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Du frågar,
vi svarar!Vanliga frågor och svar 

kring Brf Hamnutsikten
Vad är det för adress?
Hamnvägen 2, 663 31 Skoghall.

Vad ingår i avgiften?
I avgiften ingår värme, vatten, TV, bredband, IP telefoni – Telia Triple Play och fast avgift för elnät 
(rörlig elkostnad tillkommer). 

Vad är det för värme/ventilation i huset?
Uppvärmning sker med fjärrvärme via vattenburna radiatorer och komfortvärme i badrum. 
Till- och frånluftsventilation FTX med värme, aggregat i kök som kombineras med en spiskåpa i 
respektive lägenhet. 

Är det golvvärme i badrummet?
Ja. Elburen komfortvärme i badrum, ej i WC.

Vad blir det för takhöjd i bostaden?
Takhöjden är på ca 2,5 meter.

Finns det förråd i huset?
Alla lägenheter har förråd i komplementbyggnad på gården. Alla bostäder har dessutom en 
klädkammare i lägenheten. 

Har jag möjlighet att göra egna personliga inredningsval?
Vi har noga valt ut en hög standardinredning. Utöver det finns ett antal val som du kan göra för att 
sätta en mer personlig prägel på ditt nya hem. Du kan enbart välja produkter som ingår i vårt 
sortiment. Under resan kommer du får hjälp av vår kunniga kundansvarig så att du kan skapa ditt 
personliga hem. Kika gärna i vår inredningskatalog.

Hur långt är det till närmaste mataffär? 
Lokal mataffär, pizzeria och övrig service finns i Skoghalls centrum ca 600 meter bort. 

Vad finns det för parkeringsmöjligheter?   
Föreningen har 16 parkeringar varav 2 platser är ämnade för rörelseförhindrade personer. 

Var ligger närmaste busshållplats?
Vid Skoghalls centrum, ca 600 m bort. Flera busslinjer trafikerar mellan Skoghall centrum och 
Karlstad.

Hur många lägenheter är det i Brf Hamnutsikten?
27 st lägenheter

När kan jag flytta in? 
Preliminär inflyttning våren 2021. Under projektets gång meddelas endast preliminär inflyttningstid.

Hur gör jag om jag har fler frågor och önskar mer information?
Du är varmt välkommen att kontakta Fastighetsbyrån i Karlstad. Mäklare: Linnéa Grahn
0722-10 48 45, linnea.grahn@fastighetsbyran.se.




