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Välkommen hem till ett tryggt grannskap i lantlig miljö,
nära både kommunikation och service. Sten i populära 
Nedersta är perfekt för barnfamiljer som drömmer om  
eget hus med trädgård och altan. Här bor du omgiven

av natur, med allt du kan behöva runt knuten.

Sten  
i Nedersta
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Nära till allt i Nedersta

10 MINUTER TILL BLÅKULLA HÄSTGÅRD 

Knappt två kilometer söder om Västerhaninge centrum växer det 
populära området Nedersta fram, med charmiga hus perfekta för 
små som stora familjer. Här bor du nära allt det som gör vardagen 
enkel, men även det lilla extra. Som de många skärgårdsöarna och 

häststallet Blåkulla Gård.
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2 kilometer till centrum 
Promenera, cykla, ta bilen eller bussen till 
Västerhaninge centrum. Här finns system-
bolaget, apotek, livsmedelsbutik, bageri, 
banker, frisör, optiker, ett par restauranger, 
pub, gym och tatueringsstudio. Ja, allt du 
kan behöva i din vardag.  
 
Missa inte heller Puas Bagarstuga, som 
serverar både nybakat bröd, lunch och rik-
tigt goda bakverk. Västerhaninge centrum 
ligger precis intill pendeltågsstationen, 
perfekt att stanna till på om du till exempel 
är på väg hem från jobbet. 

Bra kommunikationer 
I Nedersta bor du i en trivsamt lantlig miljö, 
samtidigt som du har nära till centrala Stock-
holm. Området är praktiskt beläget mellan 
två pendeltågsstationer: Krigslida och 
Västerhaninge, som ligger 1,2 respektive 1,8 
kilometer bort. Därifrån tar det strax över 
30 minuter att komma fram till Stockholms 
centralstation. Tids nog kommer troligtvis 
en ny buss att trafikera området, så att det 
blir ännu enklare att ta sig till pendeltåget. 
Om du kör bil är det smidig resväg till  
Stockholm, åk bara Nynäsvägen (väg 37),  
så når du Södermalm på 25 minuter. 

 

Skärgården runt hörnet
I Nedersta är en utflykt aldrig långt borta. 
Årsta brygga ligger bara 20 minuter bort, 
perfekt för dig som gärna tar en tur ut i 
skärgården. Här kan du åka till Utö, en av 
Stockholms mest populära öar, för att  
bada, campa eller bara njuta av naturen.  
Det är även smidigt att ta sig till hamn-
staden Nynäshamn, med pendeltåg från 
Västerhaninge centrum är du där på strax 
under 30 minuter.

Området
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Glädje och gemenskap  
i hela grannskapet

EN LANTLIG IDYLL

Hela området kring Nedersta har inspirerats av det lantliga 
landskapet, där de många naturområdena gör det enkelt att 

trivas. Det gäller även för Sten. Här bor du nära naturen, i 
tvåvåningshus med trädgård och uteplats – samt ett charmigt 

växthus som du delar med grannarna.

Naturgård och grillyta
I Sten har det varit fokus på  
både gemenskap och historia. Här finns 
naturgård med lekytor – och vid växthuset 
finns en grillyta, där hela grannskapet kan 
samlas för att grilla korv och hamburgare. 

Gemensamt växthus och redskapsbod
De boende i Sten kommer att dela på ett 
charmigt växthus på cirka 30 kvadratme-
ter. En perfekt plats att anordna trevliga 
grannträffar.  
 
Förutom det gemensamma växthuset 
kommer föreningen att ha tillgång till en 
utrustad redskapsbod, där ni delar på  
trädgårdsutrustningen. På så vis behöver 
du inte investera i egen utrustning för att få 
en fin och trivsam trädgård.

Lekpark och motionsspår
Har du och ditt barn spring i benen? Då är 
det bara att öppna dörren och springa iväg.
I Sten gemensamma park kommer det att 
finnas gunga och rutschkana, men barnen 
kan även leka i närliggande grönområden. 
Här kan de gå ner till dammen, spela boll, 
leka kull eller bara ha en härlig picknick. För 
den glada motionären finns flera motions-
slingor, som på vintern även fungerar för 
längdskidåkning.

Förskola och skola
Oavsett om du är på jakt efter en förskola 
eller familjedaghem finns det gott om  
alternativ att välja på. I Nedersta är Pyssling-
en och Ribby de närmaste förskolorna. Båda 
ligger en endast en dryg kilometer bort. Det 
finns även planer på ytterligare förskolor, i 

takt med att trädgårdsstaden växer.  
För yngre skolbarn ligger Ribbybergskolan 
närmast medan de äldre barnen har närmast 
till Ribbyskolan. Det finns även flera andra 
alternativ, som till exempel Ugglan, Väster-
haninge montessoriskola och Åbyskolan.

Kommunikation
Närmaste pendeltågsstationer är Krigslida 
och Västerhaninge som ligger 1,2 respek-
tive 1,8 km bort, perfekt oavsett om du vill 
cykla eller ta en rask promenad.  
 
Från Västerhaninge tar det strax över en 
halvtimma att nå Stockholms centralstation. 
Under rusningstrafik går tåget fyra gånger 
i timmen.
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Ditt grannskap
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STEN

Sociala ytor för hela familjen
Husen i Nedersta har fyra eller fem rum, 
fördelade på två våningar. Nedervåningens 
smarta planlösning binder ihop köket och 
vardagsrummet, här finner du hemmets 
sociala mittpunkt – idealisk  
för födelsedagsfester och barnlek.  
 
Under årets varmare månader kan du 
förlänga festligheterna till altanen som 
ligger precis intill vardagsrummet.    

Hållbara lösningar
Alla våra hus är Svanenmärkta och byggs 
med största fokus på hållbara material och 

energieffektiva lösningar. Här kan du bidra 
till ett mer hållbart samhälle bara genom att 
bo och leva. Dessutom är det bra för både 
plånboken och hälsan. Våra miljömärkta hus 
skapas med noga kontrollerade bygg- 
material som säkerställer att det inte 
förekommer miljöfarliga eller giftiga ämnen. 

Praktiska lösningar 
Ditt nya hem har inte ett utan två badrum, 
det ena med avkopplande badkar och det 
andra med dusch. På nedervåningen finns 
tvättmaskin och torktumlare. Entréplanets 
golv samt övervåningens badrum har skön 
golvvärme, perfekt för frusna fötter.

Gott om förvaring 
Här i Sten finns plats för stort som smått. 
De flesta sovrummen har garderob med 
bra klädförvaring. I köket finns rymliga 
skåp samt kyl och frys i fullhöjdsvolym. 
Utemöbler och redskap förvaras bäst i 
uteförrådet och bilen parkerar du smidigt 
på din egna parkeringsplats. 

Rum för liv och rörelse

Välkommen hem till småstadsidyllen i naturnära Nedersta. Här 
bor du med egen altan och odlingsbar trädgård i ett hem där 

det är enkelt att trivas. På övervåningen ligger sovrummen och 
badrum med badkar. En trappa ner möts du av ytterligare ett 

badrum, kök med energisnåla vitvaror, och ett ljust vardagsrum. 
Dessutom har varje hus ett eget förråd – perfekt för utemöbler, 

pulkor och verktyg.
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Ditt hemDitt hem

Ljust och lättmöblerat vardagsrum med plats för sällskap och barnlek.  

Yteffektiva kök med stilrena och hållbara materialval.
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Med reservation för eventuella ändringar.

Hus 

Grundläggning
Pålad och armerad betongplatta med 
underliggande isolering.

Ytterväggar
Träregelstomme med isolering och  
träpanel med insida av gipsskivor.

Innerväggar
Gipsskivor på stomme av träreglar.  
Bad och toalett/dusch oorganisk skiva på 
stålregelstomme.

Lägenhetsskiljandeväggar (vid radhus)
Träregelstomme med isolering och 
skivbeklädnad.

Mellanbjälklag
Golvspånskivor på trästomme, 
stegljudsisolering, gips plank på glespanel.

Vindsbjälklag
Takstolar av trä med lösullsisolering, 
plattform för uppstigning till yttertakslucka, 
vindslucka, gipsplank på glespanel.

Yttertak
Betongpannor på råspont och 
underlagspapp. Takavvattning med häng-
rännor och stuprör av ytbehandlad plåt. 
Uppstigningslucka till yttertak. Erforderlig 
taksäkerhet. 

Ytterdörrar
Målade, med ASSA 2002 cylinderlås. 

Fönster och fönsterdörrar
Fabriksmålade fönster och fönsterdörrar. 
Fasta och öppningsbara fönster och 
fönsterdörrar med isolerglas. Fönsterdörrar 
förses med cylinderlås.

Invändig trappa
Vitmålad furutrapp (vangstycke, sätt- och 
plansteg samt räcke).

Uppvärmning
Frånluftsvärmepump. Vattenburen 
golvvärme i botten plan samt i badrum på 
övervåning. Vattenradiatorer på övervåning.

Ventilation
Frånluftsvärmepumpen evakuerar luft från 
tvätt, våtrum, kök och klädkammare. Tilluft 
genom ytterväggs ventiler på bottenvåning. 
Tilluft övervåning genom ytterväggs ventiler 
bakom radiatorerna. Separat imkanal från 
spisfläkten.

Vatten
Husen är anslutna till Haninge kommuns 
VA nät. Bostadsrättsföreningen tecknar 
abonnemang. Fördelning av förbrukning. 
 
El/belysning
Husen är anslutna till Vattenfalls elnät. 
Eget abonne mang tecknas separat. 
Gruppsäkring med automatsäkring och 
jordfelsbrytare. Utvändig belysningsarma-
tur vid entré och uteplats samt vägguttag 
vid uteplats. Fasta armaturer i förråd, 
våtutrymmen, tvätt, klädkammare och 
under väggskåp. Lamputtag i övriga rum. 
Elmätare i markmätarskåp på framsida hus.

Tv/tele/data
Området är anslutet till TeliaSoneras:s 
fibernät. Gemensamt abonnemang tecknas 
av bostadsrättsföreningen. Uttag för tv/
tele/data i vardagsrum, allrum och samtliga 
sovrum. 

Larm och andra tjänster
Brandvarnare finns på båda våningsplanen.

Sophantering
I bostadens kök finns kärl som möjliggör 
källsortering. Kärlhämtning. Gemensamt 
abonnemang avseende hushållssopor 
tecknas av bostadsrättsföreningen. 

Förråd 

Golv
Trall på träregelstomme.

Ytterväggar
Oisolerad träregelstomme med träpanel. 

Yttertak
Papp på råspont. Takavvattning med häng-
rännor och stuprör av ytbehandlad plåt. 
Oisolerat. 

Övrigt
Vägguttag och belysningsarmatur inne och 
ute.

Husbeskrivning  
Radhus 92 m²

Med reservation för eventuella ändringar.
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Med reservation för eventuella ändringar.

Generellt

Innerdörrar utförs med flexkarm vilket inne-
bär foder utan synlig spik och med gerade 
hörn.

Fönsterbänkar utförs av polerad granit.
Golvvärme på bottenplanet samt i badrum 
på det övre planet.
 
Entré 

Golv   Klinker
Sockel  Eklaserad furu
Vägg  Målat
Tak  Målat
Övrigt  Se bofaktablad

Wc/dusch

Golv  Klinker
Vägg  Kakel
Tak  Lackad plåtpanel 
Övrigt   Duschvägg, termostatblandare 

och duscharmatur, wc-stol, 
kommod med tvättställ 
och ettgreppsblandare, 
planspegel med belysning 
och eluttag, handdukskrokar, 
toalettpappershållare och 
spotlights, förberett för elektrisk 
handukstork.

Tvätt

Golv  Klinker 
Sockel  Klinker
Vägg  Målad väv
Tak  Målat
Övrigt   Laminatbänkskiva, rostfri 

ho, ettgreppsblandare, 
tvättmaskin, torktumlare, 
frånluftsvärmepump, 
lysrörsarmatur med 
strömbrytare, eluttag och 
bänkbelysning. Skåpsnickerier 
enligt ritning. Fördelarplats för 
tappvatten, golvvärme, elcentral 
och mediacentral placering enl 
bofaktablad.

Kök

Golv  Mattlackad ekparkett
Sockel  Eklaserad furu
Vägg   Målat. Stänkskydd av glas  

ovan bänkskiva.
Tak  Målat
Övrigt    Skåpsnickerier enligt ritning, 

bänkskiva, stänkskydd 
ettgreppsblandare, 
bänkbelysning, kylskåp 
och frysskåp, spishäll, 
integrerad diskmaskin, ugn 
och mikrovågsugn i högskåp, 
köksfläkt.    

Vardagsrum

Golv  Mattlackad ekparkett
Sockel  Eklaserad furu
Vägg  Målat
Tak  Målat
Övrigt   Vitmålad furutrappa 

Allrum / Sovrum

Golv  Mattlackad ekparkett
Sockel  Eklaserad furu
Vägg  Målat
Tak  Målat

Övre hall

Golv  Mattlackad ekparkett
Sockel  Eklaserad furu
Vägg  Målat
Tak  Målat

Badrum

Golv  Klinker
Vägg  Kakel 
Tak  Lackad plåtpanel 
Övrigt   Termostatblandare och  

 duscharmatur, badkar,  
 kommod och ettgreppsblandare,  
 planspegel med belysning  
 och eluttag, handdukskrokar,  
 toalettpappershållare,  
 handukstork, wc-stol. 

Sovrum 

Golv  Mattlackad ekparkett
Sockel  Eklaserad furu
Vägg  Målat
Tak  Målat
Övrigt  Se bofaktablad

Klädkammare 

Golv  Mattlackad ekparkett
Sockel  Eklaserad furu
Vägg  Målat
Tak  Målat 
Övrigt  Elfainredning som grund för  
  egen utveckling.

Uteplats

Övrigt   Trädäck enligt ritning
   Vägguttag och armatur, brytare 

placerad inomhus.

Rumsbeskrivning 
Radhus 92 m²
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Med reservation för eventuella ändringar.

Hus 

Grundläggning
Pålad och armerad betongplatta med 
underliggande isolering.

Ytterväggar
Träregelstomme med isolering och  
träpanel med insida av gipsskivor.

Innerväggar
Gipsskivor på stomme av träreglar.  
Bad och toalett/dusch oorganisk skiva på 
stålregelstomme.

Lägenhetsskiljandeväggar (vid radhus)
Träregelstomme med isolering och 
skivbeklädnad.

Mellanbjälklag
Golvspånskivor på trästomme, 
stegljudsisolering, gips plank på glespanel.

Vindsbjälklag
Takstolar av trä med lösullsisolering, 
plattform för uppstigning till yttertakslucka, 
vindslucka, gipsplank på glespanel.

Yttertak
Betongpannor på råspont och 
underlagspapp. Takavvattning med häng-
rännor och stuprör av ytbehandlad plåt. 
Uppstigningslucka till yttertak. Erforderlig 
taksäkerhet. 

Ytterdörrar
Målade, med ASSA 2002 cylinderlås. 

Fönster och fönsterdörrar
Fabriksmålade fönster och fönsterdörrar. 
Fasta och öppningsbara fönster och 
fönsterdörrar med isolerglas. Fönsterdörrar 
förses med cylinderlås.

Invändig trappa
Vitmålad furutrapp (vangstycke, sätt- och 
plansteg samt räcke).

Uppvärmning
Frånluftsvärmepump. Vattenburen 
golvvärme i botten plan samt i badrum på 
övervåning. Vattenradiatorer på övervåning.

Ventilation
Frånluftsvärmepumpen evakuerar luft från 
tvätt, våtrum, kök och klädkammare. Tilluft 
genom ytterväggs ventiler på bottenvåning. 
Tilluft övervåning genom ytterväggs ventiler 
bakom radiatorerna. Separat imkanal från 
spisfläkten.

Vatten
Husen är anslutna till Haninge kommuns 
VA nät. Bostadsrättsföreningen tecknar 
abonnemang. Fördelning av förbrukning. 
 
El/belysning
Husen är anslutna till Vattenfalls elnät. 
Eget abonne mang tecknas separat. 
Gruppsäkring med automatsäkring och 
jordfelsbrytare. Utvändig belysningsarma-
tur vid entré och uteplats samt vägguttag 
vid uteplats. Fasta armaturer i förråd, 
våtutrymmen, tvätt, klädkammare och 
under väggskåp. Lamputtag i övriga rum. 
Elmätare i markmätarskåp på framsida hus.

Tv/tele/data
Området är anslutet till TeliaSoneras:s 
fibernät. Gemensamt abonnemang tecknas 
av bostadsrättsföreningen. Uttag för tv/
tele/data i vardagsrum, allrum och samtliga 
sovrum. 

Larm och andra tjänster
Brandvarnare finns på båda våningsplanen.

Sophantering
I bostadens kök finns kärl som möjliggör 
källsortering. Kärlhämtning. Gemensamt 
abonnemang avseende hushållssopor 
tecknas av bostadsrättsföreningen.   

Förråd 

Golv
Trall på träregelstomme.

Ytterväggar
Oisolerad träregelstomme med träpanel. 

Yttertak
Betongpannor. Takavvattning med häng-
rännor och stuprör av ytbehandlad plåt. 
Oisolerat. 

Övrigt
Vägguttag och belysningsarmatur inne och 
ute.

Husbeskrivning  
Radhus 121 m²

Med reservation för eventuella ändringar.
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Med reservation för eventuella ändringar.

Generellt

Innerdörrar utförs med flexkarm vilket inne-
bär foder utan synlig spik och med gerade 
hörn.

Fönsterbänkar utförs av polerad granit.
Golvvärme på bottenplanet samt i badrum 
på det övre planet.

 
Entré 

Golv   Klinker, mattlackad ekparkett.
Sockel  Eklaserad furu
Vägg  Målat
Tak  Målat
Övrigt  Garderob/städskåp, kapphylla.

Wc/dusch

Golv  Klinker
Vägg  Kakel
Tak  Lackad plåtpanel 
Övrigt   Duschvägg, termostatblandare 

och duscharmatur, wc-stol, 
kommod med tvättställ 
och ettgreppsblandare, 
planspegel med belysning 
och eluttag, handdukskrokar, 
toalettpappershållare, 
spotlights, förberett för elektrisk 
handdukstork.

Tvätt

Golv  Klinker 
Sockel  Klinker
Vägg  Målad väv
Tak  Målat/ljudabsorbenter
Övrigt  Laminatbänkskiva, rostfri  
  ho, ettgreppsblandare,  
  tvättmaskin, torktumlare,  
  frånluftsvärmepump,  
  lysrörsarmatur med  
  strömbrytare, eluttag och  
  bänkbelysning. Skåpsnickerier  
  enligt ritning. Fördelarplats för  
  tappvatten och golvvärme samt  
  en installationsgarderob med  
  elcentral och mediacentral.

Kök

Golv  Mattlackad ekparkett
Sockel  Eklaserad furu
Vägg   Målat. Stänkskydd av glas  

ovan bänkskiva.
Tak  Målat
Övrigt    Skåpsnickerier enligt ritning, 

bänkskiva, ettgreppsblandare,  
bänkbelysning, kylskåp och  
frysskåp, spishäll, integrerad 
diskmaskin, ugn och 
mikrovågsugn i högskåp, 
köksfläkt.    

Vardagsrum

Golv  Mattlackad ekparkett
Sockel  Eklaserad furu
Vägg  Målat
Tak  Målat
Övrigt   Vitmålad furutrappa 

Allrum / Sovrum

Golv  Mattlackad ekparkett
Sockel  Eklaserad furu
Vägg  Målat
Tak  Målat

Badrum

Golv  Klinker
Vägg  Kakel 
Tak  Lackad plåtpanel 
Övrigt   Badkar, termostatblandare  

 med pip och duscharmatur,  
 kommod med tvättställ  
 och ettgreppsblandare,  
 planspegel med belysning  
 och eluttag, elektrisk  
 handdukstork, handdukskrokar,  
 toalettpappershållare, wc-stol,  
 spotlights. 

Sovrum 

Golv  Mattlackad ekparkett
Sockel  Eklaserad furu
Vägg  Målat
Tak  Målat
Övrigt  Garderob/linneskåp enligt  
  ritning.

Klädkammare 

Golv  Mattlackad ekparkett
Sockel  Eklaserad furu
Vägg  Målat
Tak  Målat 
Övrigt  Elfainredning, takarmatur

Uteplats

Övrigt   Vägguttag och armatur, brytare 
placerad inomhus.

Rumsbeskrivning 
Radhus 121 m²
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Med reservation för eventuella ändringar.

Hus 

Grundläggning
Pålad och armerad betongplatta med 
underliggande isolering.

Ytterväggar
Träregelstomme med isolering och  
träpanel med insida av gipsskivor.

Innerväggar
Gipsskivor på stomme av träreglar.  
Bad och toalett/dusch oorganisk skiva på 
stålregelstomme.

Lägenhetsskiljandeväggar (vid radhus)
Träregelstomme med isolering och 
skivbeklädnad.

Mellanbjälklag
Golvspånskivor på trästomme, 
stegljudsisolering, gips plank på glespanel.

Vindsbjälklag
Takstolar av trä med lösullsisolering, 
plattform för uppstigning till yttertakslucka, 
vindslucka, gipsplank på glespanel.

Yttertak
Betongpannor på råspont och 
underlagspapp. Takavvattning med häng-
rännor och stuprör av ytbehandlad plåt. 
Uppstigningslucka till yttertak. Erforderlig 
taksäkerhet. 

Ytterdörrar
Målade, med ASSA 2002 cylinderlås. 

Fönster och fönsterdörrar
Fabriksmålade fönster och fönsterdörrar. 
Fasta och öppningsbara fönster och 
fönsterdörrar med isolerglas. Fönsterdörrar 
förses med cylinderlås.

Invändig trappa
Vitmålad furutrapp (vangstycke, sätt- och 
plansteg samt räcke).

Uppvärmning
Frånluftsvärmepump. Vattenburen 
golvvärme i botten plan samt i badrum på 
övervåning. Vattenradiatorer på övervåning.

Ventilation
Frånluftsvärmepumpen evakuerar luft från 
tvätt, våtrum, kök och klädkammare. Tilluft 
genom ytterväggs ventiler på bottenvåning. 
Tilluft övervåning genom ytterväggs ventiler 
bakom radiatorerna. Separat imkanal från 
spisfläkten.

Vatten
Husen är anslutna till Haninge kommuns 
VA nät. Bostadsrättsföreningen tecknar 
abonnemang. Fördelning av förbrukning. 
 
El/belysning
Husen är anslutna till Vattenfalls elnät. 
Eget abonne mang tecknas separat. 
Gruppsäkring med automatsäkring och 
jordfelsbrytare. Utvändig belysningsarma-
tur vid entré och uteplats samt vägguttag 
vid uteplats. Fasta armaturer i förråd, 
våtutrymmen, tvätt, klädkammare och 
under väggskåp. Lamputtag i övriga rum. 
Elmätare i markmätarskåp på framsida hus.

Tv/tele/data
Området är anslutet till TeliaSoneras:s 
fibernät. Gemensamt abonnemang tecknas 
av bostadsrättsföreningen. Uttag för tv/
tele/data i vardagsrum, allrum och samtliga 
sovrum. 

Larm och andra tjänster
Brandvarnare finns på båda våningsplanen.

Sophantering
I bostadens kök finns kärl som möjliggör 
källsortering. Kärlhämtning. Gemensamt 
abonnemang avseende hushållssopor 
tecknas av bostadsrättsföreningen. 

Förråd 

Golv
Trall på träregelstomme.

Ytterväggar
Oisolerad träregelstomme med träpanel. 

Yttertak
Papp på råspont. Takavvattning med häng-
rännor och stuprör av ytbehandlad plåt. 
Oisolerat. 

Övrigt
Vägguttag och belysningsarmatur inne  
och ute.

Husbeskrivning  
Parhus 123 m²

Med reservation för eventuella ändringar.
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Med reservation för eventuella ändringar.

Generellt

Innerdörrar utförs med flexkarm vilket  
innebär foder utan synlig spik och med 
gerade hörn.

Fönsterbänkar utförs av polerad granit
Golvvärme på bottenplanet samt i badrum 
på det övre planet.
 
Entré 

Golv   Klinker
Sockel  Eklaserad furu
Vägg  Målat
Tak  Målat

Hall bottenvåning

Golv   Mattlackad ekparkett
Sockel  Eklaserad furu
Vägg  Målat
Tak  Målat

Klädkammare bottenvåning

Golv   Klinker
Sockel  Eklaserad furu
Vägg  Målat
Tak  Målat
Övrigt  Kapphylla, städskåp,  
  fördelarplats för tappvatten  
  och golvvärme, elcentral,  
  mediacentral.

Tvätt/Wc/Dusch

Golv  Klinker
Vägg  Kakel
Tak  Lackad plåtpanel 
Övrigt   Duschvägg, termostatblandare 

och duscharmatur, wc-stol, 
kommod med tvättställ 
och ettgreppsblandare, 
planspegel med belysning 
och eluttag, handdukskrokar, 
toalettpappershållare, 
spotlights, förberett för elektrisk 
handdukstork.Laminatbänkskiva, 
rostfri ho, ettgreppsblandare, 
tvättmaskin, torktumlare, 
frånluftsvärmepump, 
lysrörsarmatur med 
strömbrytare, eluttag och 
bänkbelysning. Skåpsnickerier 
enligt ritning.

Kök

Golv  Mattlackad ekparkett
Sockel  Eklaserad furu
Vägg   Målat. Stänkskydd av glas  

ovan bänkskiva.
Tak  Målat
Övrigt    Skåpsnickerier enligt ritning,  

bänkskiva, ettgreppsblandare, 
spotlights som bänkbelysning, 
kylskåp och frysskåp, spishäll, 
integrerad diskmaskin, ugn 
och mikrovågsugn i högskåp, 
köksfläkt. 

Vardagsrum

Golv  Mattlackad ekparkett
Sockel  Eklaserad furu
Vägg  Målat
Tak  Målat
Övrigt   Vitmålad furutrappa 

Allrum / Sovrum

Golv  Mattlackad ekparkett
Sockel  Eklaserad furu
Vägg  Målat
Tak  Målat

Badrum

Golv  Klinker
Vägg  Kakel 
Tak  Lackad plåtpanel 
Övrigt   Badkar, termostatblandare  

 med pip och duscharmatur,  
 kommod med tvättställ  
 och ettgreppsblandare,  
 planspegel med belysning  
 och eluttag, elektrisk  
 handdukstork, handdukskrokar,  
 toalettpappershållare, wc-stol,  
 spotlights. 

Hall övervåning 

Golv   Mattlackad ekparkett
Sockel  Eklaserad furu
Vägg  Målat
Tak  Målat

Sovrum 

Golv  Mattlackad ekparkett
Sockel  Eklaserad furu
Vägg  Målat
Tak  Målat
Övrigt  Garderob/linneskåp enligt  
  ritning. Skjutdörrsgarderob  
  enligt ritning. 

Klädkammare 

Golv  Mattlackad ekparkett
Sockel  Eklaserad furu
Vägg  Målat
Tak  Målat 
Övrigt  Elfainredning, hylla och  
  klädstång. Takarmatur.

Uteplats

Övrigt   Trädäck enligt ritning
  Vägguttag och armatur, brytare  
  placerad inomhus.

Rumsbeskrivning 
Parhus 123 m²
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bonava.se/sten

HEMFAKTA: STEN I NEDERSTA

Antal bostäder
 
58
 
Antal rum
 
4–5  r.o.k.
 

Bostadstyp

Radhus och parhus 
 
Storlek
 
92–123 kvm
 

Upplåtelseform 
 
Bostadsrätt 

Inflyttning

Våren 2020 


