Information om Nätsnäckan
Vad ingår i hyran?
• Värme, varmvatten och kallvatten ingår i hyran.
Vilka avgifter tillkommer?
• Avgift för bredband, bredbands-tv och bredbandstelefoni på 250 kr per månad tillkommer. (Denna
avgift går inte att välja bort.)
• El efter uppmätt förbrukning tillkommer.
Vilken leverantör levererar bredband, bredbands-tv och bredbandstelefoni och vad är det som ingår?
• Leverantör är Telia ”Trippel Play”.
• Tv-kanalsutbud är Telias paket ”Lagom”.
• Internet hastighet 100/10 Mbit/s.
Ska hyresgästen ha eget elabonnemang?
• Nej, som hyresgäst ska/kan du inte ha eget elabonnemang. El debiteras av fastighetsägaren efter
uppmätt förbrukning. Det är grön el som levereras.
Det står att lägenheten har bullerskydd på balkongen. Vad innebär det?
• Nedanstående 13 lägenheter har bullerskydd på balkongen i form av två vikbara glasväggar.
• Hus 4: 4-1101, 4-1108, 4-1201, 4-1202, 4-1208, 4-1301, 4-1302, 4-1308
• Hus 6: 6A-1101, 6A-1201, 6A-1202, 6A-1301, 6A-1302.
• Det finns foto på balkong med vikbar glasvägg från etapp 1, Pilsnäckan.
Glasväggarna i etapp 2, Nätsnäckan, kommer se likadana ut.
Vilka lägenheter har separat tvättmaskin och torktumlare och vilka har kombinerad
tvättmaskin/torktumlare?
• En- och tvårumslägenheter har kombinerad tvättmaskin/torktumlare.
• Tre- och fyrarumslägenheter har separat tvättmaskin och torktumlare.
Vilka lägenheter har diskmaskin?
• Två-, tre- och fyrarumslägenheter har diskmaskin. Enrumslägenheter har inte diskmaskin.
Finns det endast förråd i lägenheten?
• Det finns endast förråd i lägenheten. Det finns alltså inga externa förråd såsom vinds- och källarförråd.
Finns det parkeringsplats/garageplatser att hyra och vad kostar det?
• Det finns ett begränsat antal parkeringsplatser att hyra. Dessa kommer erbjudas dem första 60 % av
hyresgästerna som erbjuds lägenhet av Boplats Syd. Om någon av dessa hyresgäster tackar nej
kommer p-platser erbjudas nästa hyresgäst enligt samma turordning.
• En parkeringsplats kostar 350 kr per månad att hyra.
• Det finns inga garageplatser.
• Det finns även ett par stycken parkeringsplatser för rörelsehindrade. Intyg krävs.
Finns det cykelförråd?
• Det finns gemensamma cykelförråd.
Finns det gemensam tvättstuga?
• Gemensam tvättstuga finns inte. Alla lägenheter har egen tvätt- och torkutrustning.
När är det inflyttning?
• Preliminärt inflyttningsdatum är 2018-02-15. Inflyttningsdatum kommer att fastställas 2017-11-15,
d.v.s. 3 månader före preliminärt inflyttningsdatum.

