TEKNISK BESKRIVNING BRF SÄBY EKLUND
GRUNDLÄGGNING
Plintar
STOMME
Konstruktionsvirke
BALKONG
Trästomme med plåtfront och räcke.
YTTERVÄGGAR
Ytterväggar är putsade.
MELLANBJÄLKLAG
Konstruktionsvirke
YTTERTAK
Plåttak. Kantplåtarna är av 0,6 mm lackerat plåt. Säkerhetsbeslag och en stege för åtkomst
till tak. Skärmtak med takavvattning täckt med plåt.
YTTERDÖRRAR & BALKONGDÖRRAR
Ytterdörrar med trästomme, låsning ASSA 565 eller likvärdig, ljuddämpning. Dörrarna är
utrustade med ReKey locks. Vita balkongdörrar som öppnas utåt, dörrarna kan endast låsas
inifrån och är utrustade med barnsäkerhetsbeslag. Hög tröskel.
FÖNSTER
Fönster på första samt andra våningen är utrustade med låsningsbara cylindrar med
barnsäkerhetsbeslag på handtag. Fönsterna är vita invändigt, RAL-kulör utvändigt.
Entréparti, balkongdörrar samt fönster på första våningen har alu-trästomme och vit färg
invändigt.
ENTRÉ
Entrédörr till trapphuset är försedd med kodlås och porttelefon.
TRAPPOR
Ståltrapport med betongsteg mellan alla våningar.
VÄRME, VATTEN OCH SANITET
Varje lägenhet har vattenburna radiatorer samt elkomfortgolvvärme i badrum. Fjärrvärme.
Golvstående radiatorer på bottenvåningen där det är lägre fönster jämför med resterande
plan. Värme och vatten ingår i avgiften.

Upprättad 2019-11-11, med reservation för ändringar i utförande.

EL
Varje lägenhet har eget elskåp och teleskåp. Lägenheterna har inga elmätare varav
medlemmarna kommer att bli debiterade för elförbrukning av föreningen efter avläsning.
VENTILATION
Central FTX.
TV, TELEFONI OCH DATOR
Fiberbredband genom Telia Öppet Fiber.
BRAND
Rökdetektor med batteri monteras i varje lägenhet. Varje lägenhet och respektive lokal utgör
en egen brandcell.
FÖRRÅD
Förråd finns att hyra på fastighetens vind till ett pris om 149 kr/ mån.
CYKELSTÄLL
Cykelställ kommer att finnas tillgängliga.
AVFALL
Hushållsavfall slängs i föreningens miljöhus i anslutning till grannfastigheten.
P-PLATSER
P-platser finns att hyra till en kostnad om 445 kr/ mån exkl. moms. En av dessa
parkeringsplatser är handikappanpassade.
POSTBOXAR
Postboxar till respektive lägenhet finns i entrén på entréplan.
ÖVRIGA GEMENSAMMA UTRYMMEN
Barnvagn/ rullstolsförvaring plan 2. Tvättstuga.

Upprättad 2019-11-11, med reservation för ändringar i utförande.

