
  

  

Dekl.id:339248  

Husets energianvändning 

 

 

Energideklaration för Glavagatan 1, Farsta. 

Detta hus använder 108 kWh/m² och år, varav el 14 kWh/m². 

Liknande hus 124–152 kWh/m² och år, nya hus 109 kWh/m². 

Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är delvis godkänd. 

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren. 

Se även: www.boverket.se/energideklaration 

Energideklaration utförd 2010-08-27 av: 

Ingvar Oskarsson, Frakka AB 
  

 

Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens 

energiprestanda har lämnats.
 

 

Liten

Stor



  

  

Dekl.id:339248  

Husets energianvändning 

 

 

Energideklaration för Glavagatan 11, Farsta. 

Detta hus använder 108 kWh/m² och år, varav el 14 kWh/m². 

Liknande hus 124–152 kWh/m² och år, nya hus 109 kWh/m². 

Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är delvis godkänd. 

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren. 

Se även: www.boverket.se/energideklaration 

Energideklaration utförd 2010-08-27 av: 

Ingvar Oskarsson, Frakka AB 
  

 

Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens 

energiprestanda har lämnats.
 

 

Liten

Stor



  

  

Dekl.id:339248  

Husets energianvändning 

 

 

Energideklaration för Glavagatan 13, Farsta. 

Detta hus använder 108 kWh/m² och år, varav el 14 kWh/m². 

Liknande hus 124–152 kWh/m² och år, nya hus 109 kWh/m². 

Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är delvis godkänd. 

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren. 

Se även: www.boverket.se/energideklaration 

Energideklaration utförd 2010-08-27 av: 

Ingvar Oskarsson, Frakka AB 
  

 

Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens 

energiprestanda har lämnats.
 

 

Liten

Stor



  

  

Dekl.id:339248  

Husets energianvändning 

 

 

Energideklaration för Glavagatan 15, Farsta. 

Detta hus använder 108 kWh/m² och år, varav el 14 kWh/m². 

Liknande hus 124–152 kWh/m² och år, nya hus 109 kWh/m². 

Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är delvis godkänd. 

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren. 

Se även: www.boverket.se/energideklaration 

Energideklaration utförd 2010-08-27 av: 

Ingvar Oskarsson, Frakka AB 
  

 

Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens 

energiprestanda har lämnats.
 

 

Liten

Stor



  

  

Dekl.id:339248  

Husets energianvändning 

 

 

Energideklaration för Glavagatan 17, Farsta. 

Detta hus använder 108 kWh/m² och år, varav el 14 kWh/m². 

Liknande hus 124–152 kWh/m² och år, nya hus 109 kWh/m². 

Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är delvis godkänd. 

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren. 

Se även: www.boverket.se/energideklaration 

Energideklaration utförd 2010-08-27 av: 

Ingvar Oskarsson, Frakka AB 
  

 

Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens 

energiprestanda har lämnats.
 

 

Liten

Stor



  

  

Dekl.id:339248  

Husets energianvändning 

 

 

Energideklaration för Glavagatan 3, Farsta. 

Detta hus använder 108 kWh/m² och år, varav el 14 kWh/m². 

Liknande hus 124–152 kWh/m² och år, nya hus 109 kWh/m². 

Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är delvis godkänd. 

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren. 

Se även: www.boverket.se/energideklaration 

Energideklaration utförd 2010-08-27 av: 

Ingvar Oskarsson, Frakka AB 
  

 

Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens 

energiprestanda har lämnats.
 

 

Liten

Stor



  

  

Dekl.id:339248  

Husets energianvändning 

 

 

Energideklaration för Glavagatan 5, Farsta. 

Detta hus använder 108 kWh/m² och år, varav el 14 kWh/m². 

Liknande hus 124–152 kWh/m² och år, nya hus 109 kWh/m². 

Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är delvis godkänd. 

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren. 

Se även: www.boverket.se/energideklaration 

Energideklaration utförd 2010-08-27 av: 

Ingvar Oskarsson, Frakka AB 
  

 

Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens 

energiprestanda har lämnats.
 

 

Liten

Stor



  

  

Dekl.id:339248  

Husets energianvändning 

 

 

Energideklaration för Glavagatan 7, Farsta. 

Detta hus använder 108 kWh/m² och år, varav el 14 kWh/m². 

Liknande hus 124–152 kWh/m² och år, nya hus 109 kWh/m². 

Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är delvis godkänd. 

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren. 

Se även: www.boverket.se/energideklaration 

Energideklaration utförd 2010-08-27 av: 

Ingvar Oskarsson, Frakka AB 
  

 

Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens 

energiprestanda har lämnats.
 

 

Liten

Stor



  

  

Dekl.id:339248  

Husets energianvändning 

 

 

Energideklaration för Glavagatan 9, Farsta. 

Detta hus använder 108 kWh/m² och år, varav el 14 kWh/m². 

Liknande hus 124–152 kWh/m² och år, nya hus 109 kWh/m². 

Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är delvis godkänd. 

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren. 

Se även: www.boverket.se/energideklaration 

Energideklaration utförd 2010-08-27 av: 

Ingvar Oskarsson, Frakka AB 
  

 

Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens 

energiprestanda har lämnats.
 

 

Liten

Stor



  

  

Dekl.id:339248  

Husets energianvändning 

 

 

Energideklaration för Glavagatan 23, Farsta. 

Detta hus använder 108 kWh/m² och år, varav el 14 kWh/m². 

Liknande hus 124–152 kWh/m² och år, nya hus 109 kWh/m². 

Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är delvis godkänd. 

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren. 

Se även: www.boverket.se/energideklaration 

Energideklaration utförd 2010-08-27 av: 

Ingvar Oskarsson, Frakka AB 
  

 

Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens 

energiprestanda har lämnats.
 

 

Liten

Stor



  

  

Dekl.id:339248  

Husets energianvändning 

 

 

Energideklaration för Glavagatan 25, Farsta. 

Detta hus använder 108 kWh/m² och år, varav el 14 kWh/m². 

Liknande hus 124–152 kWh/m² och år, nya hus 109 kWh/m². 

Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är delvis godkänd. 

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren. 

Se även: www.boverket.se/energideklaration 

Energideklaration utförd 2010-08-27 av: 

Ingvar Oskarsson, Frakka AB 
  

 

Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens 

energiprestanda har lämnats.
 

 

Liten

Stor



  

  

Dekl.id:339248  

Husets energianvändning 

 

 

Energideklaration för Glavagatan 27, Farsta. 

Detta hus använder 108 kWh/m² och år, varav el 14 kWh/m². 

Liknande hus 124–152 kWh/m² och år, nya hus 109 kWh/m². 

Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är delvis godkänd. 

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren. 

Se även: www.boverket.se/energideklaration 

Energideklaration utförd 2010-08-27 av: 

Ingvar Oskarsson, Frakka AB 
  

 

Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens 

energiprestanda har lämnats.
 

 

Liten

Stor



  

  

Dekl.id:339248  

Husets energianvändning 

 

 

Energideklaration för Glavagatan 29, Farsta. 

Detta hus använder 108 kWh/m² och år, varav el 14 kWh/m². 

Liknande hus 124–152 kWh/m² och år, nya hus 109 kWh/m². 

Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är delvis godkänd. 

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren. 

Se även: www.boverket.se/energideklaration 

Energideklaration utförd 2010-08-27 av: 

Ingvar Oskarsson, Frakka AB 
  

 

Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens 

energiprestanda har lämnats.
 

 

Liten

Stor



  

  

Dekl.id:339248  

Husets energianvändning 

 

 

Energideklaration för Glavagatan 31, Farsta. 

Detta hus använder 108 kWh/m² och år, varav el 14 kWh/m². 

Liknande hus 124–152 kWh/m² och år, nya hus 109 kWh/m². 

Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är delvis godkänd. 

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren. 

Se även: www.boverket.se/energideklaration 

Energideklaration utförd 2010-08-27 av: 

Ingvar Oskarsson, Frakka AB 
  

 

Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens 

energiprestanda har lämnats.
 

 

Liten

Stor



  

  

Dekl.id:339248  

Husets energianvändning 

 

 

Energideklaration för Glavagatan 33, Farsta. 

Detta hus använder 108 kWh/m² och år, varav el 14 kWh/m². 

Liknande hus 124–152 kWh/m² och år, nya hus 109 kWh/m². 

Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är delvis godkänd. 

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren. 

Se även: www.boverket.se/energideklaration 

Energideklaration utförd 2010-08-27 av: 

Ingvar Oskarsson, Frakka AB 
  

 

Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens 

energiprestanda har lämnats.
 

 

Liten

Stor



  

  

Dekl.id:339248  

Husets energianvändning 

 

 

Energideklaration för Glavagatan 21, Farsta. 

Detta hus använder 108 kWh/m² och år, varav el 14 kWh/m². 

Liknande hus 124–152 kWh/m² och år, nya hus 109 kWh/m². 

Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är delvis godkänd. 

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren. 

Se även: www.boverket.se/energideklaration 

Energideklaration utförd 2010-08-27 av: 

Ingvar Oskarsson, Frakka AB 
  

 

Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens 

energiprestanda har lämnats.
 

 

Liten

Stor



  

  

Dekl.id:339248  

Husets energianvändning 

 

 

Energideklaration för Farsta Strandplan 2, Farsta. 

Detta hus använder 108 kWh/m² och år, varav el 14 kWh/m². 

Liknande hus 124–152 kWh/m² och år, nya hus 109 kWh/m². 

Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är delvis godkänd. 

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren. 

Se även: www.boverket.se/energideklaration 

Energideklaration utförd 2010-08-27 av: 

Ingvar Oskarsson, Frakka AB 
  

 

Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens 

energiprestanda har lämnats.
 

 

Liten

Stor



  

  

Dekl.id:339248  

Husets energianvändning 

 

 

Energideklaration för Farsta Strandplan 4, Farsta. 

Detta hus använder 108 kWh/m² och år, varav el 14 kWh/m². 

Liknande hus 124–152 kWh/m² och år, nya hus 109 kWh/m². 

Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är delvis godkänd. 

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren. 

Se även: www.boverket.se/energideklaration 

Energideklaration utförd 2010-08-27 av: 

Ingvar Oskarsson, Frakka AB 
  

 

Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens 

energiprestanda har lämnats.
 

 

Liten

Stor



  

  

Dekl.id:339248  

Husets energianvändning 

 

 

Energideklaration för Glavagatan 35, Farsta. 

Detta hus använder 108 kWh/m² och år, varav el 14 kWh/m². 

Liknande hus 124–152 kWh/m² och år, nya hus 109 kWh/m². 

Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är delvis godkänd. 

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren. 

Se även: www.boverket.se/energideklaration 

Energideklaration utförd 2010-08-27 av: 

Ingvar Oskarsson, Frakka AB 
  

 

Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens 

energiprestanda har lämnats.
 

 

Liten

Stor



  

  

Dekl.id:339248  

Husets energianvändning 

 

 

Energideklaration för Glavagatan 37, Farsta. 

Detta hus använder 108 kWh/m² och år, varav el 14 kWh/m². 

Liknande hus 124–152 kWh/m² och år, nya hus 109 kWh/m². 

Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är delvis godkänd. 

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren. 

Se även: www.boverket.se/energideklaration 

Energideklaration utförd 2010-08-27 av: 

Ingvar Oskarsson, Frakka AB 
  

 

Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens 

energiprestanda har lämnats.
 

 

Liten

Stor



  

  

Dekl.id:339248  

Husets energianvändning 

 

 

Energideklaration för Glavagatan 39, Farsta. 

Detta hus använder 108 kWh/m² och år, varav el 14 kWh/m². 

Liknande hus 124–152 kWh/m² och år, nya hus 109 kWh/m². 

Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är delvis godkänd. 

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren. 

Se även: www.boverket.se/energideklaration 

Energideklaration utförd 2010-08-27 av: 

Ingvar Oskarsson, Frakka AB 
  

 

Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens 

energiprestanda har lämnats.
 

 

Liten

Stor



  

  

Dekl.id:339248  

Husets energianvändning 

 

 

Energideklaration för Glavagatan 41, Farsta. 

Detta hus använder 108 kWh/m² och år, varav el 14 kWh/m². 

Liknande hus 124–152 kWh/m² och år, nya hus 109 kWh/m². 

Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är delvis godkänd. 

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren. 

Se även: www.boverket.se/energideklaration 

Energideklaration utförd 2010-08-27 av: 

Ingvar Oskarsson, Frakka AB 
  

 

Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens 

energiprestanda har lämnats.
 

 

Liten

Stor



  

  

Dekl.id:339248  

Husets energianvändning 

 

 

Energideklaration för Glavagatan 43, Farsta. 

Detta hus använder 108 kWh/m² och år, varav el 14 kWh/m². 

Liknande hus 124–152 kWh/m² och år, nya hus 109 kWh/m². 

Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är delvis godkänd. 

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren. 

Se även: www.boverket.se/energideklaration 

Energideklaration utförd 2010-08-27 av: 

Ingvar Oskarsson, Frakka AB 
  

 

Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens 

energiprestanda har lämnats.
 

 

Liten

Stor



  

  

Dekl.id:339248  

Husets energianvändning 

 

 

Energideklaration för Farsta Strandplan 10, Farsta. 

Detta hus använder 108 kWh/m² och år, varav el 14 kWh/m². 

Liknande hus 124–152 kWh/m² och år, nya hus 109 kWh/m². 

Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är delvis godkänd. 

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren. 

Se även: www.boverket.se/energideklaration 

Energideklaration utförd 2010-08-27 av: 

Ingvar Oskarsson, Frakka AB 
  

 

Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens 

energiprestanda har lämnats.
 

 

Liten

Stor



  

  

Dekl.id:339248  

Husets energianvändning 

 

 

Energideklaration för Farsta Strandplan 12, Farsta. 

Detta hus använder 108 kWh/m² och år, varav el 14 kWh/m². 

Liknande hus 124–152 kWh/m² och år, nya hus 109 kWh/m². 

Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är delvis godkänd. 

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren. 

Se även: www.boverket.se/energideklaration 

Energideklaration utförd 2010-08-27 av: 

Ingvar Oskarsson, Frakka AB 
  

 

Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens 

energiprestanda har lämnats.
 

 

Liten

Stor



  

  

Dekl.id:339248  

Husets energianvändning 

 

 

Energideklaration för Farsta Strandplan 14, Farsta. 

Detta hus använder 108 kWh/m² och år, varav el 14 kWh/m². 

Liknande hus 124–152 kWh/m² och år, nya hus 109 kWh/m². 

Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är delvis godkänd. 

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren. 

Se även: www.boverket.se/energideklaration 

Energideklaration utförd 2010-08-27 av: 

Ingvar Oskarsson, Frakka AB 
  

 

Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens 

energiprestanda har lämnats.
 

 

Liten

Stor



  

  

Dekl.id:339248  

Husets energianvändning 

 

 

Energideklaration för Farsta Strandplan 16, Farsta. 

Detta hus använder 108 kWh/m² och år, varav el 14 kWh/m². 

Liknande hus 124–152 kWh/m² och år, nya hus 109 kWh/m². 

Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är delvis godkänd. 

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren. 

Se även: www.boverket.se/energideklaration 

Energideklaration utförd 2010-08-27 av: 

Ingvar Oskarsson, Frakka AB 
  

 

Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens 

energiprestanda har lämnats.
 

 

Liten

Stor



  

  

Dekl.id:339248  

Husets energianvändning 

 

 

Energideklaration för Farsta Strandplan 6, Farsta. 

Detta hus använder 108 kWh/m² och år, varav el 14 kWh/m². 

Liknande hus 124–152 kWh/m² och år, nya hus 109 kWh/m². 

Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är delvis godkänd. 

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren. 

Se även: www.boverket.se/energideklaration 

Energideklaration utförd 2010-08-27 av: 

Ingvar Oskarsson, Frakka AB 
  

 

Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens 

energiprestanda har lämnats.
 

 

Liten

Stor



  

  

Dekl.id:339248  

Husets energianvändning 

 

 

Energideklaration för Farsta Strandplan 8, Farsta. 

Detta hus använder 108 kWh/m² och år, varav el 14 kWh/m². 

Liknande hus 124–152 kWh/m² och år, nya hus 109 kWh/m². 

Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är delvis godkänd. 

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren. 

Se även: www.boverket.se/energideklaration 

Energideklaration utförd 2010-08-27 av: 

Ingvar Oskarsson, Frakka AB 
  

 

Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens 

energiprestanda har lämnats.
 

 

Liten

Stor



  

  

Dekl.id:339248  

Husets energianvändning 

 

 

Energideklaration för Farsta Strandplan 1, Farsta. 

Detta hus använder 108 kWh/m² och år, varav el 14 kWh/m². 

Liknande hus 124–152 kWh/m² och år, nya hus 109 kWh/m². 

Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är delvis godkänd. 

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren. 

Se även: www.boverket.se/energideklaration 

Energideklaration utförd 2010-08-27 av: 

Ingvar Oskarsson, Frakka AB 
  

 

Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens 

energiprestanda har lämnats.
 

 

Liten

Stor



  

  

Dekl.id:339248  

Husets energianvändning 

 

 

Energideklaration för Farsta Strandplan 3, Farsta. 

Detta hus använder 108 kWh/m² och år, varav el 14 kWh/m². 

Liknande hus 124–152 kWh/m² och år, nya hus 109 kWh/m². 

Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är delvis godkänd. 

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren. 

Se även: www.boverket.se/energideklaration 

Energideklaration utförd 2010-08-27 av: 

Ingvar Oskarsson, Frakka AB 
  

 

Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens 

energiprestanda har lämnats.
 

 

Liten

Stor



  

  

Dekl.id:339248  

Husets energianvändning 

 

 

Energideklaration för Farsta Strandplan 5, Farsta. 

Detta hus använder 108 kWh/m² och år, varav el 14 kWh/m². 

Liknande hus 124–152 kWh/m² och år, nya hus 109 kWh/m². 

Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är delvis godkänd. 

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren. 

Se även: www.boverket.se/energideklaration 

Energideklaration utförd 2010-08-27 av: 

Ingvar Oskarsson, Frakka AB 
  

 

Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens 

energiprestanda har lämnats.
 

 

Liten

Stor



  

  

Dekl.id:339248  

Husets energianvändning 

 

 

Energideklaration för Farsta Strandplan 7, Farsta. 

Detta hus använder 108 kWh/m² och år, varav el 14 kWh/m². 

Liknande hus 124–152 kWh/m² och år, nya hus 109 kWh/m². 

Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är delvis godkänd. 

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren. 

Se även: www.boverket.se/energideklaration 

Energideklaration utförd 2010-08-27 av: 

Ingvar Oskarsson, Frakka AB 
  

 

Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens 

energiprestanda har lämnats.
 

 

Liten

Stor


