
Bofakta och planlösningar
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Bilden är en illustration. avvikelser mot slutligt utförande kan förekomma.
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en ovanligt fantastisk adress

att flytta till en ny adress är alltid lika spännande. att dessutom vara pionjär och flytta till 
ett helt nybyggt livsstilsboende är extra speciellt. i Brf residens sannegården finns allt du 
behöver för att trivas och bo in dig från första stund. Läget, med den magnifika utsikten 
över sannegårdshamnen, är oslagbar. den trevliga omgivningen med caféer och restau-
ranger har gjort området populärt. att du får en helt enastående komfort med spa, restau-
rang, pool, reception och lounge i huset kommer att öka på trivselfaktorn ännu mer. 
 ta en titt på planlösningarna, fundera på hur du ska möblera och börja drömma om ditt 
liv på den nya ovanligt fantastiska adressen. 
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denna broschyr kan innehålla bildmaterial som inte är projektspecifika. Vi reserverar oss för ändringar och eventuella tryckfel.
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Utdragslådor med plats 
för porslin - mycket mer 
praktiskt.

Fönster över diskbänken 
kastar ljus över arbetet.

Utskjutande bänkskiva 
som lockar till barhäng.

KÖK

Med en öppen planlösning kan du både laga mat och underhålla gästerna 
samtidigt. den magnifika utsikten ger en vacker inramning som får middags-
gästerna att må bra. Men det är inte bara utsikten som imponerar. interiören 
och alla detaljer skapar ett trivsamt hem. Köket är hemmets mittpunkt och 
vi har därför valt material med omsorg för att göra det både smakfullt och 
funktionellt.
 Om du önskar andra köksluckor eller vitvaror går det bra. Möjligheten att 
ändra inredning och materialval gäller även för övriga rum. Kontakta vår inred-
ningsansvariga som hjälper dig vidare i processen. 

Här kan du njuta maten 
till Sannegårdshamnens 
skyline.

Bilden är en illustration. avvikelser mot slutligt utförande kan förekomma.
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Handtag 
tH103, rostfri look. 
stående på luckor 
och liggande på lådor. 
Myresjökök.
 

KÖKsLuCKa 
ramsö vit med takan-
slutning. Myresjökök.

BeLysning under 
överskåp. Limelight 
Led, vit. defa Lighting.

fLÄKt
Kolfilter, halogenbelys-
ning, vit. eft60466W 
electrolux.

fLÄKt 
(endast i 4rok) Kolfilter, 
90 cm. Halogenbe-
lysning, rostfritt stål. 
efC90531X, electrolux.
 

MiKrOVågsugn
8L, 800W, roterande 
tallrik, höjd 37cm, för 
inbyggnad i väggskåp, 
vit. eMs17216W, 
electrolux.

KyL/frys  
245/78L, digital 
LCd, frostfri, fresh-
Zone, green range, 
1850mm, vit. en-
a34733W, electrolux. 

fryssKåp 
LCd display, action 
freeze. Ljus/ljudlarm v 
öppen dörr, 267L, 1800 
mm, vit. euf29406W, 
electrolux.

KyLsKåp 
tystgående, 370L, 
LCd display, green 
range, 1800 mm, vit. 
ere38420W, elec-
trolux.

inByggnadsHÄLL 
glaskeramikhäll, 4 
zoner, touch, autoav-
stängning, svart ram. 
eHs60021K, electrolux. 

inByggnadsugn 
energisnål, varmlufts-
ugn, clean-emalj, vit, 
eOB30000W, electro-
lux.

BLandare 
Med diskmaskins-
avstängning. 9000e 
fMMattsson.

BÄnKsKiVa 
Laminat Valnöt 0316, 
rak kantlist, 30mm. 
Myresjökök.

stÄnKsKydd 
transparent glasskiva 
över Boråstapet etage 
2810.

disKBÄnK 
1400mm med två hoar 
samt avställningsyta. 
rostfri intra aH14r 
Myresjökök.

disKMasKin 
6 prg, auto-off, green 
range och drytech 
system, vit. esf-
67075Wr electrolux.
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Bad/WC

precis som allt annat i Brf residens 
sannegården är badrummet ljust och 
fräscht. 
 du kan se fram emot ett funktio-
nellt badrum med fina detaljer, som till 
exempel ramluckan och den mörka 
bänkskivan, som känns igen från 
köksinredningen.
 de ljusa väggarna och de grå-
melerade golvplattorna ger dig en fin 
bas som gör det lätt för dig att addera 
dina personliga detaljer. 
 skulle du vilja byta ut eller ändra 
i din inredning, kontakta vår inred-
ningsansvariga som hjälper dig vidare 
i processen. 

Modernt klinkergolv 
med 30x60 cm stora 
grå plattor.

Raka, stilrena 
duschväggar 
som kan vikas in 
och spara plats.

Belysning under överskåp ger 
behagligt ljus.

Bilden är en illustration. avvikelser mot slutligt utförande kan förekomma.
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KLinKer 
Coliseum noir, 
30x60cm. Coliseum 
noir, 10x10cm i du-
schen. rockstile.

KaKeL 
tender, liggande, matt, 
vit 20x40cm. rock-
stile.

tVÄttMasKin 
1600 varv, LCd, eco 
valve, 7kg, inverter-
motor, a-20%aa, 
vit. eWf167321W, 
electrolux.

WC-stOL 
sign 6860, sitthöjd 42 
cm. ifö. 

tVÄttstÄLLsBLan-
dare 9000e ecoplus 
fM Mattsson.

Handtag 
duschväggar 
Knopp K1, inr.

spOtLigHts 
i taket. easy Led fast 
vit 38 grader, fager-
hult.

pappersHåLLare
air: aK341, krom. 
smedbo.

BeLysning 
under överskåp 
Limelight Led, vit. 
defa Lighting.

KrOKar & HåLLare
air: aK3364, aK3455, 
kromade. smedbo.

BÄnKsKiVa
Laminat Valnöt 0316, 
Myresjökök.

ÖVersKåp 
ramsö vit, 2st 60cm 
breda skåp. Myresjö-
kök.

dusCHBLandare 
9000e ecoplus 
fM Mattsson.

dusCHset 
elbe 9420 ecoflow 
fM Mattsson.

spegeL 
100x90 cm med be-
lysning fino, fagerhult.

Handtag 
överskåp tH103, 
Myresjökök.

tOrKtuMLare
7kg, låg tank, C, vit. 
edC47100W,  elec-
trolux.

KOMBi tVÄtt/tOrK
1400 varv, LCd-
normal, ds, auto 
tork, 8+6 kr, inver-
termotor, Baa, vit. 
eWW148540W 
electrolux.

KOMMOd
ramsö vit med två 
utdragslådor, 60 cm 
bred. Myresjökök.

tVÄttstÄLL 
sign 7442, 60 cm. ifö. 

dusCHVÄgg 
Linc angel klarglas 
och blank profil, 2 st 
raka dörrar. inr.
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ÖVriga ruM

Livet i Brf residens sannegården är ljust och du kan 
leva balkongliv under sommaren och glädjas åt de 
generösa ljusinsläppen under den mörka årstiden. 
det finns också en rad små detaljer som du kommer 
att uppskatta efter hand som funktionella garderober 
med skjutdörrar, vackra beslag med mera. 
 Är det några detaljer du vill ändra? prata med vår 
inredningsansvariga som hjälper dig.

Bilden är en illustration. avvikelser mot slutligt utförande kan förekomma.
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fÄrger 
nCs 0502-y, glans 7, 
basfärg alla väggar.

BesLag 
tH103, rostfri look. 
Myresjökök.

garderOBer 
ramsö vit. Myresjökök.

garderOBer 
städskåp med städ-
inredning och låsbart 
medicinskåp. Myre-
sjökök.

BÄrList
Bakom skjutdörrarna 
inreder vi med en vit 
bärlist, som du efter 
inflytt lätt själv inreder 
vidare. elfa.

HattHyLLa 
nostalgi aluminium/
krom, essem design.

garderOBer 
garderob med fast 
hyllplan och klädstång.  
Myresjökök.

sKjutdÖrrsgar-
derOBer 
Vita unik dörrar med 
en spegeldörr, alu- 
profiler. Myresjökök.

innerdÖrr 
purity 01L, vit. swe-
door.

dÖrrtryCKe 
a1871, Habo.

gOLV 
ek parkett, 3-stav 
mattlackad.

Härlig balkong med fantastisk vy.

Ljust och öppet med dubbla ut-
gångar, den ena med pardörrar.
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Bilden är en illustration. avvikelser mot slutligt utförande kan förekomma.

Allmänt fastigheten

Grundläggning  p Pålad betongplatta

Bärande stomme  p Betong och stål

Bjälklag p Betong

Fasadbeklädnad p Puts på ventilerad stomme 

Yttertak p Papp och plåt

Fönster och fönsterdörrar  p Trä med aluminiumklädd utsida

Entréparti p Ek/Aluminium och glas

Balkong p Betongplatta med stålräcke

Uppvärmning p Fjärrvärme. Uppvärmning sker med vattenburen värme via radiatorer         
  och konvektorer samt komfortgolvvärme i bad

Ventilation p Till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning 

El-installation p Elcentral med automatsäkring och jordfelsbrytare i varje lägenhet

TV/Tele/data p TV, telefoni och bredband via fiber

Allmänna utrymmen

Entrégolv p Klinker/natursten

Trapphusgolv p Klinker/cementmosaik

Väggar p Målade

Post mm  p Postfack för lägenheter försedda med namnskylt och låscylinder.             
  Tidningshållare vid lägenhetsdörr. Porttelefon med bild

Lgh förråd p I källare. Stålglättad dammbunden betong, väggar av trådnät

Cykelförråd m.m. p I entreplan och gårdsplan. Stålglättad dammbunden betong

Sophantering p Sopsugsanläggning 

ByggnadsBesKriVning
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Tamburdörr p Säkerhetsdörr.

Golv   p Ekparkett.

Väggar   p Målade.

Innertak   p Vitt med synliga elementskarvar. I bad sänkt innertak med infälld belysning

Innerdörrar p Vitt dörrblad med ram och trycke av metall. 

Dörrfoder och listverk   p Vita fabriksmålade.

Smygar vid fönster   p Målade.

Fönsterbänkar   p Natursten.

Skjutdörrsgarderober p Vita, släta dörrar. En dörr i sovrum resp hall med spegelglas. I sovrum linneskåp  

        samt hylla med klädstång och bärlist, system Elfa. I hall kapphylla och bärlist,  

        system Elfa.

Klädkammare  p Hylla med klädstång.

Kökssnickerier   p Vita med ramlucka, höjd ca 2,35m, handtag av metall.

Bänkskiva och diskbänk   p Laminatskiva valnöt. Separat diskbänk.

Vitvaror kök   p Energieffektiva vitvaror i vitt. Separat kyl och frys alternativt kombinerad kyl/frys.  

        Diskmaskin, spishäll, ugn i bänkskåp samt mikrovågs ugn i överskåp.

Spisfläkt   p Spisfläkt med kolfilter.

Stänkskydd p Glasskiva.

Golv bad/tvätt samt gäst-wc   p Grått klinker, 30*60 cm (i dusch 10*10 cm).

Vägg bad/tvätt/wc p Vitt kakel 40*20 cm.

Badrumsporslin   p Golvstående toalettstol och handfat i kommod.

WC-porslin   p Golvstående toalettstol och handfat.

Duschplats   p Vikbara duschväggar i glas. 

Vitvaror bad   p Kombinerad tvättmaskin/torkumlare alt. separat tvättmaskin och torkumlare.

Övrigt bad/tvätt   p Laminatskiva valnöt ovanpå tvättmaskin/torkumlare. Väggskåp med ramlucka  

        ovan bänkskiva. Handfatskommod och spegel.

Belysning   p Spotlightbelysning i badrumstak och belysning ovan spegel. Bänkbelysning  

        under väggskåp i kök och bad.

Våningshöjd   p 2,5 meter.

LÄgenHetsBesKriVning grundstandard
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Din kontakt

när förhandsavtalet är undertecknat kommer du att få informa-

tion om när du senast kan göra eventuella projekteringsänd-

ringar och tillval. Vår inredningsansvariga kommer att kontakta 

dig för att boka upp ett inredningsmöte där ni tillsammans går 

igenom val- och tillvalsmöjligheterna för just din bostad. 

Lägenhetsanpassning

i Brf residens sannegården ger vi möjlighet till att anpassa 

lägenheten efter de egna önskemålen och specifika behov 

som underlättar boendet och gör det bekvämt.  

Basutbud och tillval

Basutbudet är den inredning (väggar och dess placering) och 

de ytskikt (allt som sitter på väggarna som skåp, kakel etc. el-

ler ligger på golv som parkett, klinker etc.) som ingår i köpet av 

lägenheten, se lägenhetsbeskrivningen i säljbroschyr. tanken 

med ett bra basutbud är att materialen ska vara lättskötta och 

designen tidlös. 

   tillval är att välja en annan produkt eller färgsättning än den 

som ingår. görs inga aktiva val utrustas lägenheten enligt 

basutbud. 

Tillvalsavtal

tillvalen resulterar i ett tillvalsavtal. avtalet utgör grund för beställ-

ningen och det är viktigt att du noggrant kontrollerar att ingenting 

saknas eller är felaktigt. tillvalsavtalet är ett bindande avtal som 

upprättas mellan dig som köpare och Veidekke Bostad aB, till 

skillnad från lägenhetsavtalet som skrivs mellan dig som köpare 

och bostadsrättsföreningen. 

   detta innebär att du är bunden till ditt tillvalsavtal oavsett om 

bostadsaffären fullföljs eller inte.

Betalning av projekteringsändringar och tillval

Vid val av projekteringsändring faktureras dessa i sin helhet i 

samband med beställningen. 

   tillval innebär normalt en tilläggskostnad. understiger 

tilläggskostnaden 10 000 kr, faktureras den i sin helhet i sam-

band med beställningen. Vid tilläggskostnader över 10 000 kr, 

faktureras 25 procent som en handpenning. slutlig betalning 

sker senast 14 dagar före tillträdet. tillvalen besiktigas i sam-

band med slutbesiktning av lägenheten som du som köpare 

inbjuds att närvara vid. Vid nyckelutlämning kontrolleras 

slutbetalning av ditt tillval.

Stopptider

tillval måste ske inom de tidsramar (stopptider) som anges. 

detta är viktigt för att valen skall hinna hanteras och färdigstäl-

las tillsammans med lägenheten. 

   stopptiden anger det datum vid vilken samtliga val skall vara 

godkända av beställaren och kundansvarig inredare. passeras 

stopptiden inreds lägenheten enligt basutbud. i de fall köpet 

sker under pågående produktion kan tillvalsmöjligheterna vara 

passerade eller begränsade. 

Priser 

samtliga priser inkluderar mervärdesskatt. i lägenhetens pris 

ingår basutbud. de redovisade priserna är tillkommande pris 

för tillval och inkluderar montering, material- och hanterings-

kostnader samt arbetskostnader.

Besiktning

i god tid före inflyttning blir du inbjuden att delta i slutbesikt-

ningen av din bostad. då kontrolleras att de tillval du beställt är 

riktiga. Besiktningen sker tillsammans med representanter från 

bostadsrättsföreningen, Veidekke Bostad aB, entreprenören 

samt en opartisk besiktningsman. 

Snickerier

Leverantör av köksskåp, garderober och badrumsinredning 

är Myresjökök. Även de tillval som presenteras kommer från 

denna leverantör.

Vitvaror

Leverantör av vitvaror är electrolux. avtalet med vitvaruleve-

rantören slår fast att de skall leverera den senaste modellen i 

serien om serien uppdateras, alternativt leverera en likvärdig 

produkt om serien utgår under tiden för produktionen. detta 

kan innebära att en artikelbeteckning förändras. avtalet med-

ger även att artikelförändringar eller produktbyten inte aviseras 

såvida inte funktion eller design synnerligen förändras. Vid 

byte av produkt värderas i första hand funktion. avisering sker 

enbart om en produkt utgår och inte ersätts av likvärdig.

Egna inköp  

Vi åtar oss inte att installera produkter inköpta och/eller levere-

rade av dig. 

Övrigt

Veidekke Bostad aB reserverar sig för att vissa varor kan utgå 

ur sortimentet och ersätts då med likvärdig produkt. 

Här Hittar dU mer inFormation:

KöKSSnicKerier ocH HögSKåp UtanFör 

KöK + badrUmSinredning

www.myresjokok.se 

VitVaror 

www.electrolux.se   

Färg ocH tapeter 

Kontakta vår inrdeningsansvariga för information.

VaL OCH tiLLVaL – så funKar det
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Byggnaden

Bostadsrättsföreningen residens sannegården

upplåtelseform: Bostadsrätt

totalentreprenör: Veidekke Bostad aB

arkitekt: norconsult aB

Byggentreprenör: Veidekke entreprenad aB

Parkering bil
Möjlighet till parkering finns i intilliggande hus. för 

Brf residens sannegården planeras cirka 

1 bilplats per 2 lägenheter. 

Parkering cykel

Cykelparkering sker i gemensamt cykelrum som 

är placerat på gårdsplanet.

Förråd

alla lägenheter får ett förråd i källaren. storleken 

på förråden kan variera. 

Påverka dina driftkostnader

i Brf residens sannegården finns individuell mät-

ning av varmvatten. Kostnaden för din varmvat-

tenförbrukning debiteras ihop med månadsav-

giften. så snart du flyttat in har du möjlighet att 

påverka dina driftkostnader genom att hushålla 

med varmvatten. Kostnaden för uppvärmning av 

lägenheten ingår i månadsavgiften.  

Värme och ventilation
Huset är anslutet till göteborg energis fjärrvärme-

nät. Värmen distribueras som vattenburen värme 

till radiatorer och konvektorer. Ventilationen är av 

typ ftX, från- och tilluftsventilation med återvin-

ning. Med ett ftX-system tas värmeenergin i den 

förbrukade ventilationsluften tillvara istället för att 

gå direkt ut i det fria.  energi sparas samtidigt 

som inomhusklimatet blir bättre.

Miljö

Varje lägenhet är utrustad med källsorteringsmöj-

lighet under diskbänken. i anslutning till gårdsen-

tren finns ett av områdets sopsugs-inkast.

Samfällighetsförening

garaget kommer att ingå i en gemensamhetsan-

läggning i grannfastigheten. en samfällighetsför-

ening kommer att bildas för administration och 

skötsel.

Drift och skötsel

Brf residens sannegården ansvarar för drift och 

skötsel av gemensamma utrymmen och utvändig 

mark inom fastigheten. till dessa hör hissar, 

trapphus, entréer, källarutrymmen, soprum, plan-

teringar, plattytor m m. Kostander för ovanstående 

är inkluderade i årsavgiften.

Anpassningar som underlättar

i Brf residens sannegården ska du kunna bo kvar 

även om ålder, sjukdom eller olycka förändrar din 

livssituation. alla lägenheter har detaljer och an-

passningar som förenklar vardagen. du kan läsa 

mer i vår folder anpassningar som underlättar.

så BOr du i Brf residens sannegården

BUSSGATA
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Residens Sannegården
Inre Sannegården 

Gård

Hus B

Hus A

NORR

Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

  

Hus B Hus A

2

2

2

2 ca 42 m

ca 14 m

Lägenhet Plan  Hus

plan 12

plan 11

plan 10

plan 9

plan 8

plan 7

plan 6

plan 5

plan 4

plan 3

plan 2

plan 1

Skåpinredning med skjutdörrspartier: G - garderob L - hyllinredn. B - backinredn. KLK - klädkammare ST - städskåp. 
K/F - kyl/frys K - kyl  F - frys  DM - diskmaskin  TM - tvättmaskin  TT - torktumlare TM kombi - Kominerad TM o TT

0 1 2 3 4 5

1 cm = 1 meter     skala 1:100

2 rum & kök - 77,5 m

A1101   2   A

Ljus söder/väster-lägenhet med öppen samvarodel, fönster i 
innerhörn ger goda kontakter, fina utblickar i alla väderstreck  
och vackert dagsljus. 

Stor inbjudande uteplats och god kontakt mellan inne och ute.

Vackra vyer mot Sannegården och gemensam gård. 

Möblerbar hall, med väggöppning mot kök.

Badrum med plats för badkar, arbetsyta samt väggskåp 
ovanför TM och TT.

VARDAGSRUM / KÖK

ENTRÉ

KLK
SOVRUM

BADRUM

kapphylla

UTEPLATS

Hus a: 2 ruM & KÖK – 77,5 M2

Ljus söder/väster-lägenhet med öppen samvarodel, fönster i in-

nerhörn ger goda kontakter, fina utblickar i flera väderstreck och 

vackert dagsljus.

stor inbjudande uteplats och god kontakt mellan inne och ute. 

Vackra vyer mot sannegården och gemensam gård.

Möblerbar hall, med väggöppning mot kök. 

Badrum med plats för badkar, arbetsyta samt väggskåp ovanför 

tM och tt.

LÄgenHet  pLan

 a1101   2
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Residens Sannegården
Inre Sannegården 

Gård

Hus B

Hus A

NORR

Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

  

Hus B Hus A

2

2

2

2

2 ca 42 m

ca 10 m

ca 7 m

ca 14 m

Lägenhet Plan  Hus

plan 12

plan 11

plan 10

plan 9

plan 8

plan 7

plan 6

plan 5

plan 4

plan 3

plan 2

plan 1

Skåpinredning med skjutdörrspartier: G - garderob L - hyllinredn. B - backinredn. KLK - klädkammare ST - städskåp. 
K/F - kyl/frys K - kyl  F - frys  DM - diskmaskin  TM - tvättmaskin  TT - torktumlare TM kombi - Kominerad TM o TT

0 1 2 3 4 5

1 cm = 1 meter     skala 1:100

3 rum & kök - 82,0 m

A1201  3   A

Ljus söder/väster-lägenhet med öppen samvarodel, fönster i 
innerhörn ger goda kontakter, fina utblickar i alla väderstreck  
och vackert dagsljus. 

Stor inbjudande balkong och god kontakt mellan inne och ute.

Vackra vyer mot Sannegården och gemensam gård. 

Möblerbar hall, med väggöppning mot kök.

Badrum med plats för badkar, arbetsyta samt väggskåp 
ovanför TM och TT.

VARDAGSRUM / KÖK

ENTRÉ

SOVRUM

SOVRUM

BADRUM

kapphylla

BALKONG

 rö
rli
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sk
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m

Hus a: 3 ruM & KÖK – 82 M2

Ljus söder/väster-lägenhet med öppen samvarodel, fönster i in-

nerhörn ger goda kontakter, fina utblickar i flera väderstreck och 

vackert dagsljus.

stor inbjudande balkong och god kontakt mellan inne och ute.

Vackra vyer mot sannegården och gemensam gård.

Möblerbar hall, med väggöppning mot kök.

Badrum med plats för badkar, arbetsyta samt väggskåp ovanför 

tM och tt.

LÄgenHet  pLan

 a1201   3

LÄgenHet  pLan

 a1101   2
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Residens Sannegården
Inre Sannegården 

Gård

Hus B

Hus A

NORR

Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

  

Hus B Hus A

2

2

2

2

2 ca 42 m

ca 10 m

ca 7 m

ca 14 m

Lägenhet Plan  Hus

plan 12

plan 11

plan 10

plan 9

plan 8

plan 7

plan 6

plan 5

plan 4

plan 3

plan 2

plan 1

Skåpinredning med skjutdörrspartier: G - garderob L - hyllinredn. B - backinredn. KLK - klädkammare ST - städskåp. 
K/F - kyl/frys K - kyl  F - frys  DM - diskmaskin  TM - tvättmaskin  TT - torktumlare TM kombi - Kominerad TM o TT

0 1 2 3 4 5

1 cm = 1 meter     skala 1:100

3 rum & kök - 82,0 m

VARDAGSRUM / KÖKSOVRUM

SOVRUM

A1401   5   A
A1301   4   A

Ljus söder/väster-lägenhet med öppen samvarodel, fönster i 
innerhörn ger goda kontakter, fina utblickar i alla väderstreck  
och vackert dagsljus. 

Stor inbjudande balkong och god kontakt mellan inne och ute.

Vackra vyer mot Sannegården och gemensam gård. 

Möblerbar hall, med väggöppning mot kök.

Badrum med plats för badkar, arbetsyta samt väggskåp 
ovanför TM och TT.

ENTRÉ
BADRUM

kapphylla

BALKONG

 rö
rli

g 
gl

as
sk

är
m

Hus a: 3 ruM & KÖK – 82 M2

Ljus söder/väster-lägenhet med öppen samvarodel, fönster i in-

nerhörn ger goda kontakter, fina utblickar i flera väderstreck och 

vackert dagsljus.

stor inbjudande balkong och god kontakt mellan inne och ute.

Vackra vyer mot sannegården och gemensam gård.

Möblerbar hall, med väggöppning mot kök.

Badrum med plats för badkar, arbetsyta samt väggskåp ovanför 

tM och tt.

sovrum 2 med fransk balkong.

LÄgenHet  pLan

 a1401   5

 a1301   4
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Residens Sannegården
Inre Sannegården 

Gård

Hus B

Hus A

NORR

Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

  

Hus B Hus A

2

2

2

2 ca 42 mca 7 m

ca 14 m

2ca 14 m

Lägenhet Plan  Hus

plan 12

plan 11

plan 10

plan 9

plan 8

plan 7

plan 6

plan 5

plan 4

plan 3

plan 2

plan 1

Skåpinredning med skjutdörrspartier: G - garderob L - hyllinredn. B - backinredn. KLK - klädkammare ST - städskåp. 
K/F - kyl/frys K - kyl  F - frys  DM - diskmaskin  TM - tvättmaskin  TT - torktumlare TM kombi - Kominerad TM o TT

0 1 2 3 4 5

1 cm = 1 meter     skala 1:100

3 rum & kök - 82,0 m

A2001  11   A
A1901  10   A 
A1801    9   A
A1701    8   A
A1601    7   A
A1501    6   A

VARDAGSRUM / KÖK

ENTRÉ

SOVRUM

SOVRUM

BADRUM

Ljus söder/väster-lägenhet med öppen samvarodel, fönster i 
innerhörn ger goda kontakter, fina utblickar i alla väderstreck  
och vackert dagsljus. 

Stor inbjudande balkong och god kontakt mellan inne och ute.

Vackra vyer mot Sannegården och gemensam gård. 

Möblerbar hall, med väggöppning mot kök.

Badrum med plats för badkar, arbetsyta samt väggskåp 
ovanför TM och TT.

kapphylla

BALKONG
 
rörlig glasskärm

 rö
rli

g 
gl

as
sk

är
m

 fa
st

 g
la

ss
kä

rm

Hus a: 3 ruM & KÖK – 82 M2

Ljus söder/väster-lägenhet med öppen samvarodel, fönster i in-

nerhörn ger goda kontakter, fina utblickar i flera väderstreck och 

vackert dagsljus.

stor inbjudande balkong och god kontakt mellan inne och ute.

Vackra vyer mot sannegården och gemensam gård.

Möblerbar hall, med väggöppning mot kök.

Badrum med plats för badkar, arbetsyta samt väggskåp ovanför 

tM och tt.

LÄgenHet  pLan

 a2001  11

 a1901  10

 a1801  9

 a1701  8

 a1601  7

 a1501  6

LÄgenHet  pLan

 a1401   5

 a1301   4
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Residens Sannegården
Inre Sannegården 

Gård

Hus B

Hus A

Skåpinredning med skjutdörrspartier: G - garderob L - hyllinredn. B - backinredn. KLK - klädkammare ST - städskåp.  
K/F - kyl/frys K - kyl  F - frys  DM - diskmaskin  TM - tvättmaskin  TT - torktumlare TM kombi - Kominerad TM o TT

NORR

Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

0 1 2 3 4 5

  

Hus B Hus A

2

2

2

2

2 ca 42 m

ca 14 m

ca 7 m

ca 14 m

Lägenhet Plan  Hus

plan 12

plan 11

plan 10

plan 9

plan 8

plan 7

plan 6

plan 5

plan 4

plan 3

plan 2

plan 1

1 cm = 1 meter     skala 1:100

3 rum & kök - 82,0 m

VARDAGSRUM / KÖK

ENTRÉ

SOVRUM

SOVRUM

BADRUM

A2101   12   A

Ljus söder/väster-lägenhet med öppen samvarodel, fönster i 
innerhörn ger goda kontakter, fina utblickar i alla väderstreck  
och vackert dagsljus. 

Stor inbjudande balkong och god kontakt mellan inne och ute.

Vackra vyer mot Sannegården och gemensam gård. 

Möblerbar hall, med väggöppning mot kök.

Badrum med plats för badkar, arbetsyta samt väggskåp
ovanför TM och TT.

kapphylla

BALKONG

 
solskyddstak

 
solskyddstak

 
rörlig glasskärm

 rö
rli

g 
gl

as
sk

är
m

 fa
st

 g
la

ss
kä

rm

Hus a: 3 ruM & KÖK – 82 M2

Ljus söder/väster-lägenhet med öppen samvarodel, fönster i in-

nerhörn ger goda kontakter, fina utblickar i flera väderstreck och 

vackert dagsljus.

stor inbjudande balkong och god kontakt mellan inne och ute.

Vackra vyer mot sannegården och gemensam gård.

Möblerbar hall, med väggöppning mot kök.

Badrum med plats för badkar, arbetsyta samt väggskåp ovanför 

tM och tt.

LÄgenHet  pLan

 a2101   12
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Residens Sannegården
Inre Sannegården 

Gård

Hus B

Hus A

NORR

Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

  

Hus B Hus A

2

2

2

2

2

2

ca 14 m

ca 9 m

ca 40 m

ca 8 m

ca 8 m

Lägenhet Plan  Hus

plan 12

plan 11

plan 10

plan 9

plan 8

plan 7

plan 6

plan 5

plan 4

plan 3

plan 2

plan 1

Skåpinredning med skjutdörrspartier: G - garderob L - hyllinredn. B - backinredn. KLK - klädkammare ST - städskåp. 
K/F - kyl/frys K - kyl  F - frys  DM - diskmaskin  TM - tvättmaskin  TT - torktumlare TM kombi - Kominerad TM o TT

0 1 2 3 4 5

1 cm = 1 meter     skala 1:100

4 rum & kök - 94,5 m

A1702   8   A 
A1602   7   A
A1502   6   A
A1402   5   A
A1302   4   A
A1202   3   A
A1102   2   A  

Ljus söder/öster-lägenhet, öppen samvarodel med exklusivt 
burspråk och fönster i hörn ger fina utblickar och vackert dagsljus. 

Stor inbjudande balkong och god kontakt mellan inne och ute.

Vackra vyer mot Sannegårdshamnen, Ramberget och Strandparken.

Möblerbar hall, klädkammare och gästtoalett.

Badrum med plats för badkar, arbetsyta samt väggskåp ovanför 
TM och TT

VARDAGSRUM / 
KÖK

ENTRÉ

WC

SOVRUM

SOVRUM

BALKONG

SOVRUMKLK

BADRUM

kapphylla

Hus a: 4 ruM & KÖK – 94,5 M2

Ljus söder/öster-lägenhet, öppen samvarodel med exklusivt bur-

språk och fönster i hörn ger fina utblickar och vackert dagsljus.

stor inbjudande balkong och god kontakt mellan inne och ute.

Vackra vyer mot sannegårdshamnen, ramberget och strand-

parken.

Möblerbar hall, klädkammare och gästtoalett.

Badrum med plats för badkar, arbetsyta samt väggskåp ovanför 

tM och tt

sovrum med klädkammare, fönster över hörn och vackra 

utblickar.

generös matplats.

LÄgenHet  pLan

 a1702  8

 a1602  7

 a1502  6

 a1402  5

 a1302  4

 a1202  3

 a1102  2

LÄgenHet  pLan

 a2101   12
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Residens Sannegården
Inre Sannegården 

Gård

Hus B

Hus A

NORR

Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

  

Hus B Hus A

2

2

2

2

2

2

ca 14 m

ca 9 m

ca 40 m

ca 11 m

ca 8 m

Lägenhet Plan  Hus

plan 12

plan 11

plan 10

plan 9

plan 8

plan 7

plan 6

plan 5

plan 4

plan 3

plan 2

plan 1

Skåpinredning med skjutdörrspartier: G - garderob L - hyllinredn. B - backinredn. KLK - klädkammare ST - städskåp. 
K/F - kyl/frys K - kyl  F - frys  DM - diskmaskin  TM - tvättmaskin  TT - torktumlare TM kombi - Kominerad TM o TT

0 1 2 3 4 5

1 cm = 1 meter     skala 1:100

4 rum & kök - 94,5 m

WC

SOVRUM

SOVRUM

SOVRUMKLK

A2002  11   A 
A1902  10   A
A1802    9   A
      

Ljus söder/öster-lägenhet, öppen samvarodel med exklusivt 
burspråk och fönster i hörn ger fina utblickar och vackert dagsljus. 

Stor inbjudande balkong och god kontakt mellan inne och ute.

Vackra vyer mot Sannegårdshamnen, Ramberget och Strandparken.

Möblerbar hall, klädkammare och gästtoalett.

Badrum med plats för badkar, arbetsyta samt väggskåp ovanför 
TM och TT

VARDAGSRUM / 
KÖK

ENTRÉ

BALKONG

BADRUM

kapphylla

Hus a: 4 ruM & KÖK – 94,5 M2

Ljus söder/öster-lägenhet, öppen samvarodel med exklusivt bur-

språk och fönster i hörn ger fina utblickar och vackert dagsljus.

stor inbjudande balkong och god kontakt mellan inne och ute.

Vackra vyer mot sannegårdshamnen, ramberget och strand-

parken.

Möblerbar hall, klädkammare och gästtoalett.

Badrum med plats för badkar, arbetsyta samt väggskåp ovanför 

tM och tt.

sovrum med klädkammare, fönster över hörn och vackra 

utblickar.

generös matplats.

LÄgenHet  pLan

 a2002  11

 a1902  10

 a1802  9
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Residens Sannegården
Inre Sannegården 

Gård

Hus B

Hus A

Skåpinredning med skjutdörrspartier: G - garderob L - hyllinredn. B - backinredn. KLK - klädkammare ST - städskåp.  
K/F - kyl/frys K - kyl  F - frys  DM - diskmaskin  TM - tvättmaskin  TT - torktumlare TM kombi - Kominerad TM o TT

NORR

Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

0 1 2 3 4 5

  

Hus B Hus A

2

2

2

2

2

2

ca 14 m

ca 11 m

ca 9 m

ca 40 m ca 8 m

Lägenhet Plan  Hus

plan 12

plan 11

plan 10

plan 9

plan 8

plan 7

plan 6

plan 5

plan 4

plan 3

plan 2

plan 1

1 cm = 1 meter     skala 1:100

4 rum & kök - 94,5 m

VARDAGSRUM / 
KÖK

ENTRÉ

WC

SOVRUM

SOVRUM

BALKONG

SOVRUMKLK

BADRUM

A2102   12   A 
    

   
Ljus söder/öster-lägenhet, öppen samvarodel med exklusivt burspråk 
och fönster i hörn ger fina utblickar och vackert dagsljus. 

Stor inbjudande balkong och god kontakt mellan inne och ute.

Vackra vyer mot Sannegårdshamnen, Ramberget och Strandparken.

Möblerbar hall, klädkammare och gästtoalett.

Badrum med plats för badkar, arbetsyta samt väggskåp ovanför TM 
och TT

 
solskyddstak

kapphylla

Hus a: 4 ruM & KÖK – 94,5 M2

Ljus söder/öster-lägenhet, öppen samvarodel med exklusivt bur-

språk och fönster i hörn ger fina utblickar och vackert dagsljus.

stor inbjudande balkong och god kontakt mellan inne och ute.

Vackra vyer mot sannegårdshamnen, ramberget och strand-

parken.

Möblerbar hall, klädkammare och gästtoalett.

Badrum med plats för badkar, arbetsyta samt väggskåp ovanför 

tM och tt.

sovrum med klädkammare, fönster över hörn och vackra 

utblickar.

generös matplats.

LÄgenHet  pLan

 a2102  12

LÄgenHet  pLan

 a2002  11

 a1902  10

 a1802  9
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Residens Sannegården
Inre Sannegården 

Gård

Hus B

Hus A

NORR

Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

  

Hus B Hus A

2

2

2 2

ca 36 m

ca14 m  ca 9 m

2ca 18 m

Lägenhet Plan  Hus

plan 12

plan 11

plan 10

plan 9

plan 8

plan 7

plan 6

plan 5

plan 4

plan 3

plan 2

plan 1

Skåpinredning med skjutdörrspartier: G - garderob L - hyllinredn. B - backinredn. KLK - klädkammare ST - städskåp. 
K/F - kyl/frys K - kyl  F - frys  DM - diskmaskin  TM - tvättmaskin  TT - torktumlare TM kombi - Kominerad TM o TT

0 1 2 3 4 5

1 cm = 1 meter     skala 1:100

3 rum & kök - 80,0 m

Ljus söder/öster-lägenhet med öppen samvarodel, 
fönster i hörn ger fina utblickar och vackert dagsljus.

Stor inbjudande balkong och mycket god kontakt mellan 
inne och ute.

Vackra vyer mot Sannegårdshamnen och Strandparken.

Möblerbar hall, klädkammare.

Badrum med plats för badkar, arbetsyta samt väggskåp 
ovanför TM och TT.

A1703   8   A 
A1603   7   A
A1503   6   A
A1403   5   A
A1303   4   A
A1203   3   A
A1103   2   A  

VARDAGSRUM / KÖK

SOVRUM SOVRUM

BADRUM

KLK

BALKONG

kapphylla

ENTRÉ

Hus a: 3 ruM & KÖK – 80 M2

Ljus söder/öster-lägenhet med öppen samvarodel. fönster i hörn 

ger fina utblickar och vackert dagsljus.

stor inbjudande balkong och mycket god kontakt mellan inne 

och ute.

Vackra vyer mot sannegårdshamnen och strandparken.

Möblerbar hall, klädkammare.

Badrum med plats för badkar, arbetsyta samt väggskåp ovanför 

tM och tt.

sovrum med fönster över hörn och vackra utblickar.

sovrum 2 med fransk balkong och klädkammare.

LÄgenHet  pLan

 a1703  8 

 a1603  7 

 a1503  6

 a1403  5

 a1303  4

 a1203  3

 a1103  2
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Residens Sannegården
Inre Sannegården 

Gård

Hus B

Hus A

NORR

Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

  

Hus B Hus A

2

2

2 2

ca 36 m

ca14 m  ca 9 m

2ca 11 m

Lägenhet Plan  Hus

plan 12

plan 11

plan 10

plan 9

plan 8

plan 7

plan 6

plan 5

plan 4

plan 3

plan 2

plan 1

Skåpinredning med skjutdörrspartier: G - garderob L - hyllinredn. B - backinredn. KLK - klädkammare ST - städskåp. 
K/F - kyl/frys K - kyl  F - frys  DM - diskmaskin  TM - tvättmaskin  TT - torktumlare TM kombi - Kominerad TM o TT

0 1 2 3 4 5

1 cm = 1 meter     skala 1:100

3 rum & kök - 80,0 m

Ljus söder/öster-lägenhet med öppen samvarodel, 
fönster i hörn ger fina utblickar och vackert dagsljus.

Stor inbjudande balkong och mycket god kontakt mellan 
inne och ute.

Vackra vyer mot Sannegårdshamnen och Strandparken.

Möblerbar hall, klädkammare.

Badrum med plats för badkar, arbetsyta samt väggskåp 
ovanför TM och TT.

A2003   11   A 
A1903   10   A
A1803     9   A
      

VARDAGSRUM / KÖK

SOVRUM SOVRUM

BADRUM

KLK

BALKONG

kapphylla

ENTRÉ

Hus a: 3 ruM & KÖK – 80 M2

Ljus söder/öster-lägenhet med öppen samvarodel. fönster i hörn 

ger fina utblickar och vackert dagsljus.

stor inbjudande balkong och mycket god kontakt mellan inne 

och ute.

Vackra vyer mot sannegårdshamnen och strandparken.

Möblerbar hall, klädkammare.

Badrum med plats för badkar, arbetsyta samt väggskåp ovanför 

tM och tt.

sovrum med fönster över hörn och vackra utblickar.

sovrum 2 med fransk balkong och klädkammare.

LÄgenHet  pLan

 a2003  11

 a1903  10

 a1803  9

LÄgenHet  pLan

 a1703  8 

 a1603  7 

 a1503  6

 a1403  5

 a1303  4

 a1203  3

 a1103  2
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Residens Sannegården
Inre Sannegården 

Gård

Hus B

Hus A

Skåpinredning med skjutdörrspartier: G - garderob L - hyllinredn. B - backinredn. KLK - klädkammare ST - städskåp.  
K/F - kyl/frys K - kyl  F - frys  DM - diskmaskin  TM - tvättmaskin  TT - torktumlare TM kombi - Kominerad TM o TT

NORR

Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

0 1 2 3 4 5

  

Hus B Hus A

2

2

2

2 2

ca 36 m

ca 11 m

ca14 m  ca 9 m

Lägenhet Plan  Hus

plan 12

plan 11

plan 10

plan 9

plan 8

plan 7

plan 6

plan 5

plan 4

plan 3

plan 2

plan 1

1 cm = 1 meter     skala 1:100

3 rum & kök - 80,0 m

Ljus söder/öster-lägenhet med öppen samvarodel, fönster 
i hörn ger fina utblickar och vackert dagsljus.

Stor inbjudande balkong och mycket god kontakt mellan 
inne och ute.

Vackra vyer mot Sannegårdshamnen och Strandparken.

Möblerbar hall, klädkammare.

Badrum med plats för badkar, arbetsyta samt väggskåp 
ovanför TM och TT.

VARDAGSRUM / KÖK

SOVRUM SOVRUM

BADRUM

KLK

A2103   12   A 
     

BALKONG

 
solskyddstak

kapphylla

ENTRÉ

Hus a: 3 ruM & KÖK – 80 M2

Ljus söder/öster-lägenhet med öppen samvarodel. fönster i hörn 

ger fina utblickar och vackert dagsljus.

stor inbjudande balkong och mycket god kontakt mellan inne 

och ute.

Vackra vyer mot sannegårdshamnen och strandparken.

Möblerbar hall, klädkammare.

Badrum med plats för badkar, arbetsyta samt väggskåp ovanför 

tM och tt.

sovrum med fönster över hörn och vackra utblickar.

sovrum 2 med fransk balkong och klädkammare.

LÄgenHet  pLan

 a2103  12 
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Residens Sannegården
Inre Sannegården 

Gård

Hus B

Hus A

NORR

Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

  

Hus B Hus A

2

22

2

ca 34 m

ca 14 m

ca 14 m

Lägenhet Plan  Hus

plan 12

plan 11

plan 10

plan 9

plan 8

plan 7

plan 6

plan 5

plan 4

plan 3

plan 2

plan 1

Skåpinredning med skjutdörrspartier: G - garderob L - hyllinredn. B - backinredn. KLK - klädkammare ST - städskåp. 
K/F - kyl/frys K - kyl  F - frys  DM - diskmaskin  TM - tvättmaskin  TT - torktumlare TM kombi - Kominerad TM o TT

0 1 2 3 4 5

1 cm = 1 meter     skala 1:100

2 rum & kök - 64,0 m

A1104   2   A 

Ljus söder/väster-lägenhet med öppen samvarodel, 
fönster i hörn ger fina utblickar och vackert dagsljus. 

Stor inbjudande balkong och uteplats, mycket god kon-
takt mellan inne och ute.

Vackra vyer mot Sannegårdshamnen, gemensam gård 
och åt väster.

Möblerbar hall.

Badrum med plats för badkar, väggskåp ovanför 
kombinerad TM och TT.

VARDAGSRUM / KÖK

BALKONG

UTEPLATS

SOVRUM BADRUM

kapphylla

ENTRÉ

Hus a: 2 ruM & KÖK – 64 M2

Ljus söder/väster-lägenhet med öppen samvarodel, fönster i hörn 

ger fina utblickar och vackert dagsljus.

stor inbjudande balkong och uteplats, mycket god kontakt mel-

lan inne och ute.

Vackra vyer mot sannegårdshamnen och gemensam gård.

Möblerbar hall.

Badrum med plats för badkar, väggskåp ovanför kombinerad tM 

och tt.

sovrum med fönster över hörn och vackra utblickar.

LÄgenHet  pLan

 a1104  2

LÄgenHet  pLan

 a2103  12 
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Residens Sannegården
Inre Sannegården 

Gård

Hus B

Hus A

NORR

Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

  

Hus B Hus A

2

22

2

ca 34 m

ca 18 m

ca 14 m

Lägenhet Plan  Hus

plan 12

plan 11

plan 10

plan 9

plan 8

plan 7

plan 6

plan 5

plan 4

plan 3

plan 2

plan 1

Skåpinredning med skjutdörrspartier: G - garderob L - hyllinredn. B - backinredn. KLK - klädkammare ST - städskåp. 
K/F - kyl/frys K - kyl  F - frys  DM - diskmaskin  TM - tvättmaskin  TT - torktumlare TM kombi - Kominerad TM o TT

0 1 2 3 4 5

1 cm = 1 meter     skala 1:100

2 rum & kök - 64,0 m

A1604   7   A 
A1504   6   A
A1404   5   A
A1304   4   A
A1204   3   A
      

VARDAGSRUM / KÖK

BALKONG

SOVRUM BADRUM

Ljus söder/väster-lägenhet med öppen samvarodel, 
fönster i hörn ger fina utblickar och vackert dagsljus. 

Stor inbjudande balkong och mycket god kontakt 
mellan inne och ute.

Vackra vyer mot Sannegårdshamnen, gemensam 
gård och åt väster.

Möblerbar hall.

Badrum med plats för badkar, väggskåp ovanför 
kombinerad TM och TT.

kapphylla

ENTRÉ

Hus a: 2 ruM & KÖK – 64 M2

Ljus söder/väster-lägenhet med öppen samvarodel, fönster i hörn 

ger fina utblickar och vackert dagsljus.

stor inbjudande balkong och mycket god kontakt mellan inne 

och ute.

Vackra vyer mot sannegårdshamnen, gemensam gård och åt 

väster.

Möblerbar hall.

Badrum med plats för badkar, väggskåp ovanför kombinerad tM 

och tt. 

sovrum med fönster över hörn och vackra utblickar.

LÄgenHet  pLan

 a1604  7

 a1504  6

 a1404 5

 a1304  4

 a1204  3
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Residens Sannegården
Inre Sannegården 

Gård

Hus B

Hus A

NORR

Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

  

Hus B Hus A

2

22ca 34 m ca 14 m

2ca 23 m

Lägenhet Plan  Hus

plan 12

plan 11

plan 10

plan 9

plan 8

plan 7

plan 6

plan 5

plan 4

plan 3

plan 2

plan 1

Skåpinredning med skjutdörrspartier: G - garderob L - hyllinredn. B - backinredn. KLK - klädkammare ST - städskåp.  
K/F - kyl/frys K - kyl  F - frys  DM - diskmaskin  TM - tvättmaskin  TT - torktumlare TM kombi - Kominerad TM o TT

0 1 2 3 4 5

1 cm = 1 meter     skala 1:100

2 rum & kök - 64,0 m

A1704  8   A 

Ljus söder/väster-lägenhet med öppen samvarodel, 
fönster i hörn ger fina utblickar och vackert dagsljus. 

Stor inbjudande balkong och mycket god kontakt mellan 
inne och ute.

Vackra vyer mot Sannegårdshamnen, gemensam gård 
och åt väster.

Möblerbar hall.

Badrum med plats för badkar, väggskåp ovanför kom-
binerad 
TM och TT.

VARDAGSRUM / KÖK

BALKONG

ENTRÈ

SOVRUM BADRUM

rörlig glasskärm 

kapphylla

Hus a: 2 ruM & KÖK – 64 M2

Ljus söder/väster-lägenhet med öppen samvarodel, fönster i hörn 

ger fina utblickar och vackert dagsljus.

stor inbjudande balkong och mycket god kontakt mellan inne 

och ute.

Vackra vyer mot sannegårdshamnen, gemensam gård och åt 

väster.

Möblerbar hall.

Badrum med plats för badkar, väggskåp ovanför kombinerad tM 

och tt.

sovrum med fönster över hörn och vackra utblickar.

LÄgenHet  pLan

 a1704  8

LÄgenHet  pLan

 a1604  7

 a1504  6

 a1404 5

 a1304  4

 a1204  3
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Residens Sannegården
Inre Sannegården 

Gård

Hus B

Hus A

NORR

Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

  

Hus B Hus A

2

22ca 34 m ca 14 m

2

2

ca 11 m

ca 5 m

Lägenhet Plan  Hus

plan 12

plan 11

plan 10

plan 9

plan 8

plan 7

plan 6

plan 5

plan 4

plan 3

plan 2

plan 1

Skåpinredning med skjutdörrspartier: G - garderob L - hyllinredn. B - backinredn. KLK - klädkammare ST - städskåp. 
K/F - kyl/frys K - kyl  F - frys  DM - diskmaskin  TM - tvättmaskin  TT - torktumlare TM kombi - Kominerad TM o TT

0 1 2 3 4 5

1 cm = 1 meter     skala 1:100

2 rum & kök - 64,0 m

A2004   11   A 
A1904   10   A
A1804     9   A

      

   

Ljus söder/väster-lägenhet med öppen samvarodel, 
fönster i hörn ger fina utblickar och vackert dagsljus. 

Två inbjudande balkonger, en stor mot söder och 
mycket god kontakt mellan inne och ute.

Vackra vyer mot Sannegårdshamnen, gemensam 
gård och åt väster.

Möblerbar hall.

Badrum med plats för badkar, väggskåp ovanför 
kombinerad TM och TT.

VARDAGSRUM / KÖK

BALKONG

BALKONG

SOVRUM BADRUM

rörlig glasskärm 
solskyddstak

kapphylla

ENTRÉ

Hus a: 2 ruM & KÖK – 64 M2

Ljus söder/väster-lägenhet med öppen samvarodel, fönster i hörn 

ger fina utblickar och vackert dagsljus.

två inbjudande balkonger. en stor mot söder med mycket god 

kontakt mellan inne och ute samt en mindre med västersol.

Vackra vyer mot sannegårdshamnen, gemensam gård och åt 

väster.

Möblerbar hall.

Badrum med plats för badkar, väggskåp ovanför kombinerad tM 

och tt.

sovrum med fönster över hörn och vackra utblickar.

LÄgenHet  pLan

 a2004  11

 a1904  10

 a1804  9
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Residens Sannegården
Inre Sannegården 

Gård

Hus B

Hus A

Skåpinredning med skjutdörrspartier: G - garderob L - hyllinredn. B - backinredn. KLK - klädkammare ST - städskåp.  
K/F - kyl/frys K - kyl  F - frys  DM - diskmaskin  TM - tvättmaskin  TT - torktumlare TM kombi - Kominerad TM o TT

NORR

Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

0 1 2 3 4 5

  

Hus B Hus A

2

22

2

2

ca 34 m

ca 11 m

ca 5 m

ca 14 m

Lägenhet Plan  Hus

plan 12

plan 11

plan 10

plan 9

plan 8

plan 7

plan 6

plan 5

plan 4

plan 3

plan 2

plan 1

1 cm = 1 meter     skala 1:100

2 rum & kök - 64,0 m

VARDAGSRUM / KÖK

BALKONG

BALKONG

ENTRÈ

SOVRUM BADRUM

A2104   12   A 
      

   Ljus söder/väster-lägenhet med öppen samvarodel, 
fönster i hörn ger fina utblickar och vackert dagsljus. 

Två inbjudande balkonger, en stor mot söder och 
mycket god kontakt mellan inne och ute.

Vackra vyer mot Sannegårdshamnen, den gemen-
samma gården och åt väster.

Möblerbar hall.

Badrum med plats för badkar, väggskåp ovanför 
kombinerad 
TM och TT.

rörlig glasskärm 
solskyddstak

kapphylla

 
solskyddstak

Hus a: 2 ruM & KÖK – 64 M2

Ljus söder/västerlägenhet med öppen samvarodel, fönster i hörn 

ger fina utblickar och vackert dagsljus.

två inbjudande balkonger. en stor mot söder med mycket god 

kontakt mellan inne och ute samt en mindre med västersol.

Vackra vyer mot sannegårdshamnen, den gemensamma gården 

och åt väster.

Möblerbar hall.

Badrum med plats för badkar, väggskåp ovanför kombinerad tM 

och tt.

sovrum med fönster över hörn och vackra utblickar.

LÄgenHet  pLan

 a2104  12

LÄgenHet  pLan

 a2004  11

 a1904  10

 a1804  9
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Köpa och bo nytt

BOstadsrÄtt – HeLt rÄtt
det finns många anledningar till att bostadsrätten blivit så populär. inte 
minst för att man tillsammans löser många av de uppgifter som är för-
knippade med en fastighet. ett bekvämt sätt att bo men ändå med stor 
frihet.
 det är bostadsrättsföreningen (det vill säga du och dina grannar) som 
äger fastigheten. du ansvarar för inre underhåll och får själv bestämma 
över mindre reparationer och ombyggnader. föreningen svarar för un-
derhållet av alla gemensamma anläggningar. 

Styrelse

Bostadsrättsföreningen är en ekonomisk förening som förvaltas av 
styrelsen. styrelsen väljs av medlemmarna vid den årliga förenings-

stämman. fram till godkänd slutbesiktning ingår en representant från 
Veidekke aB i styrelsen.

Boendekostnad

när du köper en bostadsrätt betalar du en insats (som är en andel i 
bostadsrättsföreningen). utöver det betalar du en avgift till föreningen för 
att täcka din del av föreningens kostnader. den totala boendekostnaden 
utgörs av avgiften, räntor och amorteringar på dina eventuella lån samt 
kostnader för hushållsel och varmvatten.

Kan priset ändras?

årsavgiften kan ändras, om förutsättningarna för föreningens ekonomi 
förändras från det att prislistan gjordes, t ex om räntorna blir avsevärt 
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Köpa och bo nytt

högre. föreningen gör dock kalkylen utifrån en ränteprognos avseende 
ränteläget vid slutplacering av föreningens bottenlån. prognosen bygger 
i huvudsak på olika bankers officiella prognoser om ränteutvecklingen.

När får jag flytta in?

inflyttning sker cirka 1,5 år efter byggstart. för att få den senaste infor-
mationen om tider, kontakta mäklaren. 
 exakt datum meddelas senast tre månader före inflyttning.

VeideKKes pÄrLOr
Vid det här laget har du nog insett vilken sällsynt livskvalitet Brf resi-
dens sannegården kan erbjuda. Men det är inte slut än. som kund hos 
Veidekke ger vi dig ytterligare några pärlor. 

Skruva den som Harry

så kommer den stora dagen och du får äntligen flytta in. alldeles under-
bart – och totalt kaotiskt. då ringer det på dörren och där står Händige 
Harry med verktygslådan under armen. ”Var det här det skulle hängas 
upp hyllor?”. Vi erbjuder två timmars kom-i-ordning-hjälp till alla i Brf 
residens sannegården. 

Snällvärme

fjärrvärme är en resurssnål uppvärmningsform som kräver liten arbets-
insats. dessutom koldioxidsmart! det handlar om att utnyttja värme som 
annars inte skulle komma till nytta, t ex spillvärme från industrin. enkelt, 
tryggt och prisvärt. Luktar inte, bullrar inte och behöver inte fyllas på. 
dessutom ger det en behaglig värme.

Fiber – morgondagens teknik

Kommunikation är viktigt. Huset ansluts med fiber vilket gör det anpas-
sat för dagens och morgondagens teknik. Varje lägenhet förbereds för 
leverans av telefon och bredband. tV med grundutbud ingår i månads-
avgiften. 

nÄr du Har BestÄMt dig
Brf residens sannegården säljs genom Länsförsäkringar fastighetsför-
medling. som oberoende mäklare garanterar Länsförsäkringar fastig-
hetsförmedling att du får professionell rådgivning och att dina intressen 
som köpare tas tillvara på bästa sätt. Kontakta mäklarna på telefon 
031-62 83 60.

finansiering
Veidekke Bostad aB kan erbjuda en finansieringslösning i samarbete 
med bank. Kontakta oss för mer information.

Öppet KÖp 
fram till den tidpunkt då Veidekke beslutar att byggstarta, erbjuder Brf 
residens sannegården öppet köp, vilket innebär att hela förskottet 
återbetalas (exkl. ränta) om du av någon anledning väljer att inte fullfölja 
ditt köp. tidpunkten för när beslut om byggstart tas beror på hur snabbt 

lägenheterna blir sålda. Beslutet kommer att meddelas dig som köpare 
med ett brev till angiven hemadress, samt meddelas i projektinformatio-
nen på www.veidekkebostad.se. samtidigt som beslutet meddelats blir 
förhandsavtalet bindande. du kan hålla dig underrättad om försäljnings-
läget genom att kontakta mäklaren.

så HÄr går det tiLL
Visning

Vid säljstart bjuds du in till ett säljstartsmöte. du får då träffa den ansva-
rige mäklaren och kan ställa alla viktiga frågor. på säljstartsmötet får du 
också ta del av viktig köpinformation som prislista och planritningar. 

Förhandsavtal

när du väl har bestämt dig tecknas ett förhandsavtal med ansvarig mäk-
lare. du betalar ett förskott på insatsen och bostaden reserveras för dig.

Egen kontaktperson

för att din resa ska bli så bra som möjligt får du en kund/inredningsan-
svarig som finns med dig ända fram till tillträde. du kan alltid vända dig 
till kund/inredningsansvarig med frågor. 

Inredningsval

dags att göra eventuella inredningsval. det sker tillsammans med kund/
inredningsansvarig, där du får möjlighet att titta på materialprover. 

Upplåtelseavtal

Cirka 3–6 månader innan inflyttning tecknar du upplåtelseavtal och 
betalar en handpenning på 10 procent av insatsen (minus tidigare betalt 
förskott).

Slutbesiktning

när ditt hem är färdigt får du vara med vid slutbesiktningen som sker 
med en opartisk besiktningsman. då kan du även kontrollera att dina 
inredningsval är riktigt utförda.

Tillträde

efter uppvisat kvitto på slutbetalning och eventuella tillval, får du nyck-
larna till bostaden. Välkommen hem!
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KLiMatsMart faKta:
• 1 500* kg per lägenhet och år är mängden koldioxid som aldrig släpps ut 

i atmosfären när du bor i ett tellHus.

• Cirka 1 500–3 000 kr/år kan du spara genom att bo i ett tellHus genom 
lägre el- och varmvattenförbrukning. pengar som kan läggas på roligare 
saker.

• du behöver inte ändra på din levnadsstandard för att bo i ett tellHus. 
tvärtom så blir många saker bättre när du bor klimatsmart. till exempel 
jämn inomhustemperatur, lägre elförbrukning och induktionshäll.

• Lättare att städa och möblera tack vare de små radiatorerna.

• Lågenergilampor i all fast belysning.

	 *Jämfört	med	ett	standardhus	byggt	enligt	dagens	byggregler.

när du bor i en lägenhet byggd med tellHus-

konceptet gör du en aktiv insats för klimatet, 

utan att egentligen behöva lämna soffan. givet-

vis ska vi fortsätta att sopsortera, låta bilen stå 

ibland och liknande, men i hemmets lugna vrå 

kan du lugnt koppla av i vissheten att du gör en 

betydande insats bara genom att bo.

 det tackar både vi och resten av världen för.

Vitvarorna jobbar mycket men drar lite  

Maten måste stå kall, tvätten ska tvättas och 

disken diskar inte sig själv. Men det måste inte 

innebära mer koldioxid. energieffektiva vitvaror 

bidrar till att sänka elförbrukningen och koldiox-

idutsläppen.

Välbyggt och välisolerat

i ett tellHus har väggar och fönster väldigt bra 

isolering vilket håller kylan ute och värmen inne. 

dessutom finns en effektiv värmeåtervinning 

genom ett smart ventilationssystem.

Klimatlagning

alla lägenheter i ett tellHus levereras med induk-

tionshäll. snabb, säker och snygg. Och just det: 

den minskar elförbrukningen också.

BO i ett teLLHus® – det enKLaste sÄttet att 
gÖra en KLiMatinsats

Inga kalla fötter! 
Bara gosig klimat-
vänlig värme 
från fjärrvärme

Endast det 
bästa är gott 
nog

Mindre el = mer 
pengar över till 
dig

www.tellhus.se

Ett smartare 
sätt att bo!

Mindre el – 
mindre 
koldioxid

Lättare att 
både städa 
och möblera

En knapp 
stänger allt

Påverka klimatet 
från soffan

Brf residens sannegården byggs enligt Veidekkes klimatkoncept tellHus. 

det betyder att huset släpper ut mindre än hälften så mycket koldioxid 

som ett hus byggt på vanligt sätt.*
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att köpa ett nytt hem är ett stort och 

viktigt beslut. då kan det vara skönt att 

veta att vi har alla tänkbara garantier som 

skyddar dig som köpare. dessutom har vi 

lång erfarenhet som bostadsbyggare. Läs 

och känn lugnet.

Produktionsgaranti/Fullgörandegaranti

skyddar beställaren (bostadsrättsförening-

en) mot att produktionen inte färdigställs 

enligt entreprenadkontraktet. 

Byggfelsförsäkring

avser fel i husets konstruktion, material 

och utförande. gäller i 10 år från slutbe-

siktningsdagen. följer villkoren i ”Lag om 

byggfelsförsäkring”.

Förskottsgaranti

en säkerhet för det förskott på insatsen 

som du betalar i samband med under-

tecknande av förhandsavtal. förskotten 

finns på ett spärrat konto i banken.

Slutbesiktning

innan fastigheten överlämnas till dig görs 

en slutbesiktning. en opartisk besikt-

ningsman bedömer då om uppförandet är 

utfört i enlighet med avtalet. 

Entreprenadgaranti

Veidekke Bostad aB ställer en tvåårig ga-

ranti på utfört arbete, räknat från godkänd 

slutbesiktning. efter två år genomförs 

en garantibesiktning som samlar upp 

eventuella fel som kan anses hänförliga till 

byggnationen.

Garantier för osålda bostadsrätter

Veidekke Bostad aB svarar för månads-

avgifter för osålda bostadsrätter och an-

svarar för försäljningen av dessa. Osålda 

bostadsrätter förvärvas av oss senast sex 

månader efter inflyttning.

Ansvar för förvaltning

Veidekke Bostad aB sköter den ekono-

miska förvaltningen från första inflyttning 

och ett år framåt. Vi tecknar också på 

marknadsmässiga villkor ett skötselavtal 

med en professionell teknisk förvaltare på 

normalt ett år. 

Rätt till frånträdande av förhandsavtal

du har rätt att frånträda förhandsavtalet 

bland annat om lägenheten inte upplåts 

med bostadsrätt senast vid inflyttning, 

eller om de avgifter som ska betalas för 

bostadsrätten är väsentligt högre än vad 

som angetts i förhandsavtalet. 

tryggHet OCH garantier



34

ta det med ró.
Brf residens sannegården har tecknat en överenskommelse 

med Creo i göteborg aB. tjänsterna på bottenvåningen utförs 

enligt konceptet ró som utvecklats och ägs av Creo. 

 Konceptet innebär att de boende får tillgång till gemen-

samma lokaler i bottenvåningen samt dess serviceutbud 

genom leverans av tjänster som reglerats i avtal. 

 som boende i Brf residens sannegården är du Vip-med-

lem i ró och har tillgång till bottenvåningens rekreationsyta. de 

ordinarie öppettiderna är 07.00-21.00. utöver ordinarie 

öppettider kan du som boende nyttja rekreationsytan även 

från 06.00-07.00 och från 21.00-23.00.  

 på denna fantastiska adress kan du även se fram emot 

en reception som är bemannad under ordinarie öppettider 

fem dagar per vecka. receptionen är hjärtat i huset och det är 

härifrån all information hanteras och sprids, både internt och 

externt. receptionisten släpper in och ut besökare, bokar 

tjänster, sköter information och logistik. 

 Vip-medlemmar i ró får 10% rabatt på ordinarie utbud av 

de tjänster som ró erbjuder och får förhandsinformation om 

nyheter och happenings. i medlemsskapet ingår även fri 

tillgång till kaffe, te och fruktbuffé. dessutom ingår en morgon-

rock per medlem. Morgonrocken får tas med upp till medlem-

mens lägenhet, och byts i receptionen var 14:e dag mot en ny 

ren rock.

 ró kommer även att ta hand om administration av 

behandlingsrummen på spa-anläggningen, ansvara för 

relaxytorna, poolen, motionsanläggningen och driva restau-

rangen. 
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trÄningsanLÄggning
Här erbjuds olika former av fysisk och mental 
aktivitet - allt från individuellt anpassad träning till 
aktiviteter med mer gruppinriktning. en tränings-
anläggning med fokus på hälsa och välmående.

reKreatiOnsaVdeLning
Bad i olika former och tempe-
raturer. Bastu med olika doft, 
ljus och ljud. rymliga omkläd-
ningsrum med duschar och 
WC. Låsbara skåp till förvaring. 
frukt och the/vatten buffé. 
Bekväma relaxmöbler.

LOunge
i loungen erbjuds kaffe, the, 
frukt och fika. det finns även 
en barservering från recep-
tionen med öl och vinmeny, 
samt lättare tilltugg.

priVat reLaX
en del av rekreationsytan 
som är möjlig att abonnera. 
Här finns egen privat pool 
och bastu, samt möjlighet till 
servering av enklare förtäring.

reCeptiOn
det första du möts av när du stiger in genom 
dörren är en varm välkomnande reception. 
detta är hjärtat i ró, Brf Brf residens san-
negårdens egen plats för rekreation, sociala 
möten och avkoppling.

restaurang
en restaurang med öppet kök, uteservering  
och intim miljö. det blir en varierad meny, 
med vikt på lokalproducerat, till största delen 
ekologiska råvaror. 

pOOL

BeHandLingsruM

Bilden är en illustration. avvikelser mot slutligt utförande kan förekomma.
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www.veidekkebostad.se

adressen Är grunden, 
triVseL Bygger Vi in i VÄggarna.
 

Vi väljer de bästa adresserna – platser där det finns alla möjligheter för 

människor att utvecklas och ha det riktigt bra. ibland är det mitt i stadens 

brus, ibland på en plats som har framtiden för sig. 

Med en bra adress som grund, låter vi sedan arkitekten rita bostäder som 

gör det lätt att trivas. självfallet har vi först lyssnat in vilka förväntningar 

och önskningar som bostäderna ska infria. slutligen låter vi dig göra dina 

val så att ditt nya boende inte bara blir bra, utan precis som du drömt om. 

  

Välkommen till Veidekke!

Veidekke startade 1936 och är idag skandinaviens fjärde största 

byggföretag med cirka 6 500 anställda och en omsättning på 

19,4 miljarder svenska kronor (2010).

Lägenheterna säljs genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, 

tel 031-62 83 60 eller sannegarden@lansforsakringar.se


