
  

 
 
 
 

Rumsbeskrivning 
Välkomna till detta exklusiva boende på första parkett som erbjuder er något utöver det vanliga. 

På markplan är detta ett drömboende med fantastisk sjöutsikt beläget. 

 

ENTRÉ. 

Vi kliver in i bostaden via den egna möblerbara entrébalkongen. Hallen öppnar upp mot de 

sociala ytorna och redan här får vi en härlig vy över havet och Käringbodas naturreservat. Det 

här är en lägenhet där det verkligen är lätt att njuta av livet och lugnet.  

 

På hallgolvet ligger ett praktiskt klinkergolv och väggarna är vitmålade. 

I den inre hallen finns flertalet garderober där skor och ytterkläder kan gömmas undan. 

 

 

WC/DUSCHRUM. 

Från hallen når vi det helkaklade duschrummet med badrumsinredning från Aspen. Vidare finns 

här wc, dusch, och handfat. 

 

 

VARDAGSRUM. 

Stort och luftigt vardagsrum med stora fönsterpartier som bidrar med ett fantastiskt ljus. Här 

umgås man med familj och vänner medan man njuter av utsikten över havsviken och dess 

båtliv. Rummet är lätt möblerat och här ryms en soffgrupp, bord och andra möblemang. 

Dubbeldörrar tar oss ut till den härliga uteplatsen. Ekparkett på golv och vitmålade väggar. 

 

 

UTEPLATS. 

Fantastisk uteplats med vattnet endast ett par meter bort. Här finns plats för en sittgrupp 

varifrån man kan njuta av solnedgången över det glittrande vattnet.  

 

 

KÖK. 

Från vardagrummet och hallen når vi köket med vacker panoramautsikt över havet och 

Käringbodas naturreservat. Här finns en stor matplats vid glasverandan som är inspirerad av 

förra sekelskiftets skärgårdsvillor. Det vita HTH köket bjuder in till matlagning med bra 

arbetsytor och förvaring. Bänkskiva i laminat och energisnåla vitvaror från Electrolux. Vitvarorna 

består av induktionshäll, integrerad spiskåpa, inbyggnadsugn, diskmaskin, kyl och frys. Här finns 

också ett städskåp. Ekparkett på golv och vitmålade väggar. 

 

 

SOVRUM 1. 

Från den inre hallen når vi bostadens alla sovrum. Det minsta sovrummet ligger på vänster sida. 

Här finns dubbeldörrar som tar oss ut på entrébalkongen. Vitmålade väggar och ekparkett på 

golv. 

 

 

 



  

 
 
 
 
SOVRUM 2. 

Bostadens största sovrum med plats för både dubbelsäng och arbetsplats. Fint ljusinsläpp från 

ett generöst fönster. Här finns en rymlig klädkammare. Ingång till det privata badrummet. 

Vitmålade väggar och ekparkett på golv. 

 

 

BADRUM. 

Helkaklat badrum med inredning från Aspen. Vidare finns här wc, kommod, spegel med 

belysning och dusch. Här finns även en tvättmaskin och torktumlare från Electrolux med en 

praktisk bänkskiva över.  

 

 

SOVRUM 3. 

Rymligt sovrum som även det har fint ljusinsläpp från ett generöst fönster. Här finns bra 

förvaring i form av garderober. Vitmålade väggar och ekparkett på golv. 


