
Välkommen till ett naturskönt och trevligt bostadsområde i centrala Oravais. Här bor
du i välplanerade par- eller radhus som byggs på traditionellt sätt eller med ekologiska 
alternativ enligt ditt önskemål. Vi har lämnat bra med luft mellan husen och det 
kommer finnas en gemensam grillkåta i skogsområdet mitt i, just för att behålla
känslan av att bo i naturen. Låter det inte idylliskt att bo intill motionsspåret, kunna 
gå ut och röra på sig för att sen avsluta med picknick och grillkorv på tomten! Lägg 
sedan till all närliggande service som dagis, skola och butiker, ja då har vi ju faktiskt 
det ideala bostadsområdet.

- Naturskönt och luftigt bostadsområde.
 
- Närheten till service (dagis, skola, arbetsplatser, bank, butik)

- Bostadsbolaget äger tomten (ingen plötslig höjning av arrende), 
   och bostadsköpet köps enligt RS-avtal.

- Möjlighet att välja inredning eller mer ekologiska byggalternativ.

- Pålitlig, lokal, erfaren och samarbetsvänlig byggentreprenör med mottot:  

                                    Vi bygger era drömmar!

Kontakta oss på

info@storlund.fi storlund.fi/malmbyn
Staffan Julin 0503452656 Johan Nordmyr 0503408398



Parhus Malmbyn (Oravais)

3r+kök+bastu (87,5m2) + förråd (5m2) och biltak
Inredningsbar vind 47m2

Kök
Köksinredning MDF. Kakel mellan över- och underskåp. Kyl/frys i 
rostfritt stål, keramisk spis, varmlufts-ugn, diskmaskin, köksfläkt. Golv 
vinyllaminat, gipsväggar målade, tak vit MDF-panel.

Sovrum
Golv vinyllaminat, väggar målade, tak vit MDF-panel, garderob eller walk-in closet.

Vardagsrum
Golv vinyllaminat, väggar målade, tak vit MDF-panel.

Badrum
Golv klinkers, väggar kakel, tak vitlaserad panel. Underskåp, lavoar 
med vita MDF dörrar, spegelskåp.

Bastu 
Panel, lave, bastuaggregat, golv klinkers, glasdörr.

Tambur
Inredning med vita MDF dörrar. Golv klinkers, väggar målade, tak vit MDF panel.

Hjälpkök
Klinkers golv, vitmålade väggar, inredning mdf, utrymme för tvättorn.

Övrigt  
Innerdörrar vita, lister vita.

Utsida
Panel UYW 28x170mm. Tak plåt. Kvist och terrass tryck-impregnerat golv.
 
Uppvärmning och Ventilation
Vattenburen golvvärme, luft-vattenvärmepump, maskinell ventilation med
återvinning.
 
Installationer
El, TV och datainstallationer (fibernätsanslutning ingår!)
 
Ytterområde vägar och gångar grusbelagda. Gräsmattor insådda.

Grillkåta och lekplats tillhörande bostadsbolaget.



PARHUS A
Våning 1
3 R + K

87,5 m² + Förråd 5,0 m² (lägenhetsyta)

Våning 2
Vind

47,0 m² (lägenhetsyta)

Våning 2
Vind

47,0 m² (lägenhetsyta)

PARHUS B
Våning 1
3 R + K

87,5 m² + Förråd 5,0 m² (lägenhetsyta)

PRIS            224.990€

 
Pris för färdigställande av vind         49.000€ 
Kvadratmeterpris färdigställd parhuslägenhet med vind (134,5m2) 2037€/m2

Skivfärdigt pris        184.590€
Skivfärdigt alternativ passar dig som vill färdigställa inredning själv   

Exempel på kundens valfria tillägg/ändringar om så önskas:
- Solceller på taket    +5800e
- Hunton isolering (ekologiskt alternativ) +2500e
- Ingen nätfiberanslutning   -600€
- Väggar tapetserade istället för målade tapetkostnadens pris
- Byte av eldstad / öppen spis  Pris beroende av modell
   (Valmistakka varde aura 11 + plåtskorsten jeremias ingår i priset)
 
All inredning är möjlig att ändra i tidigt skede, ta kontakt!

Byggtjänst H-E Storlund Ab förbehåller sig rätt till ändringar. 



Radhus Malmbyn (Oravais)

2r+kök+bastu (61,5m2) + förråd (3m2)
Möjlighet till biltak + ett förråd till (6,5m2)

Kök
Inredning vita MDF-dörrar. Kakel mellan övre och underskåp. Kyl/frys, keramisk 
spis, varmluftsugn, diskmaskin, köksfläkt. Golv vinyllaminat, väggar målade, 
tak vit MDF-panel.
 
Sovrum
Walk-in closet, golv vinyllaminat, väggar målade, tak vit MDF-pane.l
 
Vardagsrum
Golv vinyllaminat, väggar målade, tak vit MDF-panel.
 
Badrum
Golv klinker, väggar kakel vit, tak vitlaserad panel.�Underskåp, lavoar, vita 
MDF-dörrar, spegelskåp.
 
Bastu
Panel, lave, bastuaggregat, golv klinkers, glasdörr.
 
Tambur
Inredning med vita MDF dörrar.
Golv klinkers, väggar målade, tak vit MDF-panel.

Övrigt 
Innerdörrar vita, lister vita
 
Utsida
Panel UYW 28x170mm. Tak plåt. Kvist och terrass tryckimpregnerat golv.

Uppvärmning och Ventilation 
Vattenburen golvvärme, Luft-vattenvärmepump, Maskinell ventilation med 
återvinning.
 
Installationer
El, TV och data installationer (fibernätsanslutning ingår!)
 
Ytterområde vägar och gångar grusbelagda. Gräsmattor insådda. 
Grillkåta och lekplatser tillhörande bostadsbolaget

RADHUS C
Plan

2 R + K   61,5 m2 (lägenhetsyta)
Förråd   3,0 m² (lägenhetsyta)
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PRIS           159.000€ 

Skivfärdigt pris       129.000€
Skivfärdigt alternativ passar dig som vill färdigställa inredning själv
   
Kundens valfria tillägg om så önskas:
- Biltaksplats + förråd (6,5m2)  +5000€ 
- Hunton isolering (ekologiskt alt.)  +1500€
- Ingen nätfiberanslutning   -600€
- Väggar tapetserade istället för målade tapetkostnadens pris
- Byte av eldstad / öppen spis  Beroende av modell
    (Valmistakka varde aura 11 + plåtskorsten jeremias ingår i priset) 

Byggtjänst H-E Storlund Ab förbehåller sig rätt till ändringar



Kontakta oss på

storlund.fi/malmbyn     www.storlund.fi
Staffan Julin 0503452656    Johan Nordmyr 0503408398

A1   224 990€    AK1 0€ (ingår i A1)         D1  224 990€   AK9  0e (ingår i D1)

A2   224 990€    AK2 0€ (ingår i A2)         D2  224 990€   AK10 0e (ingår i D2)

B1   224 990€    AK3 0€ (ingår i B1)         E1  224 990€   AK11 0e (ingår i E1)

B2   224 990€    AK4 0€ (ingår i B2)         E2  224 990€   AK12 0e (ingår i E2)

C1   159 000€    AK5 5000€                    F1  159 000€   AK13 5000€

C2   159 000€    AK6 5000€                    F2  159 000€   AK14 5000€

C3   159 000€    AK7 5000€                    F3  159 000€   AK15 5000€

C4   159 000€    AK8 5000€                    F4  159 000€   AK16 5000€

Vi har också skivfärdigt pris samt möjlighet till egna ändringar, läs mer inne i 
broschyren. Parhusets vind färdigställer vi åt er om ni så önskar, och ni får 
134,5m2 bostadsyta för endast ca 2037€/m2 
- och då ingår även biltak och förråd!

Välkommen till Malmbyn!
ORAVAIS


