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Uppsala-Tornet 5
Stilsakert cityboende
Fler bostadertar nu form i det mycket populara kvarteret
Tornet i centrala Uppsala. Moderna och stilsakra
lagenheter for dig som vill njuta av livets goda. Har far
du nara till allt - stadens kulturutbud, restauranger och
inte minst det pendlarvanliga laget med raka vagen langs
cykelbanan till Resecentrum.Vi vet ocksa hur viktigt det ar
att fa njuta av lummighet och vaxtlighet och ar mana om
att alltid skapa harligt grona innergardar- hartill exempel
med bade grill, pergola och gott om sittbankar

Byggnaden
Byggnaden har 7 bostadsvaningar och en kallarvaning som
inrymmer garage, forrad och teknikutrymmen. I bygg-
naden fmns 48 lagenheter fordelat pa fyra trapphus. Fasa-
den ar putsad med partier av tegel och inslag av trapanel
vid vissa balkonger Balkongerna har undersidor malade i
olika kulorer Las mer om materialvalen i bostaderna och
teknisk information om byggnaden pa sidorna 32-33.

Trapphus och postboxar
Huvudentreerna ar vanda mot gatan, alia trapphus har
aven entre fran innergarden. I varje trapphus fmns hiss.

I trapphusen pa entreplan finns lagenheternas postfack.
Vid varje lagenhetsdorr finns en tidningshallare.

Parkering
Foreningen har 39 st garageplatser i kallaren. I samtliga
trapphus finns hiss nertill kallarvaningen.

Forrad
Varje lagenhet har ett forrad i kallaren. Dar finns aven
cykelforrad och barnvagnsforrad/rullstolsforrad.

Sophantering
Foreningens soprum finns i markplan bredvid entren till
trapphus 16.

TV, telefon och data
Lagenheterna ar utrustade medTeliaTriple Play bredband.
Detta innebar att fastigheten forsorjs medTele.TV och
internet via fiber med ett lokalt nat uppbyggt for forsorj-
ning av lagenheterna. Ca 18TV-kanaler, abonnemangsav-
gift for telefoni samt internet 50/8-100/10 Mbit/s ingar i
manadsavgiften.
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Göran
Markering

Göran
Anteckning
uppgraderat till 250/250



Fasader
Tornet 5

GARDSFASAD MOT VASTER

FASAD MOT OSTER
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Situationsplan
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Oversikt vaning 5
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Rumsbeskrivniri'
Generellt
Entredorr Ljudklassad dorr med dorrblad av tra och

dorrkarm av stal. Mekanisk ringklocka.
Las entredorr Assa 2002 Evo pa entrevaning och Assa

410 Evo pa ovriga vaningar
Innerdorrar Vita slata innerdorrar med vit karm
Las fonsterdorrar Fonsterdorrar pa den nedersta

bostadsvaningen forses med las.
Fonsterbankar Av natursten, i nedre fonstersmyg.
Rumshojd 2,5 m.

Hall
Golv
Sockel
Vaggar
Tak
Ovrigt

Vardagsrum
Golv
Sockel
Vaggar
Tak
Ovrigt

K6k
Golv
Sockel
Vaggar
Tak
Vitvaror

Ovrigt

Mattlackad ekparkett.
Eklaserad furu.
Malade.
Grangat.
Skapsnickerier enligt ritning.

Mattlackad ekparkett.
Eklaserad furu.
Malade.
Grangat.
En vagg forstarkt for vagghangdTV
Fonsterbankar

Mattlackad ekparkett.
Eklaserad furu.
Malade.
Grangat.
Spishall infalld i bankskiva. Ugn inbyggd
i bankskap under hall i Igh <55 m2.
Mikrovagsugn inbyggd i vaggskap i Igh
<55 m2. Ugn och mikrovagsugn inbyggd
i hogskap i Igh >55 m2. Diskmaskin.
Kombinerad kyl/frys i 2 rok, separat kyl
och frys i 3-5 rok. Spisflakt.
Skapinredning enligt ritning, hojd ca
2,25 m med anslutning till tak. Luckor
med dampning pa gangjarnen, bankskivor
i laminat, underskap med dampade
utdragslador, rostfri slat diskbank, kakel
ovan bankskivor Fonsterbankar

Sovrum
Golv
Sockel
Vaggar
Tak
Ovrigt

Mattlackad ekparkett.
Eklaserad furu.
Malade.
Grangat.
Skapsnickerier enligt ritning
Fonsterbankar

Kladkammare
Golv
Sockel
Vaggar
Tak
Ovrigt

Bad
Golv
Vaggar
Tak
Vitvaror

Ovrigt

WC/Dusch
Golv
Vaggar
Tak
Ovrigt

Mattlackad ekparkett.
Eklaserad furu.
Malade vita.
Malat.
Inredning av hylla och kladstang,
omfattning enligt ritning. Skapsnickerier
enligt ritning

Klinker
Kakel.
Malat.
Kombimaskin tvatt & tork i
Igh <55 m2.Tvattmaskin och torktumlare i
Igh >55 m2

Bankskiva overtvattmaskin och
torktumlare i Igh >55 m2. Overskap.
Torksta'lining pa vagg ovan bankskiva i Igh
>55 m2. Kommod med handfat. Spegel
med belysning. Duschvagg i glas med
draperistang pa en sida.Vattenburen
handdukstork med elpatron. WC-stol.
Beslag

Klinker
Kakel
Malat
Handfat. Spegel med belysning. WC-stol.
Duschdraperistang. Beslag.
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32 Bostadsfakta - Brf Tornet 5, augusti 2011 Med reservation for andringar och eventuella tryckfel.



Teknisk beskrivnirv
Grundlaggning Gjuten bottenplatta pa palar Ventilation
Stomme Barande vaggar av betong. Barande

stalpelare inbyggda i yttervaggar
Balkonger Balkongplattor av betong.
Balkongfronter Metallstomme med fyllning av glas mot

gator; "pinnaracke" mot gard.
Yttervaggar Utfackningspartier av reglar med

mellanliggande isolering och invandig TV.telefon och
bekladnad av gipsskivor. internet

Ytskikt yttervagg Puts pa mineralull med inslag av trapanel
vid vissa balkongerTegel pa fasad mot
Vattholmavagen.

Mellanbjalklag Betong.
Yttertak Takstolar av tra med raspont och papp.

Bekladnad av bandtackt plat.
Lagenhetsskiljande
va'ggar I betong alternativt som ljudklassade Uteplats

lattvaggar med stomme av reglar; mellan- Forrad
liggande isolering och bekladnad av gips-
skivor

Innervaggar Regelstomme av tra eller plat Bekladnad Cykelrum
av gipsskivor. Vaggar runt storsta sovrum
och vatrum forses med ljuddampande
isolering. Soprum

Fonster Utvandigt aluminiumkladda trafonster.
Ljudklassade dar sa erfordras. Parkering

Entrepartier Aluminium. Entreer mot gata har
porttelefon med kodlas och entreer mot Barnvagnsforrad/
gard har kodlas. Rullstolsforrad

Uppvarmning Fjarrvarme.Vattenburen varme med
radiatorer under fonster

Mekanisk franluft i kok, vatrum och storre
kladkammare.Tilluft via yttervaggsventiler
bakom radiatorer i ovriga rum. Ater-
vinning genom att energin i franluften, via
en franluftsvarmepump, anvands for att
varma tappvatten och radiatorer Separat
koksflakt ovan spis.

Fastigheten ansluts tillTeliaTriple Play
bredband. Detta innebar att fastigheten
forsorjs med Tele,TV och internet via
fiber med ett lokalt nat uppbyggt for
forsorjning av lagenheterna. Ca 18TV-
kanaler; abonnemangsavgift for telefoni
samt internet 50/8-100/10 Mbit/s ingar
i manadsavgiften.
Uteplatser har belaggning av marksten.
Lagenhetsforrad av natvaggar, in red da
med hylla och stang, finns i kallaren. Ett
forrad per lagenhet
Cykelrum med cykelstall finns i kallare.
Cykelstall finns aven utvandigt vid vissa
entreer och pa garden.
Soprum finns i separat utrymme i
bostadshuset med entre utifran.
P-platser finns i garage i kallaren under
innergarden.

Barnvagnsforrad/rullstolsforrad finns i
anslutning till varje trapphus i kallaren.
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Miljoanpassat boende
Det ska vara I att att leva miljovanligt och med bra inom-
husklimat i en bostad byggd av JM. Alia vara hus lever upp
till en rad specificerade krav pa metoder och tekniska
losningar som bade ska minska miljobelastningen och
ge en god inomhus- och livsmiljo. Miljohansyn ar ocksa
ekonomiskt fordelaktigt, eftersom energi- och vattensnala
installationer ger lagre hushallskostnader

Lagenergihus
JM bygger lagenergihus.Valisolerade och tata vaggar mini-
merar energianvandningen, samtidigt som valdimensio-
nerad ventilation haller luften frisk och tillvaratar varmen
genom varmeatervinning.

Alia hus har vattenburna uppvarmningssystem.Varmekalla
ar fjarrvarme kombinerad med varmepump. Det sparar
energi och ger lagre uppvarmningskostnader; jamfort med
exempelvis direktverkande elradiatorer Elektrisk hand-
dukstork ar inte en primar varmekalla.

Bostaderna ar utrustade med energisnal kyl och frys
(klass A),tvattmaskin, diskmaskin och torktumlare.Ventila-
tionssystemet ar energisnalt och lagenergiarmaturer an-
vands i allmanna utrymmen.

Stora fonsterytor ger ljusa bostader - samtidigt ar
fonsterytorna ofta stora "energibovar". Darfor ar samtliga
fonsterkonstruktioner i JMs nya bostader extra varmeiso-
lerande.

Genom att varmvattenanvandningen mats individuellt i
varje I a'gen net far du battre kontroll over din varmvatten-
forbrukning och over dina energikostnader

Naturliga material
JM tillampar forsiktighetsprincipen, vilket innebar att vi
valjer bort produkter redan vid misstanke om negativ
miljopaverkan .

Via var miljovarudatabas kontrollerar vi alia byggproduk-
ter som kan tankas orsaka miljoproblem. Pa sa satt und-
viker vi halso- och miljofarliga amnen i vara hus, som t ex
mjukgorare i plaster (exempelvis ftalater) och bromerade
flamskyddsmedel.

JM anvander i sa stor utstrackning som mojligt beprovade
naturmaterial som tra, sten, kakel och klinker. Om vi na-
gon gang inreder med regnskogstra kravs att det ar odlat
och FSC-markt, vilket innebar att tramaterialet ar krav-
och rattvisemarkt enligt internationellt framtagna regler

Allergihansyn
Alia JMs bostader har helt PVC-fria yt- och tatskikt,
eftersom forskning visar pa ett mojligt samband mellan

allergiska besvar hos barn och PVC-plast.Vi avstar a'ven
fran vissa sarskilt allergiframkallande traslag, som till exem-
pel Rod Ceder; Santos palisander; Merbau och Sapele.

I planteringarna som omger JMs hus valjer vi vaxter och
trad som ar giftfria och lampliga for allergike.

Kallsortering
Alia JMs bostader ar utrustade for kallsortering av avfall.

Fuktsakring
Genom flera olika skyddsatgarder minimeras risken for
fuktrelaterade problem i JMs bostader Fuktsakring finns
alltid i diskbankskap och under diskmaskin, kyl och frys.
I badrummen stalls extra hoga fuktskyddskrav, i enlighet
med Byggkeramikradets rekommendationerVi anvander
tatskikt med hogt sa kail at anggenomgangsmotstand. I
stallet for vanliga gipsskivor anvander vi sarskilt vattenta-
liga skivmaterial i badrum. Motsvarande skivor anvands
a'ven i putsade fasader

Samtliga installationsarbeten uppfyller kraven enligt
branschreglerna "Saker vatteninstallation".

Bra inomhusluft
Luften som gar in i bostaden via ventilationssystemen
renas med luftrenande filter

God elmiljo
JM minimerar exponeringen for elektriska och magnetiska
fait i bostaden, i enlighet med forsiktighetsprincipen.Tack
vare ett femledarsystem begransas de magnetiska falten
i hela fastigheten, och vi undviker att placera elcentraler i
anslutning till sovrum.

God ljudmiljo
JMs bostader ar generellt tystare an vad svenska bygg-
regler kraven eftersom vi vet att storande ljud och buller
av manga uppfattas som det storsta problemet i boende-
miljon. Extra tjocka vaggar och bjalklag ger mycket god
ljudisolering mellan lagenheterna och hoga ljudkrav stalls
pa ventilations- och varmesystem.Vara ytterdorrar haller
god ljudklass och brevinkast i dorrarna ersatts med post-
boxar i trapphusens entreer

Klimatarbete
JM gick 2007 med i BLICC (Business Leaders Initiative
on Climate Change), som ar ett natverk for foretag som
arbetar aktivt och konkret med klimatfragan. Foretagens
arbete syftartill att identifiera och genomfora atgarder
som minskar koldioxidutslappen och samtidigt ar lon-
samma for foretaget.
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