


 

Genom att bygga yteffektiva (små) lägenheter får vi ner hyran. Varför betala för yta ni inte använder? Kombinerat med att 

bygga rejält men förenklat samt att göra en del själv och minimala overheadkostnader, så kan vi hålla ner hyran jämfört med 

andra nybyggda hyresrätter.  Man ska ju trots allt mer än att bo här i livet.  

Får man dessutom en uteplats, med täppa så får man ett ”extrarum” utomhus, att leka, vara och umgås i.  

 

Fastigheterna har adress Rotgatan 8 & 10 och ligger i nya delen av västra Sjöbo. 

Området är väldigt populärt med sin närhet till golfklubben och flera av de stora 

affärerna har flyttat från centrum, ut hit, såsom Coop Extra, apotek, ICA Super-

market, Sibylla, Dollarstore, bilhandlare osv—det börjar helt enkelt bli nya cent-

rum. Det uppfattas i Sjöbo, som ett av de allra bästa lugnaste områdena och här 

byggs de nyaste och finaste villorna för tillfället. Området ligger dessutom på den 

sida där det är närmst att pendla till Malmö & Lund-området, vilket är viktigt då 

Sjöbo är en pendlarort. Det tar ca 30 minuter att köra till Lund, Malmö, Ystad & 

Sturup. Fastigheterna ligger i östra delen av området, närmst affärerna.  

 

 

 

Mittbyggnaden byggs senare men ryms  

inom byggrätten, bygglov är ej sökt  

ännu. 

Reservation för ändringar i framtiden 

 

 

 

 

Varje lägenhet har en uteplats med täppa. Baksidan blir ca 2 meter med 

plattor och sen gräs ca 4,5 meter och häck 0,5, totalt ca 7 meter. 

Bredd ca 7,5, vilket ger totalt drygt 50 kvm trädgård var. Häck plant-

eras mellan lägenheterna. Gemensamma verktyg för att sköta träd-

gården kommer att finnas tillgängligt. Till varje täppa finns ett löst 

förråd. 

På framsidan blir det marks-

ten intill dörrarna, vägen blir 

asfalt. Parkeringsplatser blir 

av armerat gräs. 



Med öppen planlösning upplevs det större. Genomgångslägenhet gör att det blir fönster från två håll och upplevs då ljusare.  

Ljusa material på väggar, köksskåp osv gör att det känns luftigare. Höga ovanskåp i köket för att utnyttja utrymmet 

Högt i tak (2,60 m) vilket upplevs som luftigare. Klädkammare ingår, vilket är efterfrågat och kan ersätta flera garderober, städ-

skåp osv. 

 

 - Vitmålade putsade väggar. Trägolv i ek i samtliga rum.  

 

 

 - Vit kakel med inslag av ljusgrå 

kakel på väggarna för att bryta av. Grå klinker på golvet. Dusch 

med draperistång. Kombinerad tvätt– och torkmaskin. Bad-

rumsmöbel högblank se till höger. Överskåp för förvaring. 

Upphängning & krokar. Toalett. 

 

 -  skåpstomme från IKEA.  

3 st 60 cm underskåp med utdrag-

bara lådor 

1 st 60 cm underskåp för diskbänk 

1 st 60 cm överskåp med luckor, 

extra högt 

1 st 60 cm överskåp med inbyggd 

kolfilterfläkt, extra högt 

1 st 60 cm överskåp med inbyggd 

mikrovågsugn, extra högt 

Högskåp, totalt 240  högt med 

dubbeldörr 80 cm (till vänster i 

bild). Längst ner (1/3) utdragbara 

lådor och sen skåpsluckor (2/3) 

Genom att ha utdragbara lådor 

istället för luckor i underskåpen används utrymmet bättre. Extra höga överskåp (100 cm )för maximalt utnyttjande. Vita skåps-

luckor för att ge ett ljust och större intryck. Tillval kan göras med diskmaskin istället för ett underskåp 

skåpslucka IKEA Ringhult 

högglans vit 

Kombinerad kyl och frys, 

Side-by-side   
Spis med glashäll och 

varmluft 

Inbyggd mikrovågsugn 

ingår 



Yttergarderob — i entréhallen, där det läggs klinker för att tåla skor mm,  

så sätts en 60 cm-garderob för ytterkläder, samt krokar mm precis bredvid 

dörren. 

 

Vindsförråd — ovanför vindstrappan har vi lagt en hel plywoodskiva  

(2,4 x 1,2 m) rakt fram samt två st halva (ca 1,2x1,2   +  1,2x1,2) vid sidorna.  

Se ritning till höger. Används för att lägga upp på, inte att gå på. 

 

Klädkammare — 1-2 st garderober (ej bestämt ännu). På sidorna hyllor samt  

garderobsstång. Löstagbara hyllor, ifall ena sidan behöver tas ner pga  

handikappkrav. Klädkammaren fungerar även som städskåp. Gardinskena med gardin sätts upp framför klädkammaren för att 

dölja. Eftersom det är 2,60 högt finns det utrymme för flera hyllplan. Den boende kan själv lägga dit fler hyllplan. 

 

Lilla sovrummet— garderob  

 

Utomhusförråd —  löst plåtförråd på ca 2 kvm sätts på uteplatsen/trädgården. Observera att 

gemensamma trädgårdsredskap tillhandahålls av hyresvärden. 

 

Förvaringsskåp i badrum — ovanför kombinerade tvätt/torktumlaren sätts ett överskåp. 

 

 

Värme ingår och är nergjuten som golvvärme, vilket innebär att man kan möblera ända in till fönstret. 

Vatten ingår med normal förbrukning. Det finns mätare i teknikrummet för varje lägenhet, men dessa används bara ifall det 

skulle bli väldigt onormal förbrukning hos någon. I så fall säger vi till i god tid 

Ventilation—descentraliserad FTX för varje lägenhet vilket innebär att inluften värms upp av en värmeväxlare. Det finns en cen-

tral enhet för varje lägenhet, där ni själva kan ställa in hur ni vill ha det. Det går även att ställa ner för t ex nattsänkning. 

 

Sker via Sjöbo teleservice, allt via fiber. 

Kabel-TV med basutbud, se kanaler till höger, är obliga-

toriskt (130 kr/månad), medan internet och telefon via 

fiber beställes av hyresgästen hos Teleservice om man 

vill och i den omfattning som önskas. 

Se mer på www.teleservice.net  



Se hyra för varje lägenhet. De varierar något lite, eftersom vid kontrollmätning har de varierat något lite i storlek, därav juste-

ringen. Värme, vatten (till normal förbrukning) och renhållning ingår. 

Obligatoriskt som tillkommer: 

Kabel-tv till självkostnad från Sjöbo teleservice, för närvarande 130 kr för basutbud (se TV).  

Hushållsel 

Frivilligt tillval: 

Parkeringsplats: 100 kr/månaden — finns mer än en per lägenhet, så har ni fler bilar är det möjligt att hyra fler. 

Diskmaskin  - 100 kr/månaden vid tillval från början, i efterhand 125 kr/månaden. Innebär att fastighetsägaren äger, underhåller 

och byter vid behov. Diskmaskinen stannar kvar i lägenheten vid utflyttning 
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Riftedal AB 

Org.nr 559032-4137 

c/o Götalands Fastighetsförvaltning AB 

Spannmålsgatan 9  Box 179 

291 32  Kristianstad  221 00  Lund 

044—12 60 00  046—18 49 00 

kontakt@gffab.se  info@riftedal.se 


