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Välkommen till Rymden
– på Östra Lugnet!

Hyresrätter 
– nära stad, bad och natur.

GRAFISK PROFIL

VÄXJÖ   VÄRNAMO   GÖTEBORG

GBJ Bygg AB | Thelestads Herrgård | 352 55 Växjö | Tel 0470-74 88 50

GRAFISK PROFIL

VÄXJÖ   VÄRNAMO   GÖTEBORG

Ett bättre boende 
med GBJ bygg
GBJ Bygg är sedan lång tid ett etablerat 
företag i byggbranschen. Företaget grund
ades 1945 och har sedan dess utvecklats till 
ett välrenommerat byggföretag. 
 
Det är inte utan stolthet vi kan konstatera 
att allt fler av våra kunder anlitar oss efter      
rekommendationer från andra nöjda 
kunder. Det tolkar vi som att vi har lyckats 
med vår affärsidé, nämligen att ge det där 
lilla extra och aldrig pruta på kvalitet och 
ansvar.

Vi ser det som en självklarhet att endast
det bästa är gott nog, både när det gäller 
material och byggmetod. 

OBS! Några av bilderna i denna broschyr är inte foton utan 
digitalt framställda bilder med utgångspunkt från våra kon-
struktionsritningar. Det innebär att bilderna kan innehålla 
tillval och ska därför ses som inspirationsbilder.

För ytterligare information se vår hemsida.
 www.gbjbygg.se

Drömmer du om ett bättre boende?  
Hör av dig till: Johanna Dahlström
johanna@gbjbygg.se, 076291 92 99
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TYP 3 – TRE RUM & KÖK 69,3 m2 
Öppen planlösning med funktionellt kök 
och intilliggande matplats. I köket finns 
utöver standardutbudet av köksutrustning 
även bekvämligheter som mikro och disk  
maskin. Från allrummet, som är integrerat 
med köket, finns utgång till balkong/ute
plats. I WC/ dusch finns tvättmaskin och 
torktumlare. Lägenheten har två sovrum 
varav ett är större (SOV 4) och rymmer fyra 
garderober. Hatthylla finns i anslutning till 
entrén. Det finns totalt 14 st. lägenheter 
av denna typ på området.  

TYP 1 – TVÅ RUM & KÖK 60,1 m2 
Öppen planlösning med funktionellt kök 
och intilliggande matplats. I köket finns 
utöver standardutbudet av köksutrustning 
även bekvämligheter som mikro och disk 
maskin. Från allrummet, som är integre
rat med köket, finns utgång till balkong/
uteplats. I WC/dusch finns tvättmaskin 
och torktumlare. I sovrummet ryms 4 st. 
garderober och hatthylla finns i anslutning 
till entrén. Det finns totalt 2 st. lägenheter 
av denna typ på området.  

TYP 4 – FYRA RUM & KÖK 77,1 m2 
Öppen planlösning med funktionellt kök 
och intilliggande matplats. I köket finns 
utöver standardutbudet av köksutrustning 
även bekvämligheter som mikro och disk 
maskin. Från allrummet, som är integrerat 
med köket, finns utgång till balkong/ute
plats. I WC/ dusch finns tvättmaskin och 
torktumlare. Lägenheten har tre sovrum 
varav ett är större (SOV 4) och rymmer fyra 
garderober. Hatthylla finns i anslutning till 
entrén. Det finns totalt 4 st. lägenheter av 
denna typ på området.  

Kv. Rymden är beläget på Östra Lugnet, Evedal, mitt 
i naturen endast ett stenkast från Evedals badplats. 
Här uppför GBJ Bygg 20 st. hyreslägenheter med 
fräscha och ljusa planlösningar. Samtliga lägenheter 
har uteplats eller balkong och på innergården finns 
ett eget förråd. För den som önskar finns även möjlig
het att hyra en parkeringsplats. Vår målsättning är att 
skapa en trivsam boendemiljö och bostäder som står 
sig över tiden.

Östra Lugnet, Växjö
Modernt och fräscht boende  
nära natursköna Evedal

Nära till skola, dagis, närservice och 
Växjös vackraste naturområde runt 
Evedals badplats. Dessutom är det 
bra cykelvägar och bussförbindelser 
in till Växjö centrum. 

– Allt inom bekvämt räckhåll!
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INVÄNDIGT 

TAKHÖJD   2,50 m

UPPVÄRMNING  Fjärrvärme via radiatorer

WC/DUSCH   Golv och väggar beklädda med plastmatta. Tvätt
  maskin och torktumlare är placerade ovanpå varandra.  
  Övrig inredning: tvättbänk, dusch med draperistång, 
  spegel ovanför handfatet samt badrumsskåp. 
  Krokar och toalettpappershållare.

GOLV/LISTER  Golv i entré av klinker, WC/dusch har plastmatta.
  I övriga utrymmen är det ekparkett och vitmålade   
  golvlister.

INNEDÖRRAR  Vita, lätta innerdörrar

VÄGGAR   All invändig målning är vit

FÖNSTERBÄNKAR  Fönsterbänkarna är av marmor

HATTHYLLA  Hatthylla monteras i entrén

KÖKSINREDNING/  Vitlackerade luckor och handtag av metall. Kakel som
VITVAROR   stänkskydd. Bänkskiva av laminat, diskbänk i rostfritt. 
  Spis, ugn, kyl, frys, spisfläkt, mikro och diskmaskin.

GARDINBESLAG  Gardinbeslag monteras vid samtliga fönster

FÖNSTERDÖRRAR  Fönsterdörrar till uteplatser i markplan har cylinderlås 
  på insidan

TV/DATA/TELE  Uttag finns i samtliga rum förutom WC/dusch. 
  Fastigheten är ansluten till Wexnet eller liknande. 
  Egen parabol är inte tillåtet att montera.

BRANDVARNARE  Brandvarnare finns i lägenheten

EL/VÄRME/VATTEN  Värmeåtervinning via FTXventilationsaggregat i  
  respektive lägenhet 

UTVÄNDIGT 

PARKERING  Parkeringsplats finns att hyra till en månadsavgift

FÖRRÅD   Ett förråd finns till varje lägenhet. Storleken är ca 3 m2

SOPHANTERING  Hushållssopor sorteras i miljöhus, övriga sopor 
  sorteras och lämnas av hyresgästen på kommunens 
  återvinningsstationer.

UTEPLATS   Lägenheter på bottenvåning har en uteplats belagd 
  med plattor, som ansluter till gräsyta. Yttre skötsel 
  utförs av fastighetsägaren.

BALKONG   Räcken är av glas. Markiser får ej sättas upp

FÖNSTER   Fönstren är av typ Hfönster. Vissa fönster är fasta. 
  Persienner ingår ej.

UTVÄNDIG TRAPPA  Lägenheterna på 2:a våningen nås av utvändig 
  trappa i stål

POSTFACK   Brevlådor kommer att placeras gemensamt husvis på 
  central plats, i samråd med Posten

LÄGENHETSDÖRR  Lägenhetsdörrarna är s.k. säkerhetsdörrar med 
  bakkantssäkring

NUMRERING  Lägenheterna är märkta med ett lägenhetsnummer
  på utsidan av dörrkarmen. Parkeringsplats samt 
  förråd är numrerade.

INFLYTTNING  Oktober 2013

ADRESS   Jupitervägen 27 och 29, 352 64 Växjö

NÄRA STAN MEN ÄNDÅ PÅ LANDET 
I Kv. Rymden bor du nära ett av Växjös vackraste 
naturområden, Evedal, och ändå bara 5 km till 
Växjö centrum. Goda kommunikationsmöjligheter 
och nära till skola, dagis, närservice och restauranger.
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