK 61 kvm, lgh nr:
• Stor inglasad balkong
• Mycket förvaring

21106, 21206, 21306
•

Klädkammare

2
RoK

2
RoK
2 rum och kök

Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser

Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser

2 RoK 68 kvm, lgh nr:
• Klädkammare
• Uterum mot trädgård i bottenplan

21001
• Stort vardagsrum
• Mycket förvaring

2 RoK 68 kvm, lgh nr:
• Stor inglasad balkong
• Klädkammare

21101, 21201, 21301
• Stort vardagsrum
• Mycket förvaring

3
RoK

3 Rum och Kök

3
RoK

3 rum och kök

Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser

Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser

3 RoK 83 kvm, lgh nr:
• Mycket förvaring
• Klädkammare

21004
• Uterum mot trädgård i bottenplan

3 RoK 83 kvm, lgh nr:
• Stor inglasad balkong
• Mycket förvaring

21104, 21204, 21304
• Klädkammare

3
RoK

3 rum och kök

Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser

3 RoK 83 kvm, lgh nr:
• Stor inglasad balkong
• Mycket förvaring

21105, 21205, 21305
• Klädkammare

3
RoK

3
RoK

3 rum och kök

Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser

Reservation för eventuella ändringar och ytavvikelser

3 RoK 88 kvm, lgh nr:
• Uterum mot trädgård i bottenplan
• Separat WC

21002
• Klädkammare

3 RoK 88 kvm, lgh nr:
• Stor inglasad balkong
• Separat WC

21102, 21202, 21302
• Klädkammare

Byggnadsbeskrivning
GRUNDLÄGGNING 		
Betongplatta.

BÄRANDE STOMME 		
Prefabricerad betong.

FASAD 				
Målade sandwichelement av betong.
YTTERTAK 			
Isolerat betongtak med papptäckning.

FÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRRAR
ENTRÉPARTI 			
Metallparti med kodlås, porttelefon och dörröppnare.

TRAPPOR 			
Betongtrappor.
HISS

			
Hiss från entréplan.

BALKONG 			
Balkongtak och golv av betong.
Helglasade öppningsbara väggar ovan fast glasat räcke.

UTERUM 			
Tak av betong och golv av betongplattor, skjutbara glasväggar.
INNERVÄGGAR 			
Bärande och lägenhetsskiljande väggar av betongelement.
Övriga väggar av gipsbeklädd stomme.

INNERTAK I RUM 		
Målade/grängade betongelement med synliga skarvar, rumshöjd 2600
mm. Lokala sänkningar med målat undertak av gips. Lägenheter på
översta våningen, snedtak och högre takhöjd.
LÄGENHETSFÖRRÅD
Samtliga lägenheter har ett förrådsutrymme lätt tillgängligt
i entréplan. Förråden har inbrottsförstärkta nätväggar med en tät
insynsskyddad front mot korridor. I förrådet finns en fast hylla
med klädstång. Du står själv för hänglås till detta förråd.

Huset värms upp med bergvärme. Värmen distribueras som vattenburen värme till radiatorer. Ventilationen är av typ FTX (från- och
tilluftsventilation med värmeåtervinning) och aggregatet finns placerat
i lägenhetens klädkammare. Med ett FTX-system tas värmeenergin i
den förbrukade ventilationsluften tillvara istället för att gå direkt ut i
det fria.

EL OCH BELYSNING
På taken utnyttjas också solens enorma kraft med hjälp av solceller som lokalt producerar miljövänlig, koldioxidneutral el till husets
gemensamma och individuella elbehov. I lägenheten finns belysningsarmaturer i våtutrymmen, klädkammare samt under överskåp i kök.
I övriga rum finns lamputtag. Utvändig belysningsarmatur samt
eluttag på balkong och i uterum.

PÅVERKA DINA DRIFTSKOSTNADER
Huset är ett lågenergihus byggt för framtiden, miljön och ekonomin
med mycket låg energiförbrukning. Genom tekniska lösningar sker
individuell mätning av el, värme, varmvatten och kallvatten. Din
verkliga kostnad för förbrukning debiteras utöver månadsavgiften.
Du har alltså stor möjlighet att påverka dina driftskostnader genom
att hushålla med resurserna. Den lokalt producerade elenergin via
husets solceller påverkar också dina energikostnader. Den gemensamt
producerade elen ger lägre inköp av el och den totala besparingen
kommer alla lägenhetsinnehavare till nytta genom lägre energipris per
förbrukad kilowattimme.

TV, BREDBAND,OCH TELEFONI
Avtal finns tecknat med Wetternet som drar fram fiberanslutning till
fastigheten. I huset byggs ett fastighetsnät med fiberkabel för att
distribuera anslutningen vidare till lägenheterna. I vardagsrum och
sovrum finns uttag genom vilka du kan få snabb internetuppkoppling,
bredbandstelefoni och tillgång till ett stort kanalutbud i din TV.
Hos Wetternet finns 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 allra bäst och tecknar egna avtal med dessa.
I hyran ingår grundutbud av TV-kanaler.

KÄLLSORTERING
Ditt boende är utrustat med källsorteringsmöjlighet under diskbänken.
Vid carportarna finns soprummet med sortering i en rad fraktioner.

PARKERING BIL OCH CYKEL
I nära anslutning till huset finns plats att hyra i carport eller på öppen
parkeringsplats för minst en bil per lägenhet. Önskas ytterligare
parkering sker uthyrning i mån av plats. Cykelförvaring finns
utomhus under tak. Utrymme för förvaring av barnvagnar och
rullstolar återfinns i husets entréplan.

Boendet

Trä med aluminiumklädd utsida.

VÄRME OCH VENTILATION

Rumsbeskrivning
ALLMÄNA UTRYMMEN
Entré- och trapphall
Klinker
Sockel			Klinkersockel
Väggar			Målade
Tak			Ljudabsorberande undertak
			av mineralfiber
Övrigt			
Postboxar med lås placeras
			i entréplanet
			Tidningshållare
			vid lägenhetsdörrarna
			Utrymningstrappa och hiss

GENERELLT I LÄGENHET

HALL
Golv			Lackad ekparkett
Socklar 			Vitmålade
Väggar 			
Målade vita alternativt standardtapet
Tak 			Vitt
Övrigt			
Skjutdörrsgarderober enligt ritning
			
djup 700mm vita dörrar av 		
			
laminat med städskåp, kapphylla
			och klädstång.
			

KÖK
Golv			Lackad ekparkett
Socklar			Vitmålade
Väggar			
Målade vita alternativt standardtapet
Stänkskydd		
Stänkskydd av vitt kakel
Tak 			Vitt
Vitvaror			
I vitt utförande. Induktionshäll,
			inbyggnadsugn, inbyggnadsmikro,
			
diskmaskin, kyl och frys eller		
			
kombinerad kyl/frys enligt ritning.
Skåpssnickerier		
Vita målade luckor med vit takanslut			
ning, handtag av metall. 		
			
Bänkskåp utom under diskbänk förses
			
med utdragslådor där det är möjligt.
			
Källsortering i diskbänkskåp, bänkskiva
			av laminat. Bänkbelysning
			under överskåp.
Diskbänksbeslag		
Slätt av rostfri plåt

Golv 			
Lackad ekparkett
Socklar 			Vitmålade
Väggar 			
Målade vita alternativt standardtapet
Tak 			Vitt

SOVRUM
Golv 			
Lackad ekparkett
Socklar			Vitmålade
Väggar			
Målade vita alternativt standardtapet
Tak 			Vitt
Övrigt			
Skjutdörrsgarderober enligt ritning i
			
stora sovrum, djup 700mm vita
			
dörrar av laminat med kapphylla
			och klädstång.
			
Väggskåp ovan sängplats i 1 rok

KLÄDKAMMARE
Golv			Lackad ekparkett
Socklar 			Vitmålade
Väggar 			
Målade vita
Tak 			Vitt
Övrigt			
Klädkammarhylla med klädstång.
			Ventilationsaggregat,
			el- och mediacentral.

WC/DUSCH/TVÄTT
Golv 			Klinker
Sockel			Klinkersockel
Väggar 			Kakel
Tak			
Målad plåt, infällda spotlights
Vitvaror			
Tvättmaskin och torktumlare, kombi			
maskin i 1 rok.
Övrigt			
Vit tvättställskommod, spegelskåp
			
med vita sidor och belysning.
			
Vita överskåp, bänkskiva av laminat
			
ovan tvättmaskin och torktumlare.
			
Infälld duschhörna av glas, vägghängd
			toalett, elhanddukstork, handduks
			hängare, toalettpappershållare,
			klädkrok. Komfortgolvvärme, eluttag.

WC
Golv 			Klinker
Sockel			Klinkersockel
Väggar 			Kakel
Tak 			
Målad plåt, infällda spotlights
Övrigt
Vitt tvättställ, spegel, vägghängd
			toalett, handdukshängare,
			toalettpappershållare,
			komfortgolvvärme, eluttag.

Boendet

Lägenhetsdörr 		
Säkerhetsdörr
Innerdörrar
Vita släta dörrar
Listverk			
Släta vitmålade lister
Fönsterbänkar		
Kalksten
Lås fönsterdörrar		
Fönsterdörrar på plan 1 förses
			med cylinderlås
Övrigt			Brandvarnare, Städskåp
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