
JS 46 ”Emil” 569.800:-

JS 46 + loft 15 ”Gustav” (loftet oinrett) 679.700:-

JS 55 + loft 15 “Johanna” (bastu ingår) 782.000:-

JS 57 ”Jennifer” (bastu ingår) 679.800:-

JS 64 + loft 14 ”Maja” (bastu ingår) 828.600:-

JS 68 ”Jessica” (bastu ingår) 759.800:-

JS 72 + loft 18 ”Sofia” (bastu ingår) 931.350:-

JS 74 ”Anton” (bastu ingår) 834.300:-

JS 78 + loft 14 ”Isabelle” (bastu ingår) 964.900:-

JS 80 + loft 13 “Anna-Lisa” (bastu ingår) 1.074.800:-

JS 80 + loft 22 ”Sara” (bastu ingår) 1.055.000:-

JS 82 + loft 20 “Ida” (bastu ingår) 1.064.900:-

JS 88 + loft 20 “Anna” (bastu ingår) 1.221.100:-

JS 88 + loft 22 “Hilde” ”hytte”(bastu ingår) 1.153.400:-

JS 97 + loft 30 ”Emelie” (bastu ingår) 1.179.500:-

JS 105 (+105) “Cecilia” (pris utan suterrängvån., bastu ingår) 1.283.900:-

JS 114 ”Mathias” (bastu ingår) 1.175.600:-

Prislista Fjällstugor gäller från 2018-03-01

Husen levereras direkt från tillverkaren till dig!
Vi lägger ner personligt engagemang.
För oss är varje hus unikt.

2. SNICKARMONTERING STEG 2 (utföres och faktureras av
underleverantör)
Då är huset färdigt utvändigt och invändigt förutom innerdör-
rar, listverk, kök och garderober som kunden monterar själv.
Offereras separat.

3. 3SNICKARMONTERING STEG (utföres och faktureras av
underleverantör)
Allt material i innehållsdeklarationen monteras av oss.
Offereras separat.

4  TOTAL- ELLER DELAD ENTREPRENAD.

Huslevereras kan enligt följande:kompletteras

Kostnad för lastmaskin till
lossning av material, kran vid
stomresning, lyft av takpannor
samt byggavfallscontainer
tillkommer.
El, VVS, målning och mattläg-
gning tillkommer.
Besiktning av ventilation och
sotarbesiktning tillkommer.

För utformning av bygglovsrit-
ning och ändringar ingår. Vi står
till tjänst med ytterligare förslag
och ändringar av ritnings-
underlag.
Bankgaranti eller spärrförbin-
delse från er bank vid
beställning.

Förutsättningar vid leverans Försäkringar
(tillval)

Byggfels- och byggsäker-
hetsförsäkring.

Fraktfritt inom ett avstånd av
30 mil från Avesta, under förut-
sättning att vägen fram till
huset är farbar med lastbil.
Kostnader (t.ex. ställningsbyg-
gande vid suterräng) som
härrör från svåra tomtförhållan-
den tillkommer.
2 års garanti ingår.
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STANDARD HUSLEVERANS STOMMONTERAT (under tak) Material och montering ingår enligt leveransdeklaration.
Priserna i prislistan gäller detta skick. Priserna är angivna inklusive moms.




