
Offert målning Brf Taklöken 

Information om ommålning  
 Komplett målning någon gång i år (2015). 

 Vi vill att ni tar på er hela arbetet med projektledning etc. 

 Vi tar på oss allt som behövs göras runt husen (om det behövs), ta bort en häck, 

montera ner lampor exempelvis. 

Information 

Brf Taklöken 

Bostadsrättsförening bestående av 9 radhus, 9 friliggande hus samt ett flerfamiljshus i 

området Hildedal på Hisingen, Göteborg. Våra hus har postadress 417 19 och ligger på 

adresserna Taklöksvägen, Aklejavägen, Månviolsvägen och Växthusvägen. 

Relativt nybyggd förening, inflyttning var sommaren 2008 så detta blir första ommålningen. 

 

Enklast når ni oss på e-post: styrelsen@brftakloken.se 

Lite mer information om oss finns på vår hemsida: http://brftakloken.se 

Då specifikt sidan för vår ommålning: http://brftakloken.se/malning 

 

 

mailto:styrelsen@brftakloken.se
http://brftakloken.se/
http://brftakloken.se/malning


  



Hustyper 
A. 9 stycken radhus i två våningar på 136 m2 med garage i två rader om 4 respektive 5 

hus. Alla hus har ett litet förråd på c:a 10 m2. 

B. 9 stycken friliggande hus i två våningar på 124 m2 med carport emellan i två rader 

om 4 respektive 5 hus. Alla hus har ett litet förråd på c:a 10 m2. 

C. 1 flerfamiljshus på c:a 550 m2 i två våningar. Med tillhörande förråd och cykelställ 

på c:a 15 m2. Samt ett förråd på c:a 15 m2 på innergården. 

 

Material 
All fasad är trä. Radhusen (A) går alla i samma gråa färg, de friliggande husen är antingen i 

rött eller grått och flerfamiljshuset är i två färger vitt och gult. 

  



Mer information 

Hustyp A 

 

Översikt på hustyp A, baksida. 

 

 

Vy från framsidan. 

 

 

Vy från framsidan med Garage. 

 



 

Vy från baksidan med förråd. 

  



Hustyp B 

 

Översikt på hustyp B, baksida. 

 

Vy från framsidan med Carport. 

 

 

Vy från baksidan med förråd. 

 



 

Förråd för hustyp B. 

  



Hustyp C, flerfamiljshuset med förråd 

 

Översikt flerfamiljshuset 

 

 

Flerfamiljshuset framsida 

 

Flerfamiljshuset framsida 



 

Flerfamiljshuset baksida, med tillhörande förråd och cykelställ 

 

 

Förråd på innergården 

 


