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KVARTERET SLUPEN ligger pö Stenunge Strond i

hiortot ov Stenungsund. Nöro inpö ligger Stenungs
Torg. Norr om kvorteret finns en kvorterslekplots och
i öster en större porkering, som i sin tur grönsor mot
Goteborgsvögen (vög770). I söder och vöster plone-
ros ytterl igo re bostodsbebyggelse.

HUSET I kv Slupen finns 91 lögenheter, vorov 58 ör
bostodsrötter. Huset hor fem tropphus och tre ov dem
hor hiss. Tropphusen med hiss hor ingöng böde frön
görden och goton.

Huset ör byggt i betong med liusrött fosodtegel och
liusgrött plonplåttok. Klort för inflyttning fr o m

sommoren 
,l990.

PARKERING Görden ör trofikfri, men det går ott
koro bilfrom tilltropphusen vid goton. En stor porke-
ringsplots finns öster om kvorieret. I husets kollore
finns goroge med 78 bilplotser.

FRITID . SERVICE På gården finns en liten lekplots
och grösmotto med tröd och buskor. Norr om kvorte-
ret ligger en större kvorterslek med bollplon.

Stenungs Torg hor ett stort offörs- och serviceutbud
och ligger boro nögro hundro meter frön kvorteret.
lnom Stenunge Strond kommer ott finnos vörd-
centrol, försökringskosso, kulturhus med bibliotek,
doghem och öldrebostöder somt smöbötshomn.
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LÄGE Pö siluotionsplonen ovon ser du hur Kvorteret
Slupen ör plocerot pö Stenunge Strond. (Lilo morkering.)
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Fosod mot ösler

Fosod mot vösler

Gårdsfosod mol öster och seklioner

Gördsfosod mot vösler och sektioner



SLUPEN

OM LÄG HETERNA

LAGENHETER Lögenheterno finns i totolt l6 oliko
vorionter, frön I rum och kok till 5 rum och kök. Du
nör dem vio tropphus, loftgöngor eller direki från
görden.

Somtligo lögenheter hor inglosode bolkonger mot
goton och i de flesto foll smö uteplotser mot görden.
I bottenvöningen (plon 1) finns någro lögenheter med
öppno uteplotser istöllet för inglosode bolkonger.

KÖK De flesto koken vetter mot görden. Spis med
fyro plottor och ugn. Spisköpo med flokt och belys-
ning. Avstöllningsyto med co co 

,l60 
cm bonklongd.

Rostfri diskbonk med plots for diskmoskin. I lögen-
heter med I -2 rum och kok finns kyl- och fryssköp pö
co 

.l50 
liter vordero. I de större lögenheterno rymmer

kyl- resp frysskåp 300 liter vordero. Totol bonklongd
260-410 cm. Avfollsbehöllore för köllsortering ov
sopor. Vöggsköp över helo bAnklongden i de flesto
lögenheterno. Kokel ovonför bAnk och spis. Golv ov
linoleummotto, vöggor med topet, tok mölot i vitt,
socklor och lister ov trö. Tokbelysning.

BADRUM . DUSCHRUM Bodkor (dusch i dusch-
rum), wc-stol, tvöttstöll och bodrumssköp. Elektrisk
honddukstork. Forberett för tvöttmoskin och tork-
tumlore. Belysning itok och vid tvöttstöll. Endost be-
lysning vid tvöttstöll i duschrum i lögenheter med 4
resp 5 rum och kok. Golv ov plostmotto, vögg ov
kokel vid bodkor, dusch och tvöttstöll.

OVRIGA RUM OCH UTRYMMEN Kopphyllo I
meter löng. De flesto lögenheterno hor både klöd-
kommore och gorderober. Golv ov linoleum, i vor-
dogsrum porkett. Vöggor med topet pö betong eller
gipsskivo. Tok ov mölod betong. Vitmölode dörror.
Socklor och listervitmölode. Fönsterbönkor ov plost-
lominot. Hållore för gordinstönger. Anslutning för
TV, rodio och telefon. Centrolontenn onsluten till
kobel-TV-nöt.

TVÄTT . SOPOR I kölloren finns sex tvöttstugor.
Vorie tvöttstugo hor tvö tvöttmoskiner, torktumlore,
mongel, tvöttbönk och torkrum. Sopnedkost f inns i de
tropphus som hor hiss. Utrymmen förgrovsoporfinns
i husets nordvöstro och nordöstro hörn.



fOnnÄO . SKYDDSRUM Till vorie lögenher hör
ett förråd i kölloren pö co 4,5-6,5 m'?. I kölloren finns
ocksö utrymmen för cyklor, mopeder och MC. Born-
vognor kon förvoros i sörskildo rum i tropphusen.
Tvö skyddsrum finns i kölloren.

UPPVÄRMNING.VENTILATION Votlenburen cen-
trolvörme. Centrolflöktsystem med mekoniskt utsug i

bodrum och kok. I övrigo rum finns friskluftsintog vid
fönstren.
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SLUPENMffi
LÄGENHET

ATT VÄLJA LÄGENHET pö fölionde sidor ser du
hur de oliko lögenhetstyperno ser ut. De ör ritode i
skolo l:.l00, dvs I cm motsvoror 1 m. Vorie lögenhet
hor er,beteckning som tolor om vor i huset dän lig-
ger. Till exempel lögenhet 1:2:j.1: troppuppgö;g
1 , 2 .: vöning tvö, I : lo-genhetsnummer' eti.' L-oge"t
morkeros öven med blö fårg pö "kvorters-skisså,,
som finns på vorie sido.

,m,

TECKENFÖnfmRtNG Forkorrningorno i lögenhets_
beskrivn ingorno betyder:

K:kyl

F : frys

ST: stödsköp

G: gorderob

BR : bostodsrött

HR: hyresrött

H : hyllsköp

KLK: klödkommore

L : linnesköp

11y{ : plots för tvöttmosk in
och torktumlore

<HR BR>
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SLUPENfwffiW
Typ:14
Ylo:48,8 m2

Lögenhelsnr:
(5'1.2) HR, Plon I , se sid 7.
(5'2.3) HR, Plon 2, se sid 8.
(5'3'3) HR, Plon 3, -"-
(5 4.3) HR, Plon 4, se sid 9.

Dörr iill uteplois/bolkong plon 1 -5.

Typ: 1 B

Yto: 49,9 m2

Lögenhetsnr:
(5'l'3) HR, Plon 1, se sid 7.
(5'2'4) HR, Plon 2, se sid 8.
(5 3 4) HR, Plon 3, -"-
(5 4'4) HR, Plon 4, se sid 9.

Dörr till uieplots plon 1.
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fryffiW
Typ: 1 C
Ylo:47,0 m2

Lögenhelsnr:
(5.-l 1) HR, Plon l, se sid 7.

Typ: 1 D
Yto: 33,0 m2

Lögenhetsnr:
(2.2.3) BR, Plon 2, se sid 8.

t3
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frMffiW

(s r.5)
(s.2 6)
(5 3.6)

7)
7\

\
-)

(s.2.
(5.3.

(12.4)
(r.3.4)
(1.4.4)

\//

fyp:24
Yla:63,7 m2

Lögenhelsnr:
(5..l 5) HR, Plon
(2.1.5) BR,
(3 r.1) BR,

1, se sid 7.

7\
(2.1.21 (2.1 I )

(2 2 2) (2 2.1)
(2.3.2) (231)

(2.4.11

fyp:24, spegelv.
Yto:63,7 m2

Lögenhetsnr:
(41 2) HR, Plon 1, se sid Z.
(1 r r)BR,
(2.r 4) BR,
(2r r)BR,
(2 r 2)BR,

(52 6) HR, Plon 2, se sid 8.
(s 2 7) HR,
(t 2.4) BR, -" -
(2.2.5)BR,
(3.2 r ) BR,

(1.r r )
(1.2.11

(r.3.r )

(r 4.1)

(5 3 6) HR, Plon 3, se sid 8.
(5 3.7) HR,
(1 3 4) BR,
(2 3.s) BR,
(3.3.r ) BR,

/
(3 r.1 )

(3.2.1)
(3 3.1)

(5.4.6) HR, Plon 4, se sid 9.
(r.4 4) BR,
(2 4.4)BR, -" -
(2'5.3) BR, Plon 5, se sid 9.

(2.1.s)
(2.2.s)
(2 3.5)
(2.4.41

(2.5 3)

(41
(42
(43

2)

2)
2) -->

(2.1.41

(2.2.4)
(23.4)
(2.43)
(2s2)

(4'22) HR, Plon 2, se sid 8.
(1 2r)BR,
(2.2 4)BR,
(22r)BR,
(2.22)BR,

(4.32) HR, Plon 3, se sid B.
(r.3.r ) BR,
(2 3 4) BR,
(2 3.1) BR,
(2 3.2) BR,

Plon 4, se sid 9.

Plon 5, se sid 9.

(r.4.1) BR,
(2 4.3) BR,
(2 4"1) BR,
(r.s.r ) BR,
(2 5 2) BR,
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SLUPEN

ffiWffiW
fyp:28.
Yto:77 ,7 m2

Lögenhelsnr:
(12.6) BR, Plon 2, se sid 8.
(1.3.6) BR, Plon 3, se sid 8.
(1.4.6) BR, Plon 4, se sid 9.

TM ) wc louscrl

fyp:28, spegelvö.
Ylo:77 ,7 m2

Lögenhetsnr:
(5'2.1) HR, Plon 2, se sid 8.
(5.3.1) HR, Plon 3, se sid 8.
(5.4.1) HR, Plon 4, se sid 9.

t5



SLUPEN

frMffrW
Iyp:2C.
Ylo:79,3 m'
Lögenhelsnr:
(1.2.5) BR, Plon 2, se sid 8.
(.|.3.5) BR, Plon 3, se sid 8.
(.|.4 5) BR, Plon 4, se sid 9.

'\ wr / ouscH

/
Typ:2C, spegelv.
Ylo:79,3 m'
Lögenhelsnr:
(5.2.2) HR, Plon 2,sesid7.
(5.3.2) HR, Plon 3, se sid 8.
(5.4.2\ HR, Plon 4, se sid 9.
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ffiMffiW
Typ 2D.
Ylo: 90,0 m'?

Lögenhelsnr:
(l 5.4) BR, Plon 5, se sid 9.

VARDA6SRUI'4

(hösr i rok)

rH )' wclouscri
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SLUPENfrwffiW
Typ: 2D, spegelv.
Yto: 90,0 m'?

Lögenhetsnr:
(5.5.,l) HR, Plon 5, se sid 9.

WC / DUSIH
<TM

t8
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Typ:2E.
Ylo: 91,6 m'
Lögenhetsnr:
(.l.5.3) BR, Plon 5, se sid 9.

sovRUI, 
I öåä'iäi, u' 

köx

ffiiffilt;mF;-l

wctovsm r/\
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SLUPEN

frMffiW
Typ:2E, spegelv.
Ylo: 91,6 m2

Lögenhelsnr:
(5 5'2\ HR, Plon 5, se sid 9.

\ wt/DUSIH

)
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,#wwffiW
Typ:34
Ytol.74,1 m2

Lögenhelsnr:
(5 l'4) HR, Plon 1, se sid 7.
(1.1.2) BR, -" -
(5'2.5) HR, Plon 2, se sid 8.
(1.2.2) BR,
(5.3 5) HR, Plon 3, se sid 8.
(t 3.2) BR, -" -
(5.4.5) HR, Plon 4, se sid 9.
(r.4.2) BR,
(1.52) BR, Plon 5, se sid 9.

(s r.4)
(52s)
(s.3.5)
(5.4.5)

(tt3)
(r.2.3)
(1.3.3)
(143)

ILTyp: 34, spegelv.
Ylol.74,1 m2

Lögenhetsnr:
(l 1.3) BR, Plon 1, se sid 7.
(l 2.3) BR, Plon 2, se sid 8.
(.l.3.3) BR, Plon 3, se sid 8.
(l 4.3) BR, Plon 4, se sid 9.

(1.r.2)
(12.2)
(r.3.2)
(1.4.2)
(r.s.2)

21
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Typ:38
Ylo:77 ,9 m'
Lögenhetsnr:
(2'3'3) BR, Plon 3, se sid 8.
(2.4.2) BR, Plon 4, se sid 9.

Typ:3C
Yto: 71,3 m'
Lögenhetsnr:
(2.1'6) BR, Plon 'l 

, se sid 7.

(2.3.3)

<_ (2.4.2)

22
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.#wffi@
Typ:3D
Yto:74,1 m2

Lögenhetsnr:
(3.1.2) BR, Plon
(3.2.2) BR, Pton
(3'3'2)BR, Plon

1, se sid Z.
2, se sid 8.
3, se sid 8.

23



#wwffi
N

ewUfu{ tur,E{ #L_

SLUPE

Typ: 3D, spegelv.
Ylo:74,1 m2

Lögenhetsnr:
(4 I I ) HR, Plon 1, se sid 7.
(4'2'1) HR, Plon 2, se sid 8.
(4 3'l ) HR, Plon 3, se sid 8.
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&wffiW
Typ:44
Yto: 83,9 m'
Lögenhetsnr:
(2.2.6) BR, Plon 2, se sid 8.
(2.3.6) BR, Plon 3, se sid 8.
(2.4.5) BR, Plon 4, se sid 9.

25



SLUPEN&wffiW
Typ:48
Yto: 101,9 m'
Lögenhelsnr:
(2.5.4) BR, Plon 5, se sid 9.
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SLUPENffiW

Typ:54
Ylo:122,0 m'1

Lögenhelsnr:
(2'l 3)BR, Plon 1 och2, se sid Z och 8.
(2'5'1) BR, Plon 5 och 6, se sid 9 och I0.

Bolkong på plon 5 (nedre plon) i lögenhet. (2.5 I ).

INGL BALKON6

27
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ARKITEKT: Contekton Arkitekter, Uddevollo
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lffirfl[rnm
Besöksodress: Vöstonvindsgolon 8 A

Poslodress: Box 44' 444 21 Stenungsund
Telefon: 0303/840 00


