
BOSTADS AB NÄRPES 

ÅKERSGRÄNDEN 13 
 

FÖREGÅNGARENS HEM —                   

ENERGIEFFEKTIVA RADHUS I NÄRPES CENTRUM 

VI BYGGER 



MODERNT BOENDE MED LÅGA ENERGIKOSTNADER        

SanCon planerar att bygga moderna, högkvalitativa och energieffektiva radhus.  Radhus-

projektet Bostads Ab Närpes Åkersgränden 13 byggs i centrum av Närpes. Byggstarten är  

planerad till våren 2016, då inleds arbetena med att uppföra tio välplanerade lägenheter       

fördelade på två huskroppar på Åkersgränden 13 i Näsby. 

Tomten är högt belägen med samtliga balkonger och terrasser mot väst och stor egen gård 
med en fin grön gårdsplan. Tack vare de energieffektiva konstruktionslösningarna fås låga    
boendekostnader. 

Båda radhusen byggs och färdigställs samtidigt på egen tomt.                 

Möjlighet till delfinansiering med bolagslån. 

BOSTADS AB NÄRPES  

ÅKERSGRÄNDEN 13 

Vy från nordväst 

Vy från sydväst 



SITUATIONSPLAN 

A 
Huset 

B 
Huset 

A-huset innefattar sammanlagt sju lägenheter, varav trerummaren om 95 m² är i två plan och de 

övriga är i ett plan.  

B-huset består av tre lägenheter i ett plan. Två trerummare  om 76,5 m² i  vardera gavel och en 

mindre  trerummare i mitten. 

Alla lägenheter har ett rymligt förråd i anslutning till bostaden. Till varje lägenhet finns det möjlighet att 

köpa en bilplats i form av garage, biltak eller motorvärmarplats. 

BOSTADSTYPER 

1 st  3 r + k + b     95 m² 

2 st  3 r + k + b   86,5 m² 

2 st  3 r + k + b   76,5 m² 

2 st  3 r + k + b   65 m² 

2 st  3 r + k + b   64,5 m² 

1 st  2 r + k + b   60 m² 

A 
Huset 
VÅN 2 



 

FASAD  A-HUS 

FASAD MOT  VÄSTER 

FASAD MOT  SÖDER FASAD MOT  NORR 

FASAD MOT ÖSTER 



BOTTENPLANER  A-HUS 

Plan 1 

Plan 2 

Planlösningarna är  välgenomtänkta och lägenheterna har stora terrasser mot väst. Alla lägenheter 

är utrustade med ett förråd i anslutning till bostaden. 

De större lägenheterna, om 86,5 m² och större, är planerade med braskamin som tillval.                 

I halva vardagsrummet i två plans lägenheten (A2) är takhöjden 5,5 m.  

60 60 



FASAD  B-HUS 

FASAD MOT NORR 

FASAD MOT SÖDER 

FASAD MOT ÖSTER 

FASAD MOT VÄSTER 



BOTTENPLANER  B-HUS 

Välplanerade hem i marknivå med stora 

terrasser mot väst. Gavellägenheterna 

är planerade med braskamin som tillval.   

Även i B-huset är lägenheterna         

utrustade med förråd i anslutning till  

bostaden. 



KONSTRUKTIONS– OCH MATERIALBESKRIVNING 

KONSTRUKTIONER 

Grunden Görs enligt  konstruktions-

ritningarna. 

Ytterväggar Passiivikivitalots Triplo-

isolerblock med bärande betongstomme. 

Rappad fasad med fasaddekorationer i trä. 

Lägenhetsavskiljande väggar Betong-

gjutblock. 

Lätta mellanväggar Ljudisolerade gips-

väggar med metallstomme. 

Undre bjälklaget Betonggolv enligt      

konstruktionsritning. 

Mellanbjälklag   Hålbjälklag enligt       

konstruktionsritning. 

Övre bjälklag  Enligt konstruktions-

ritning. 

Taket  Falsat plåttak. 

Balkongerna  Betong– och stål-

konstruktion. Terrasserna är av         

tryckimpregnerad   träkonstruktion. 

YTMATERIAL I LÄGENHETERNA 

Golven   Ekparkett eller vinylgolv i plank-

format i sovrum, vardagsrum, tambur, gar-

derob och kök. Klinker i badrum, WC och 

bastu. 

Väggytor Tambur, vardagsrum, kök, sov-

rum, WC och förråd målas. Kakel i badrum,  

träpanel och glasvägg i bastu. I köket kakel 

mellan övre och nedre skåp. 

Innertak  Sprutspacklade och målade i 

tambur, kök, vardagsrum, sovrum. I WC 

målade. I bastu och badrum träpanel.  

Dörrar och fönster Ytterdörrarna är 

Skaala modell UO 109 S.      

Balkong– och terrassdörrarna är Skaala 

dörrar med trästomme och aluminium    

utsida.  

Bostädernas fönster är Skaala Alfa Frost-

Free, med persienner. 

Innerdörrarna är Skaala SO 302 F         

vitmålade med spårfräsning.                           

Fabriksmålade karmar och lister av trä.  

Trösklar i ek. Bastudörrarna är av glas. 

UTRUSTNING OCH APPARATUR 

Inredningen är fabrikstillverkad fast      

inredning. 

Köksinredningens luckor är av målad mdf-

skiva. Arbetsborden har laminatyta med 

en infälld rostfri diskho. Spisarna är 60 cm 

breda med keramisk yta. Kyl– och frys-

skåp separata i lägenheterna om 76,5 m² 

och större, i övriga kombinerat kyl-/

frysskåp. All utrustning av minst energi-

klass A. I alla kök finns utrymme reserve-

rat för mikrovågsugn. 

Den övriga inredningens dörrar är av    

målad mdf-skiva. Spegelskjutdörrar i hall. 

I badrummen finns skåp, spegel och tvätt-

maskinsuttag samt utrymme reserverat för 

tvättmaskin och torktumlare. 



Alla lägenheter är utrustade med bastu.  

Laven är av asp eller al, stommen av hyvlat 

barrträ. 

Ventilation Lägenhetsvis ventilation med 

Ensto Enervent Pingvin Eco, med värme-

återvinning på 75-80 %. 

Värme och kylning Centralvärme via  

vattenburen golvvärme i samtliga            

utrymmen. El-golvvärme i våtutrymmen för    

komfortvärme sommartid. 

Golvvärmen och varmt bruksvatten värms 

med bergvärme. Lägenheterna förbereds 

för kylning via bergskyla. 

El-installationer Enligt el-planeringen. 

Antenn– och datauttag I vardagsrum 

och sovrum. Bolaget ansluts till kabel-TV 

nätet. Bolaget ansluts till fibernät. 

YTTRE OMRÅDEN 

Områden för biltrafik asfalteras. Lekplats, 

plats för torkning och vädring, plantering 

osv. görs enligt skild gårdsplanering. 

Varje lägenhet förses med eget               

förrådsutrymme i anslutning till bostaden. 

Garage/biltak  Separata, lägenhetsvisa 

garage med motordriven lyftdörr, alternativt 

öppen biltaksplats.            

Garagets väggstomme av trä med målad 

träpanel som fasadmaterial.        

Takkonstruktionen av trä med falsat plåttak. 

Grundkonstruktionen enligt planering.                                   

Bilplatserna i garage/biltak förses med 

motorvärmaruttag kopplade till              

användarens el-mätare. Övriga             

installationer enligt skild planering. 

Bilplatser  På gården finns fyra bilplat-

ser med motorvärmaruttag kopplade till 

användarens el-mätare. 

På gården finns ett gemensamt             

cykelförråd samt utrymme för gårdskarls-

redskap. 

PLANERARE 

Huvudplanerare och huvud-
entreprenör är Oy SanCon Finland 
Ab. Konstruktions– VVS– och el-
planering görs av Passiivikivitalot.  
Oy SanCon Finland Ab förbehåller 
sig rätten att göra ändringar vilka ej 
påverkar kvalitetsnivån. Köparen bör 
bekanta sig med försäljnings-
dokumenten och fastställda planer i 
samband med  undertecknandet av 
köpebrev. Broschyrens bilder och 
ritningar är riktgivande. 



Passiivikivitalot                          
- ett energieffektivt och fuktsäkert hem 

Från och med 2020 så kräver EU att alla nya byggnader upp-

förs med en energieffektivitet som minst uppfyller kraven för 

passivhus. Passiivikivitalot är första husleverantören i    Fin-

land som koncentrerat sig på att utveckla och leverera högkva-

litativa hus som hör till passivklassen. Passiivikivitalot uppfyller 

redan nu de kommande strängare kraven gällande energief-

fektivitet. 

Över 50 000 passivhus finns uppförda runt om i världen. Fin-

ländska Passiivikivitalot levererar ca 80-100 hus per år i Fin-

land. Under hösten 2014 färdigställdes ett stort radhus-projekt 

åt kommunala A-asunnot i Borgå, de fem radhusen med totalt 

40 lägenheter byggdes med Passiivikivitalots Triplo-

isolerblock. 

Ett Passiivikivitalot-hus har hög komfort, god kvalitet och  an-

vänder minimalt med energi. Den köpta värmeenergin ligger 

på ungefär en fjärdedel av dagens byggnadskrav. Husen är till 

stor del passivt uppvärmda via solen, av interna värmevinster 

som alstras i byggnaden, av människor, av teknikutrustning, av 

verksamhet och av återvunnen värme i ett högkvalitativt     

ventilationssystem.  

Boendekostnaderna sjunker tack vare ett tätt och välisolerat 

hus i kombination med en mycket hög kvalitet på byggnads-

arbetet.  

”Föregångarens hem, som du kan vara stolt över även i framtiden” 

”Edelläkävijän koti, josta voit olla ylpeä myös tulevaisuudessa” 

 

Utmärkt         
värmeisolering 
Den armerade betongväggen 

är skyddad av Neopor-

värmeisolering på båda       

sidorna. Neopor-isolering är ett 

av Europas mest använda        

isoleringsmaterial för väggar. 

I ytterväggarna finns inga    

organiska material, där röt– 

eller mikrobskador kan uppstå. 

Neopor är ett utmärkt underlag 

för rappning, utan risk för    

skador i form av sprick-

bildningar orsakade av  rörelse 

eller krympningar. 

Passiivikivitalots Triplo-isolerblock 



På vår hemsida, www.sancon.fi, kan du läsa mer om energieffektiva hus och Passiivikivitalot. 

Åkersgränden 13 

487 0082

Kom och bekanta er närmare med  
planer och skissritningar! 

Oy Sancon Finland  Ab  
Stationsvägen 12, 64200 Närpes 

Peter Rosenholm  040-
fornamn.efternamn@sancon.fi 

487 0083Mikael Kauppila    040-
fornamn.efternamn@sancon.fi 

Hus-A   Åkersgränden 13 

Hus-B   Åkersgränden 13 
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A 1  86.5 m²    3 r + kök + bastu 

A 2  95 m²    3 r + kök + bastu 

A 3  60 m²    2 r + kök + bastu 

A 4  65 m²    3 r + kök + bastu 

A 5  86.5 m²    3 r + kök + bastu 

A 6  64.5 m²    3 r + kök + bastu 

A 7  64,5 m²    3 r + kök + bastu 

 

B 1  76.5 m²    3 r + kök + bastu 

B 2  65 m²    3 r + kök + bastu 

B 3  76.5 m²    3 r + kök + bastu 

RS bank: 

Närpes Sparbank 

Oy SanCon Finland Ab 

Stationsvägen 12   64200 Närpes 

Peter Rosenholm  040-487 0082 

Mikael Kauppila  040-487 0083 


