Nybohovsbacken 39 och 41

NYA HYRE
LÄGENHE STER

27 NYA LÄGENHETER VID
NYBOHOVSHÖJDEN I LILJEHOLMEN

Nu bygger vi den första etappen på Nybohovsbacken i Liljeholmen med inflyttning
under våren 2018. Här bor du i miljövänliga hus som klättrar i Nybohovsbackens kraftfulla bergssluttning med vida utblickar över Stockholm och samtidigt närhet till Liljeholmens centrum, förskola, tunnelbana, tvärbanan och bussar. Från lägenheternas
stora fönster och generösa balkonger får du maximalt med utsikt mot stad och natur.
Kort om lägenheterna
I den första etappen kommer 27 lägenheter att byggas i två
hus, från 2 till 4 rum och kök med en storlek på 42 till 101 kvm.
Lägenheterna är välplanerade med hög kvalité, till exempel
ekparkett på golv.
Entréer
Portarna har elektronisk låsning och porttelefon. Tidningshållare finns vid lägenheten och postfack finns vid porten i
Nybohovsbacken 41.
Gemensamma utrymmen
På Nybohovsbacken 41 finns cykelrum och tvättstuga med
tvättmaskin, torktumlare, torkskåp och grovtvättmaskin.
I samma hus finns barnvagnsrum.
Förråd
Det finns förråd i vissa lägenheter. Förrådsutrymmen finns
dessutom på Bv och 1 tr i båda husen. Dessa har nätväggar
med klädstång och hylla.
Balkong/uteplats
De flesta lägenheterna har egen balkong. Lägenheterna i markplan har egen uteplats.

Parkering
Det finns 16 parkeringsplatser utomhus samt möjlighet till
parkeringsplats i garage längre ner längst Nybohovsbacken.
Kommunikationer
Liljeholmens centrum med tunnelbana, tvärbana och buss finns
på 300–400 meters avstånd.
Sophantering och miljö
Hushållssopor slängs i sopkärl på gården. I miljörummet på
Nybohovsbacken 37 finns återvinningskärl för källsortering.
Bredband, telefoni och digital-tv
Lägenheterna är anslutna till Svenska Bostäders fiberoptiska
nät, SB Bredband. Nätet erbjuder flera olika leverantörer för
bredband, telefoni och digital-tv.
Mobiltäckning
Idag ställs höga krav på framför allt en låg energianvändning i nybyggda hus. Det betyder att vi bygger täta hus med energieffektiva
fönster. Tyvärr medför det problem för mobiltäckningen i lägenheterna. Detta är ett problem för alla byggherrar som bygger på
liknande sätt. Byggbranschen arbetar gemensamt för att hitta en
lösning. Det kan därför vara bra att teckna ett fast abonnemang.
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Lägenhetsfördelning och hyror
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Värme
Uppvärmning sker med fjärrvärme.
Ljudisolering
Lägenheterna uppförs med ljudisolering enligt ljudklass B, vilket
innebär mycket god ljudisolering mellan lägenhet, grannar och
gatan.
Kök
Ekparkett 14 mm, fabriksmålade skåpstommar och hyllor, målade
väggar och tak, kakel ovanför diskbänk. Fönsterbänkar av natursten, bänkskiva av laminat, rostfri diskbänk med två hoar, kyl/
frys, spis med ugn, förberett för diskmaskin och mikrovågsugn.
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Ekparkett 14 mm, målade väggar och tak, fabriksmålade
NYBOHOVSBACKEN HUS 1-2, LILJEHOLMEN
snickerier och fönsterbänkar av natursten.
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ÖRKLARINGAR
kapphylla

Micro

snickerier, fönsterbänkar av natursten.

vissa fall tvättpelare.

Hall
Ekparkett 14 mm, klinker vid entré, målade väggar och tak,
fabriksmålade snickerier.

WC
Klinker, kakel, fabriksmålade snickerier, målat tak. Övrigt: toalettpappershållare, spegel, skåp, krokar.

FÖRKLARINGAR
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kapphylla

städskåp
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garderob

städskåp

linneskåp

garderob

golvstående spis

linneskåp

väggskåp på vägg ovan bänkskiva

golvstående spis

kombinerad kyl/frys

väggskåp på vägg ovan bänkskiva

plats för egen micro

kombinerad kyl/frys

plats för egen diskmaskin

2 rum och kök
Diskho med bänkskåp under, inredd med
46 kvm
källsorteringskärl

H

Exempel på planlösningar
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3 rum och kök
63 kvm

plats för egen micro
plats för egen diskmaskin

plats för egen tvättmaskin/torktumlare

Diskho med bänkskåp under, inredd med
källsorteringskärl

dusch, draperistång

plats för egen tvättmaskin/torktumlare

handdukstork

dusch, draperistång

H

klinker på golv
undertak/inklädnad i tak

handdukstork
klinker på golv

TV

förstärkt vägg för montage av egen TV

BH

fönsterbröstning, höjd i mm över golv

LÄGENHETSFÖRRÅD
Placering: Nybohovsbacken 41,
plan BV, yta ca 3,5 m²
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undertak/inklädnad i tak

TV

förstärkt vägg för montage av egen TV

PLAN, skala 1:100/ A4
(rätt till ändringarLÄGENHETSFÖRRÅD
förbehålles)
Lägenhetsytor ärPlacering:
avrundade
till hela meter 39,
Nybohovsbacken
plan BV, yta ca 3,5 m²

PLAN, skala 1:100/ A4
(rätt till ändringar förbehålles)
Lägenhetsytor är avrundade till hela meter

