
 

Tillval och priser 
Nyproducerade lägenheter på Varvsgatan 18A i kv Hägern 

 

Hos oss på Galären har du möjlighet att påverka standarden på ditt boende genom att 
välja något av våra tillval till din nya lägenhet. Det handlar om att utrusta din nya 
lägenhet med allt från tvättmaskin till solavskärmning. 
 
När du hyr tvättmaskin, diskmaskin eller något av våra andra tillval gör du det helt 
bekymmersfritt, installerat och klart med fri service! 

När du anmäler ditt intresse för respektive tillval kommer du att se vilka fabrikat och 
modeller av vitvaror och produkter som erbjuds.  
 

Tillval i bostaden Pris per månad 

Tvättmaskin   145 kr 
Torktumlare   145 kr 
Kombimaskin tvätt och tork  174 kr 
Toppmatad tvättmaskin   145 kr 
Diskmaskin    145 kr 
Inbyggd mikrovågsugn   116 kr 
Fristående mikrovågsugn     30 kr 
Persienner*                                  50 kr 
Solskydd inglasad balkong**      89kr 

  
* Persienner är ett bra alternativ för dig som vill ha en effektiv solavskärmning. Samtidigt får du också 
ett effektivt insynskydd i hemmet under årets mörkare tider. Persiennerna är anpassade till 
fönsterstorlekarna i just din lägenhet. Priset är baserat på tillval av persienner i samtliga fönster för 
en typlägenhet (3 rum och kök om 78kvm). Priset kan således variera beroende på lägenhetsstorlek 
och antal fönster i lägenheten. 
 
 

** Alla lägenheter på Hägern har inglasade balkonger. Med anpassade rullgardiner till din balkong 
skapar du enkelt ett behagligt klimat under årets varma dagar, samtidigt som du skyddar dig mot 
onödig insyn. Tyget på rullgardinerna reflekterar bort solvärmen men behåller din utsikt över 
landskapet. Rullgardinerna är gjorda för att klara både kyla och fukt. Priset för rullgardiner baseras 
på en exempelbalkong med 5 fönsterpartier. Priset kan variera beroende på antalet fönsterpartier på 
balkongen 
 

 



  

 

Förråd och parkering 
Nyproducerade lägenheter på Varvsgatan 18A i kv Hägern 

 

Utöver de tillval du kan göra i din bostad kan du hyra parkering till din bil och extra 
förråd i byggnaden.  

Bilplatser 
I byggnaden finns ca 100 parkeringsplatser i kameraövervakat varmgarage. 
Garageplatserna nås enkelt och genom hissen i bostadshuset.  

I garaget finns olika kategorier av parkering. Dels egna platser och dels flexplatser, 
båda med eller utan elbilsladdning. 
 
Flexparkering innebär att du delar parkeringsplatsen med någon annan. På detta sätt 
skapas fler parkeringsplatser och det blir billigare för dig att hyra en plats enbart den 
tid du behöver den. Bilplatsen hyrs 16.30–08.00 under vardagar och hela dygnet 
under helger och röda dagar. Du som hyr en flexplats är inte bunden till en specifik 
plats utan kan använda valfri parkeringsplats inom viss zon i garaget som är markerad 
med ”Flex”. 
 
Nedan ser du aktuella hyror för garageplatserna. 

Bilplats Hyra per månad 

Garageplats    1 744 kr 
Garageplats flex kväll/helg  1 231 kr 
Tillägg för elbilsladdning           131 kr + elförbrukning 
 

Förråd 
Utöver det förråd som tillhör lägenheten (antingen i din bostad eller i källarplanet) 
finns möjlighet att hyra ett varmförråd i källaren i kameraövervakat utrymme. 
Förråden är praktiskt placerade i närhet till hiss och garage.  
De plåtinklädda förråden är ca 1-4 kvm stora. 

OBS! Som nyinflyttad på Hägern kan du ta del av vårt inflyttningserbjudande. Där betalar du endast 
halva priset för ett extra förråd, de tre första månaderna. 

 

Förråd Hyra per månad 
1-4 kvm 189-449 kr 
 
 
 
 

 


