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Försäljning 
Försäljning sker genom:

Anna Dahlgren
Fastighetsmäklare
Direktnr: 0708-113085
Mobilnr: 0708-113085
anna@totalmaklarna.se

Bostadsrättslägenhet 112,8 kvm 

Pris: 
Insats   2.395.000 kr 
Månadsavgift:         4.838 kr

Uppskattade kostnader/lägenhet:

El omfattar både hushållsel och el för drift av 
värmepump ca 25000 kr/år.
Återvinning/sophämtning ca 2000 kr/år
Framtida fiber ca 300 kr

Ekonomi
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Område i full blom
Varmt välkomna till Runsten. Här hittar du orörd skog, vattendrag och 
ängar runt husknuten. Här uppför Borohus tio st parhus, totalt 20 bostä-
der åt Brf Runstens Äng.

Med naturen och den internationella hästanläggningen i centrum 
byggs här på sikt ett helt nytt samhälle med bland annat villor, parhus, 
lägenheter, så väl som nya stall, förskola, kontorshotell, restauranger 
mm.

Bo nära din häst för att slippa resvägen till stallet. Här finns massor att 
göra även för dig som inte är intresserad av hästar. Närmaste golf-
bana finns 15 minuter bort, gott om fina löprundor på grus- och ridvä-
gar, skogens lugn med svamp- och bärplockning för att bara nämna 
något.  
 
Bo i lugn och rofylld miljö, och öka livskvalitén för hela familjen.

SL buss finns ca. 4 km från fastigheten vid Sorundavägen.
SL buss finns även i Riksten som ligger ca. 6 km från Runsten för vidare 
transport till Tullinge pendeltågstation.

Närmaste förskola och skola finns i Riksten, ett nybyggt bostadsområ-
de ca.6 km från Runsten. Det finns även förskola i Tungelsta som ligger i 
Haninge kommun beläget ca 9 km från Runsten.

Matvarubutik Ica Nära med bra sortiment finns i Riksten.
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Situationsplan
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 Entréplan -- ->

 Övreplan --->

HANDLÄGGARE
Martin Simonsson                                          Tel 0382-30571

512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325 18620

Borohus

HANDLÄGGARE
Martin Simonsson                                          Tel 0382-30571

512 65 MJÖBÄCK Tel. 0325 18620

Borohus

TT/
TM

VP

KSF

DM

G:5
GL

M
IR

R
O

L:5

VL

vuk

G
V
F

TT/
TM

VP

KS F

DM

G:5
GL

M
IR

R
O

L:5

VL

vuk

G
V
F

Wc/D
6,7 m²

Entré
2,8 m²

Hall
6,1 m²

Klk
2,9 m²

Kök
6,8 m²

Matplats
7,7 m²

Vardagsrum
21,4 m²

Sovrum
11,8 m²

Allrum
14,7 m²

(11,4 m²)

Bad
5,3 m²

Sovrum
9,2 m²

Sovrum
13,5 m²

Förråd
6,5 m²

Carport
24,9 m²

EI60

in
v.

 9
90

0

inv. 5700

in
v.

 9
90

0

inv. 5700

in
v.

 9
90

0

inv. 5700

in
v.

 9
90

0

inv. 5700

Sovrum
11,8 m²

Allrum
14,7 m²

(11,4 m²)

Bad
5,3 m²

Sovrum
9,2 m²

Sovrum
13,5 m²

Wc/D
6,7 m²

Entré
2,8 m²

Hall
6,1 m²

Klk
2,9 m²

Kök
6,8 m²

Matplats
7,7 m²

Vardagsrum
21,4 m²

vuk

Sk
ju

td
ör

rs
ga

rd
er

ob

Sk
ju

td
ör

rs
ga

rd
er

ob

5,6 5,6

Ritningar:



Borohus reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Fotografier och illustrationer är ideébilder som kan avvika från verkligheten            Brf Runstens Äng  -  7

Hemma på din gata
Brf Runstens Äng består av tio parhus, totalt 20 bostäder. Parhusen har 112,8 
kvm boarea. Husen har en genomtänkt utformning som gör att du får ett flexi-
belt och trivsamt hus i många år framöver. Här lever du ett bekvämt liv med ett 
hem som är helt nytt, fräscht och modernt.

Nytt och funktionellt
Det är ett klokt val att köpa en nyproducerad bo-
stad. Glöm dyra, tidsödande renoveringar och nerv-
kittlande budgivningar. När du köper en ny bostad 
från Borohus är priset alltid fast och du kan enkelt 
räkna ut vad ditt boende kommer att kosta dig varje 
månad. Ditt nya hem ger dig inte bara ett fräscht 
och funktionellt boende, det ger dig också tid över 
för familj och fritid.

Att köpa nybyggt innebär även att du flyttar in i ett 
genomtänkt hem anpassat efter dina behov. Här 
finner du smarta planlösningar i ett ljust och vackert 
hem. Vi strävar alltid efter att anpassa husen till sin 
omgivning och utnyttjar därmed de nordiska soltim-
marna maximalt genom smarta fönster som sörjer för 
ett rikligt ljusinsläpp. 

Miljön är viktig för oss på Borohus och därför bygger 
vi våra hus med hög energieffektivitet. Detta gör 

boendet skonsamt mot såväl miljön som den egna 
plånboken.

112,8 kvm modern design
Här får du ett hus med många möjligheter. På bot-
tenplanet möts du av luftiga och ljusa ytor där den 
öppna planlösningen skapar ett socialt och trivsamt 
hem. Från vardagsrummet når du enkelt den egna 
trädgården, solen och naturen. När du lagar mat 
har du fin kontakt med hela bottenplanet och kan 
se vad som händer i vardagsrummet och vid mat-
platsen. 

På andra våningsplanet hittar du de mer privata 
delarna. Tre rejäla sovrum med tillhörande allrum. 
Det är här du kan koppla av efter dagens aktiviteter. 
Övervåningen är perfekt för vila och rekreation. 

Referensbild från tidigare projekt.
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Smart och snyggt under samma tak
När du flyttar till Brf Runstens Äng får du ett bekvämt och väldesignat hem där det är lätt att trivas. Trevliga 
och öppna planlösningar tillsammans med moderna byggteknik lägger grunden för detta vackra hus. Här 
sover du gott om natten tack vare effektiva energilösningar och sunda naturmaterial i inredningen.

Vitt är alltid rätt
Våra inredningsexperter har satt samman en nutida 
inredningsstil där färgen vit är den dominerande 
komponenten. När du kliver över tröskeln till Brf Run-
stens Äng är det en genomgående vit och modern 
inredning som möter dig. Väggarna i huset är vitmå-
lade och på golvet ligger en ekparkett som skänker 
en varm ton. Den ljusa och renodlade inredningen 
ger dig en stor frihet att sätta din egen personliga 
prägel på hemmet. 

Attraktiv vardagsdesign
Vi har valt att satsa på funktionella och väldesig-
nade kök och badrum. Det svensktillverkade Mar-
bodal köket har vita luckor med snygga handtag 
samt matt vitt väggkakel som skapar ett enhetligt 
intryck.  Du har också glädje av att vi utrustat köket 
med högkvalitativa köksmaskiner. Matlagningen 
underlättas av glaskeramikhäll, micro, diskmaskin, 
inbyggd ugn samt kyl och frys. Den genomarbetade 
designen följer med in i badrummen där kakel- och 
klinkervalen sätter stilen. Tack vare bra förvaringsmöj-
ligheter har du goda förutsättningar att alltid ha ett 
snyggt och undanplockat badrum.
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Borohus  Original
När du väljer ett hem med inredning från 
Borohus Original får du en genomtänkt och 
väldesignad helhet.

1. Vitt kök 
Köket bjuder på en vit, modern och trendig in-
redning. Vita luckor, vita hushållsmaskiner från 
Siemens sätter stilen. En grå bänkskiva bryter 
av det vita snyggt och höjer köket ytterligare.  

2. Utvalda detaljer 
Vi väljer detaljer med hög design. I badrum-
met får du ett trendigt badrumsinrede från 
Svedbergs  

3. Trappa upp 
En viktig, kanske den viktigast möbeln i huset 
är trappan. Här har vi valt att ha en vitmålad 
trappa med eklaserade plansteg med metall-
spjälor. 
 

4. Tidlös bas 
Vita väggar och lackad ekparkett är en bra 
grund när du inreder ditt nya hem 

5. Helkaklat 
I de helkaklade badrummen möts du av 
varma och sköna golv. Rummens mysfaktor 
gör att du gärna stannar lite längre.

5

4

32

1
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Detta ingår i Brf Runstens Äng:

Ytterdörrar:
Entrédörr: Nordan

CYD 863 G (Sirius), vit. 
3-glas isolerruta (klarglas). 
Handtag i aluminium silver.
Låsning ASSA Evolution 2002
Cylinder 712. 
Dörrbroms.

Förrådsdörr: Nordan
CYD 801 (Lejonet), vit.
Handtag i aluminium silver.
Låsning ASSA Evolution 2002
Cylinder 701
Dörrbroms.

Handtag:
Hoppe Stockholm i alumi-
nium silver. 
ASSA EVOLUTION 2002, 
hakregellås.

Sirius CYD 863 G
(Bilden visar ej standardhandtag.) 

Lejonet CYD 801
(Bilden visar ej standardhandtag.)

Innerdörrar
Innerdörrar: Vit slät, Handtag i  alumi-
nium.

Tröskelplattor och våtrumströsklar i ek 
i erforderlig omfattning. Vitmålade 
innerdörrskarmar med ljuddämpande 
tätningslist.

Vitmålad innerdörr
(Bilden visar ej standardhandtag.)

Handtag: 
Hoppe Ibiza i aluminium.

Fönsterbänkar/inv. smygar:
Fönsterbänkar i polerad natursten (Ruivina). 
Foderbildande invändiga smygar (fönster och 
dörromfattningar) i vit MDF.
(I rum förberedda för kakel förbereds även 
smygar för kakel och där levereras inga 
fönsterbänkar.)

Ruivina

Yttertak:

Silverfärgad takavvattning

Golv

Tarkett Pure Ek natur 13 mm trä-
golv 3-stav, (8723001) proteko 
lack är standard i samtliga rum 
exklusive våtutrymmen.

Ek 3-stav 

Ytbehandlade Modobas
MP105 Tegelröd

Golvlist:   

 Foder:
Foder: Släta foder vitmålad furu

Golvlist: Slät list ekfanerad furu

12x56

12x56
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Sanitetsutrustning:
(i omfattning enligt ritning):

WC/Dusch och Bad
Svedbergs WC-stol 9085, golvmodell med 2-knappspolning. Sitthöjd 43 cm. WC-lock och sits med dämpad nedfällning.
Svedbergs underdel Forma 60, två lådor (delad front), Svart Ek med dubbelt eluttag (18621-E) 
Forma Deep tvättställ (6060) djup 45 cm. Handtag nr.5 krom 256cc (12369).
Svedbergs Imago spegel 60 LED, Svart matt, Inkl. Tvättställsljus Övre ljuskälla 7,9 W 610 lm. Undre ljuskälla 10 W 650 lm (397064)
Snålspolande Mora MMIX B5 med silpluggsventil (rsk 8344515). Vattenlås. 
Svedbergs hörndusch, halvrund, Delta 90x90. Alu matt, Klarglas inkl. handtag. (60673993)
Snålspolande duschblandare Mora Cera T4 krom, pip ned, (rsk 8344173) inklusive Svedbergs Flow duschset krom (99366).
Handdukstork LVI Athena -S kromad

Kök/Tvätt:
Snålspolande ettgreppsblandare Mora MMIX K5  krom med avstängning (rsk 8318391), vattenlås. 

Övrigt:
Väggvattenutkastare

 Handdukstork

 WC-stol
   

 Duschset

 Kök/tvätt blandare

Delta

 Duschblandare

BlyfriBlyfri

Forma 60

 Spegel 60

WC/Dusch 4,7

Bad

 Blandare

 Väggvattenutkastare
Golvlist:   

 Foder:
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Hushållsmaskiner: 

Villapaket 

MIKROVÅGSUGN, Mod. HF15M264
Ugnsvolym: 25 l, Roterande glastallrik, diameter 31,5 cm, Viktautomatik för 4 upptinings- och 3 tilllagningsprogram, 5 effektlägen: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
Minnesfunktion (1 inställning), Elektronisk klocka, Luckan är vänsterhängd. 

SPISFLÄKT, Mod. LI64MC520
Utdragbar fläkt, 60cm. Max kapacitet friblåsande: 400 m3/h. Extra tyst med en ljudnivå på 54 dB. 3 hastigheter. 1st LED 3 W. 
Vid Frihängande fläktkåpa över köksö ingår Tovenco Paradina Island 90 cm.

INBYGGNADSHÄLL INDUKTION, U-facette Design Mod. EH651FEB1E  (inkl. hällskydd)
TouchSlider, 17 effektlägen, PowerBoost-funktion, Timer med avstängningsfunktion per kokzon, Äggklocka, Kokkärlsavkänning, ReStart-funktion, Barnsäkring, 2-stegs 
restvärmeindikator för varje kokzon, Display som visar energieffektiviteten, 4 tillagningszoner.

INBYGGNADSUGN, Mod. HB23AB221S
Stor ugn, 67 l. Ugn med titanGlansemalj. 5 st ugnsfunktioner: 3D varmluft PLUS, över-/undervärme, separat undervärme, varmluftgrill, stor variogrill. Temperaturintervall 
50 - 270° C. Ugnsbelysning med 1 lampa ovanifrån. Digitalur. Nedsänkbara vred, cylindervred. Displayfärg vit, med blå ljusdioder. Innerlucka i helglas. Panel i lackerad 
metall. Snabbstart, med automatisk återgång. Säkerhet ugn: elektronisk barnspärr/funktionsspärr, mekanisk luckspärr, inbyggd kylfläkt. Löstagbara ugnsstegar tillåter att 
plåtar och ugnsutrustning kan dras ut ca 80 %, och ändå hanteras stabilt och säkert i ugnen. Värmeskyddad ugnslucka.

DISKMASKIN, E-KLASS A++, Mod. SN436W01AS
6 program: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 1h program 65 °C, Snabb 45 °C, Försköljning, 12 standardkuvert, Ljudnivå: 48 dB(A) re 1 pW. 3 specialfunktioner: 
varioSpeed plus, halfLoad, intensiveZone. Machine Care, Vario korgsystem, Bestickkorg i underkorgen, doseringsAssistent, Höjdjusterbar överkorg, Servolås® för bekväm 
och smidig lucköppning/stängning, Auto All in 1, Startfördröjning: 1-24 timmar, IQdrive, aquaSensor, mängdSensor, Avhärdningselektronik, Elektronisk saltindikator, 
Elektronisk glansmedelsindikator, Självrengörande filtersystem, AquaStop, Barnsäkerhet.

TVÄTTMASKIN, E-KLASS A+++ -10%, Mod. WM14N2O7DN
Kapacitet: 7 kg, Energieffektivitetsklass: A+++ -10%, Årlig energiförbrukning 157 kWh, baserad på 220 standardtvättcykler för bomull 60° C och 40° C vid full och halv 
maskin, Högsta centrifugeringshastighet: 1400 varv/min, iQdrive: energisnål och tyst motorteknologi, 10 års motorgaranti, Specialprogram: Syntet special, underkläder, 
powerWash 60, Mörk tvätt, Outdoor, Skjortor, Mix, Hygien, Super 15 min / Super 30 min, Mix, Hygien, Ylle-/handtvätt Fintvätt/Siden, varioPerfect: tids- eller energiopti-
mering av program med perfekt resultat, stor LED-display, touchControl-knappar: Start/Paus för påfyllning, Lättstruket, Startfördröjning, Temperatur, Varvtal/Sköljstopp, 
Indikation av överdosering, antiVibration, waterPerfect: mängdautomatik, barnspärr.

VÄRMEPUMPSTUMLARE,  E-KLASS A++, Mod. WT45H2K7DN
Kapacitet: 7 kg, Energieffektivitetsklass: A++. Årlig energiförbrukning 212 kWh, baserad på 160 torkcykler för standardprogrammet bomull skåptorrt vid full och halv 
maskin, EasyClean filter, elektronisk fuktavkänning, Specialprogram: Ylle finish, Mix, Outdoor, Handdukar, Tidsprogram kallt, Tidsprogram varmt, Underkläder, Supersnabb 
40, Skjortor, Skrynkelskydd, upp till 120 minuter vid programslut, LED-display, touchControl-knappar: Start/Paus, skonsam, skrynkelskydd, 24h klar, softDry-system, anti-
Vibration, LED-belysning i trumman, Barnspärr, Luckhängning: höger.

KYL/SVAL, 186 CM, E-KLASS A++, Mod. KS36VNW30
Energiklass: A++, 112 kWh/år. Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll, avläsbar via LED-panel. Nettovolym total: 346 l. Dynamisk kylning med kylfläkt. SuperKyla med 
automatisk återställning. FreshSense - jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi. 7 hyllor av säkerhetsglas, varav 5 flyttbara, 6 utdragbara hyllor. CrisperBox. 
Flaskställ. Äggfack. LED-belysning - effektiv belysning med lång hållbarhet. Dörrhängning vänster, omhängbar.

SJÄLVAVFROSTANDE FRYS, 186 CM, E-KLASS A++, Mod. GS36NVW30
Energiklass: A++, 234 kWh/år. Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll, avläsbar via LED-panel. **** -frys: 237 l nettovolym. Superinfrysning med återgångsautoma-
tik. Infrysningskapacitet: 20 kg per dygn. Lagringstid vid strömavbrott: 19 timmar. 2 infrysningsfack med transparent lucka.FreshSense - jämn temperatur genom intel-
ligent sensorteknologi. 5 frysbackar med transparent front, varav 2 bigBox. VarioZone, flyttbara glashyllor för extra utrymme. Akustiskt och optiskt varningssystem.
Easy open ventil som underlättar öppnandet av dörren. Dörrhängning höger, omhängbar.
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OBS! Beteckningar på 
hushållsmaskiner kan ändras under 
avtalstiden, vilket kan medföra att 
ersättning av beställd vara kan ske till 
rak efterföljare.

 

Induktionshäll är

standard!

3
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Köksinrede:

Standardkök rv.cmdrw

Alla mått som visas skall noggrant kontrolleras och justeras mot verkliga mått på arbetsplatsen. Detta är en originalritning och bör ej
kopieras.

Lucka Arkitekt plus vit målad Handtag Solo rostfri cc128 Bänkskiva Laminat grå betong 600

Kund

Brf Runsten Äng

Ritningstyp 

 
 
Handläggare
Stp

Projekt Tot. 20 LGH

Skapad 2017-06-14 13:43
Reviderad 2017-06-14 13:43
Perspektiv

Standardkök rv.cmdrw

Alla mått som visas skall noggrant kontrolleras och justeras mot verkliga mått på arbetsplatsen. Detta är en originalritning och bör ej
kopieras.

Lucka Arkitekt plus vit målad Handtag Solo rostfri cc128 Bänkskiva Laminat grå betong 600

Kund

Brf Runsten Äng

Ritningstyp 

 
 
Handläggare
Stp

Projekt Tot. 20 LGH

Skapad 2017-06-14 13:43
Reviderad 2017-06-14 13:43
Perspektiv

Rätvänd modell
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Köksinrede:

Standardkök spv.cmdrw

Alla mått som visas skall noggrant kontrolleras och justeras mot verkliga mått på arbetsplatsen. Detta är en originalritning och bör ej
kopieras.

Lucka Arkitekt plus vit målad Handtag Solo rostfri cc128 Bänkskiva Laminat grå betong 600

Kund

Brf Runsten Äng

Ritningstyp 

 
 
Handläggare
Stp

Projekt Tot. 20 LGH

Skapad 2017-06-14 13:43
Reviderad 2017-06-14 13:43
Perspektiv

Standardkök spv.cmdrw

Alla mått som visas skall noggrant kontrolleras och justeras mot verkliga mått på arbetsplatsen. Detta är en originalritning och bör ej
kopieras.

Lucka Arkitekt plus vit målad Handtag Solo rostfri cc128 Bänkskiva Laminat grå betong 600

Kund

Brf Runsten Äng

Ritningstyp 

 
 
Handläggare
Stp

Projekt Tot. 20 LGH

Skapad 2017-06-14 13:43
Reviderad 2017-06-14 13:43
Perspektiv

Spegelvänd modell
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Skjudörrsgarderob: Spegelvänd modell

Marbodal Möja, vit unik, 2700x2450 Fyra dörrar, vit folie, profil Vit. 
Inkl. Pellyinrede nr 1. = Hatthylla med klädstång

Profil Dörrfyllning

Möja vit Vit unik
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Byggnadsbeskrivning Brf Runstens Äng  
2017-10-17

Grundläggning:
Platta på mark med 250 mm underliggande cell-
plastisolering. 

Fönster:
Vita utvändigt aluminiumbeklädda fasta eller utåt-
gående vridfönster med 3-glas Isolerglas. U-värde 
1,0.Fönstersmygar i vit fabriksmålad rådande mdf. 
Fönsterbänkar i polerad natursten ruivina
Fönstersmygar i våtrum kaklas.

Ytterväggar:
22 Träpanel, spikläkt, 170 regel, 20 cellplast +190 min. 
ull, Indragen fuktspärr, 45 regel +45 min. ull, 13mm 
gipsskiva som monteras på plats. 

Dörrar:
Entrédörr: Sirius CYD 863 G, kulör vit.
Förrådsdörr: vit slät.
Innerdörrar: vita släta.
Handtag i aluminium silver Ibiza.

Innerväggar:
Träregelstomme med 13 gipsskivor på var sida. 
45 min. ull.

Hushållsmaskiner Siemens vita:
Spishäll induktion EH651FEB1E
Inbyggnadsugn HB23AB221S
Mikrovågsugn HF15M264
Diskmaskin SN436W01AS
Fläkt LI64MC520
Kyl/sval KS36VNW30
Frys GS36NVW30
Tvättmaskin WM14207DN
Torktumlare WT45H2K7DN

Mellanbjälklag prefab kassetter:
13 trägolv, 22 spånskiva,  träbjälklag,
45 min.ull, 28 glespanel, 13 gips 
 

Sanitetsutrustning:
Köksblandare Mora MMIX K5
WC-stol 9085,
Duschhörn 90x90 alu/matt med klarglas.
Blandare Mora Cera T4, Duschset flow
Kommod: Forma 60 Deep svart med elanslutning
blandare Mora MMIX B5, spegel Imago 60
Handdukstork LVI Athena-S krom

Lägenhetsavskiljande väggar:
3x13 skiva, 95 reglar, 95 min.ull, luftspalt, 95 min.ull, 95 
reglar, 3x13 skiva.

Golv:
13 3-stav ek lackad

Vindsbjälklag/Innertak:
13 mm gips på glespanel, plastfolie, takstolar, 450 
mm lösull

Ventilation:
Frånluftsventilation via värmepump, tilluft via ventiler i 
fönster/väggar. Separat köksventilation

Yttertak hus:
17 råspont, underlagspapp, läkt, betongtakpannor.

Uppvärmning:
Nibe 370 (5dB tystare), Vattenburen golvvärme entré-
plan. Övriga plan vattenradiatorer

Lister:
Golvlist: Slätlist 12x56 Ekfanér
Foder: släta foder 12x56 Levereras grundmålat
Taklist: - (LP50 plåtprofil bakom gips)

Carport/Förråd:
22 Träpanel, spikläkt, 120 regel, 120 min. ull, 12 spånskiva
17 råspont, underlagspapp, läkt, betongtakpannor.
13 mm gips på glespanel, plastfolie, takstolar, 145 mm 
mineralull, El-radiatorer

Skåpsnickerier: 
Arkitekt plus vit, Prisgrupp 3. 
Handtag: Solo rostfri 128 mm.
Bänkskiva: Laminat Grå betong 600.
Hushållsmaskiner: Vita
Belysningsarmatur under köksskåp.
Rostfri diskbänk inkl. köksblandare.

Övrigt:
Avlopp: Gemensamhetsanläggning.
Vatten: Kommunalt.
Skärmtak över entré

Innertrapp:
Vitmålad med eklaserad furu steg och handledare. 
Stålspjälor.

Utvändigt:
Fönsterbleck, överplåtar & fasadlist: vit. Hängrännor, stuprör, vindskiveplåtar & fotplåt: vit
Utvändig målning: Fasad levereras grundmålad + 1:a strykning fabriksmålad. Färg till 2:a strykning levereras till 
byggplats. Fasad: Röd NCS S5040-Y70R = EoC 9335. Foder, knutar, takfotsbrädor & vindskivor: Vit NCS S0502-Y = 
EoC 9002.
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Rumsbeskrivning Brf Runstens Äng         2017-06-14

Rums-
benämning

Golvmaterial Listverk:
Foder (F)
Golv (G)

Väggar Övrigt

Hall Klinkers enl. 
markering. 
Prisklass upp 
till 350 kr/
kvm.

Övrigt: 
Ek trägolv
13 mm par-
kett

F= Vitmålad furu
G= Ekfanér

Vitmålade

Kök Ek trägolv
13 mm par-
kett

F= Vitmålad furu
G= Ekfanér

Vitmålade 

Kakel mellan 
över- och 
underskåp.
Prisklass upp 
till 250kr/kvm.

Skåpsnickerier: 
Se byggnadsbeskrivning

Vardags-
Rum/Allrum

Ek trägolv
13 mm par-
kett

F= Vitmålad furu
G= Ekfanér

Vitmålade

Sovrum Ek trägolv
13 mm par-
kett

F= Vitmålad furu
G= Ekfanér

Vitmålade Garderober enl. ritning med vita 
släta luckor.
Skjutdörrsgarderrober enl ritning.

Bad &
Wc/ Dusch 
med kläd-
vård

Klinkers
Prisklass upp 
till 350 kr/
kvm.

F= Vitmålad furu Kakel
Prisklass upp 
till 250kr/kvm.

Sanitetsutrustning: 
Se byggnadsbeskrivning

Klk Ek trägolv
13 mm par-
kett

F= Vitmålad furu
G= Ekfanér

Vitmålade

Observera att ev. namngivna produkter kan bytas ut till annat fabrikat med av likvärdig standard. 
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Processen: 
så här går det till

EKONOMISK PLAN
Den ekonomiska planen är en beskrivning av de ekonomiska villkoren för bostadsrättsföreningen. Den upp-
rättas enligt bostadsrättslagen, vilket innebär att den granskas av oberoende experter och ligger till grund 
för Bolagsverkets medgivande att ta ut insatser och upplåtelseavgifter.

UPPLÅTELSEAVTAL
När bostadsrättsföreningens ekonomiska plan registrerats hos Bolagsverket och föreningen erhållit tillstånd 
att upplåta bostadsrätter kommer upplåtelseavtal att tecknas.

Vid undertecknandet av upplåtelseavtalet skall en upplåtelseavgift (handpenning) erläggas, vilket utgör 
första delbetalning för bostadsrätten. 

Innan föreningen skriver under upplåtelseavtalet skall den pröva om Du kan godtagas som medlem i fören-
ingen. Prövningen är en kontroll av Din ekonomi och allmänna betalningsförmåga. Insatser, andelstal och 
månadsavgifter kommer att framgå av den ekonomiska planen.

STADGAR
Bostadsrättsföreningens stadgar erhåller Du i samband med undertecknandet av upplåtelseavtalet.

SLUTBETALNING
Slutbetalning av insatser skall ske i samband med tillträdesdagen. Kvitto eller motsvarande verifikat skall upp-
visas i samband med utkvittering av nycklar m.m. till bostaden.

MÅNADSAVGIFT
   Årsavgiften är preliminär. Den kommer betalas fr.o.m tillträdesdagen månadsvis i förskott till föreningen.
I månadsavgiften ingår ej hushållsel, uppvärmning, fiber och sophämtning.

LAGFART & PANTBREV
Vid köp av bostadsrätt tillkommer ingen kostnad för varken lagfart eller uttag av nya pantbrev.

INFLYTTNING
Inflyttning kommer ske successivt under mitten av 2018. Kontakta försäljaren för att ta reda på vilket datum 
du kan flytta in.

SLUTSTÄDNING
Bostaden kommer vara byggstädad genom städfirma senast på tillträdesdagen. 
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Företagspresentation:
Borohus startades 1928 och är en av Sveriges äldsta hustillverkare.
Borohus har varit husleverantörer och byggt hus åt tusentals nöjda 
kunder. Borohus har  genom tiderna varit ett av de mest framgångsrika
i husbranschen.

Företaget har försäljningskontor på flera platser i Sverige och även verk-
samhet utomlands. All tillverkning sker i Mjöbäck, ett litet samhälle mellan 
Borås och Falkenberg, där trähustraditionen levt och erfarenheter samlats 
i århundraden.

Borohus affärsidé:
”Vi erbjuder flexibla boendelösningar med hög kvalité. Tillsammans med 
ett bra pris gör det Borohus till det självklara valet av hustillverkare.”

Borohus ser fram emot att bygga ditt nya hem!

Borohus AB 
Öxabäcksvägen 9, 512 65 Mjöbäck 
Tel. 0325-18620 
E-post. info@borohus.se
www.borohus.se

Borohus AB är ett bolag som ingår i samma koncern som VästkustStugan AB med vilka det 
finns ett nära samarbete. 

No.1
Hus för

livskvalitet!
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Haninge kommun

BRF Runstens Äng
Välkommen hem!


