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Avtal Vad ingår i månadsavgiften? I månadsavgiften ingår värme, vattenförbrukning och 

bostadsrättstillägget. Kostnad för hushållsel, multimedia, 

hemförsäkring och ev parkering tillkommer. 

Avtal Får man dra av lägenhetspris 

plus tillvalskostnad vid en 

framtida försäljning av 

lägenheten?

Ja, med nuvarande skatteregler.

Byggnad På vilken höjd monteras 

dusch/badkarsblandare?

Blandaren monteras på 900 mm höjd. 

Byggnad Vad är takhöjden? Generellt ca 250 cm. I bad/tvätt samt wc är höjden ca 230 cm. 

Byggnad Är innertaken slätmålade eller 

”grängade”?

Alla innertak är släta med synliga skarvar mellan bjälklagselement.  

Taken är slätmålade vita och inte ”grängade” (”grängade” tak = 

”knottriga” tak)

Byggnad Får man grilla på uteplatser 

och balkonger?

Ja, men enbart med elgrill.

Byggnad Var är fördelarskåp och elskåp 

placerade?

Elskåp placeras dolt i klädkammare/förråd i möjligaste mån. 

Elcentral underst och mediacentral ovanför. Fördelarskåp är oftast 

placerade bakom tvättmaskin och torktumlare. 

Byggnad Förses några fönster med 

mellanglaspersienner?

Nej men fönstren är förberedda för mellanglaspersienn. Persienner 

inte inte via HSB utan får ombesörjas av den boende efter inflyttning. 

Byggnad Vilken storlek har 

källarförråden?

Mindre förråd finns i källaren. Storleken är ca 2 kvm. 

Klädkammare/förråd finns i varje lägenhet.

El Är eluttagen av typ Eurouttag? Nej. Samtliga uttag följer svensk standard, dvs med två runda stift 

och jordning.

El Var är lamputtagen för 

takbelysning placerade?

I vardagsrum och sovrum är lamputtag för takbelysning placerad i 

mitten av rummet? I vardagsrummet finns det dessutom lamputtag 

placerad i tak strax innanför fönster. I kök är lamputtag för 

takbelysning placerad i tak strax framför köksinredning samt i tak 

strax innanför fönster. Beroende på rummens utformning så kan det 

förekomma avvikelser. 

El Finns det några strömbrytare 

som styr mer än en lampa 

(förutom under köksskåp) eller 

är det alltid separata brytare till 

varje lamputtag?

Ja det kan förekomma i tak inom hallar, bad/tvätt, wc, wc/dusch, i 

kök vid inredning samt under köksskåp.

Energi Blir husen energieffektiva? Vi projekterar brf Sportsbyn enligt Miljöbyggnad nivå Silver. Det 

innebär sunda materialval, en låg energibelastning, ett bra 

inneklimat och att husen uppförs med högt ställda energikrav. 

Energi Hur solavskärmas 

vardagsrum?

Fönster och fönsterdörr mot balkong är ofta solavskärmade genom 

den ovanliggande balkongplattan. I övrigt köper den boende valfri 

solavskärmning.

Inredning Finns klinker på balkong som 

tillval? 

HSB/Veidekke levererar inte klinker på balkongen som tillval.

Inredning Finns utvändiga markiser över 

fönster som tillval? Får man 

själv montera i efterhand?

Utvändiga markiser över fönster finns inte som tillval. Vill man själv 

montera markiser i efterhand så krävs det tillstånd från styrelsen. 

Styrelsen kan i så fall ställa krav på färg och markismodell.

Inredning Kan man lägga klinkers i kök 

eller i andra rum?

Nej. På grund av krav på stegljudisolering mellan de olika 

våningarna är det inte tillåtet att lägga klinker i kök eller i övriga rum. 

Det är tillåtet att lägga klinker i bad- och övriga våtrum samt på 

begränsade ytor i hallen.

Inredning Vilken typ av plattor kommer 

att läggas på uteplatserna?

Betongmarkplattor, St Eriks klassikplattan 350x350x40. Kulör: 

naturgrå. Läggs med genomgående förband. 
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Inredning Vilken inredning ingår som 

standard i garderober?

Skjutdörrsgarderober, klädkammare och garderober förses med 

hylla och klädstång. Linneskåp förses med fyra hyllplan och tre 

trådbackar nedtill. Se bofaktablad för omfattning i respektive 

lägenhet. 

Inredning Kan vi välja inredning, golv mm 

från en annan leverantör än de 

som anges i tillvalsbroschyren?

Nej.

Inredning I vika badrum finns en 

radiator? Kommer det att bli 

kallt i badrummet under vintern 

om det inte finns någon 

radiator?

Det finns en handdukstork i alla bad/tvätt. Är badrummet placerat i 

mitten av huset så finns det ingen radiator. Badrummet värms då av 

den frånluft som sugs in från övriga rum i lägenheten och får i princip 

samma temperatur som lägenheten i övrigt. Är badrummet placerat 

vid en yttervägg så finns det en radiator. Denna radiator 

kompenserar för den värme som strömmar ut genom ytterväggen. 

Eftersom klinkergolv snabbt leder bort värmen från fötterna så 

kommer stengolv att upplevas kallare än till exempel ett parkettgolv. 

Inredning Finns möjlighet att välja 

golvvärme i badrummen?

Vi erbjuder golvvärme (komfortvärme) som tillval i badrum. Det går 

inte att välja komfortvärme i wc/dusch och wc på grund av högt 

ställda energikrav.

Inredning Vad innebär en frånvalsvägg? En på bofaktabladet markerad frånvalsvägg kan väljas bort utan 

kostnad. Tänk på att det finns el och multimediauttag i några 

frånvalsväggar. Stäm av med inredningskoordinator om dessa 

försvinner eller flyttas. 

Inredning I vissa frånvalsrum finns det 

markerat en garderob. Avgår 

garderoben om man väljer bort 

frånvalsrummet?

Ja.

Inredning Erbjuds vägghängd toalett? Nej, men hänsyn till installationsplanering i denna fastighet är det 

inte möjligt. Vi kan erbjuda en förhöjd toalettstol som tillval.

Inredning Är den fasta inredningen i 

HSBs showroom där 

inredningsmötena hålls 

densamma som brf 

Nej, det är en hyreslägenhet med inredning från andra leverantörer. 

Inredning Kommer HSB att ha en 

visningslägenhet i brf 

Sportsbyn?

I början av 2018 kommer en referenslägenhet att färdigställas. Vi 

kommer att bjuda in dig som köpare till en visning av denne.

Inredning Var kommer handdukskrokar att placeras i bad/tvätt/wc/dusch?En fyrakrokshängare kommer att placeras vid handfat/kommod i 

varje våtutrymme. Singelkroken är enbart aktuell där det finns 

Omgivning Vad planeras på tomten söder Söder om brf Sportsbyn planeras för bostäder. Öster om Hyllie 

Parkering Kommer vi att bli erbjudna en 

parkeringsplats? Kan man få 

två parkeringsplatser?

Totalt innehåller projektet ca 50 parkeringsplatser; 40 i garage och 

10 på markplan. Parkeringsplatserna är i första hand förbehållna de 

större lägenheterna. Fyror och femmor är garanterade en plats. 

Treor kommer näst på tur och sen tvåor. Inledningsvis är det inte 

möjligt att hyra två parkeringsplatser. På fastigheten finns 8 platser 

Parkering Kommer det att finnas 

elbilsplatser i garaget?

Det är inget som är beställt i entreprenaden. Vi undersöker 

möjligheten och återkommer längre fram.
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Parkering Finns det handikapplatser Ja det finns 1 plats i garaget och 2 platser i markplan
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