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Som på Manhattan fast hemma i Göteborg.



Bilden är en illustration. Avvikelser mot slutligt utförande kan förekomma.



Utsikter för livsnjutare.
En vacker fasad på en ovanligt fantastisk 

adress är bara början. Du kan glädjas åt en 

lika imponerande interiör där du redan på 

entréplan möts av spa, gym och restaurang 

som får dig att njuta fullt ut av livet.

 Brf Residens Sannegården ligger med 

magnifik utsikt över hela Sannegårdshamnen. 

Framför dig, alldeles vid vattenbrynet, har du 

en välplanerad trädgårdspark och mellan husen 

en vacker grön innergård. De välritade lägen-

heterna har ovanligt generösa ljusinsläpp 

och en planlösning som gör det lätt att trivas. 

 Brf Residens Sannegården med sina 67 

lägenheter ligger förträffligt i ett område som 

inbjuder till sköna promenader. Flanera längst 

kajstråket och du hittar många trevliga restau-

ranger och caféer.



Godmorgon, godmiddag, godkväll!



Godmorgon, godmiddag, godkväll!

Stig in i husets hjärta. Slå dig ner i soffan och 

bläddra igenom dagens tidning och småprata med 

grannarna. Brf Residens Sannegården är ett 

boende utöver det vanliga. Ett livsstilsboende som 

sätter guldkant på tillvaron.

 Loungen är en plats för såväl avkoppling 

som för social samvaro. Receptionisten släpper in 

och ut besökare men kan också hjälpa dig med 

både små och stora tjänster. Den som arbetar här 

är lite av husets nav som tar ansvar för information 

och logistik. På entréplan ligger också spa, gym, 

restaurang och allt du önskar för att trivas. 

 Här väljer du bland aktiviteter och avkoppling 

från morgon till kväll.



Få mersmak på vardagen.

Bor du i Brf Residens Sanngården får du tillgång 

till entréplanets alla faciliteter som en extra trevlig 

inramning. Hela entréplanet har även öppet för 

allmänheten men vissa tider exklusivt för dig som 

bor här.  

 I konceptet ingår restaurang ró där du kan 

unna dig middag de dagar du inte själv har insp-

iration att laga mat. Hit till denna mysiga miljö kan 

du även ta med gäster om du önskar sällskap 

vid bordet. 

 Restaurangen fungerar som en helt vanlig 

restaurang med servering både inne och ute, skill-

naden är att detta kulinariska kök ligger i huset. 

 Lyxigt, inte sant.



Få mersmak på vardagen.





Ta det med ró.

All service i huset levereras av företaget ró vars 

verksamhet drivs av ledorden välmående, natur, 

inspiration, intimitet och rymd. Även de som inte 

är boende här, kan ta del av utbudet på anlägg-

ningen. Tillgängligheten är naturligtvis inte lika 

stor och generös för externa besökare som för 

dig som bor i Brf Residens Sannegården, men 

du kan självklart bjuda in vänner och släktingar att 

koppla av i huset. 

 Njut av i husets eget spa och gym där du 

kan bada bastu eller ta ett skönt bad i poolen. 

Här finns även ett utbud av tjänster du kan boka. 

Massage, hudvård, fotvård och spabehandling 

bara för att nämna några. Söker du avkoppling 

är det bara att ta hissen ner och börja njuta. 

 Som medlem har du fri tillgång till handduk 

och badrock och behöver inte bekymra dig om 

att tvätta dem – den servicen ingår. Du har dess-

utom fri tillgång till kaffe, te och frukt som står 

uppdukat för dig.



Avkoppling på hög nivå.

I Brf Residens Sannegården är det enklare att hålla 

formen. Även om det råder hårt vinterväder ute, 

behöver du inte pälsa på dig för att gå ut för att träna. 

I huset finns ett gym och vill du unna dig en timmes 

massage efteråt, har du alla chanser att boka in det 

också. 

 Entréplanet ser om dig och dina grannars väl-

befinnande. Att ha tillgång till all den underbara 

servicen i huset är en obeskrivlig lyx. 

 Spa, gym, Restaurang ró och en mysig lounge 

på samma adress är några av de kvaliteter som gör 

det enkelt att trivas och må bra.



Avkoppling på hög nivå.





Stig in hos dig själv.

Bilden är en illustration. Avvikelser mot slutligt utförande kan förekomma.

Exempel på en trea (A1303), 80 m2 i Brf Residens Sannegården – just denna ligger på fjärde våningen 
och har stor balkong som vätter mot Sannegårdshamnen och Strandparken. 
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Skåpinredning med skjutdörrspartier: G - garderob L - hyllinredn. B - backinredn. KLK - klädkammare ST - städskåp. 
K/F - kyl/frys K - kyl  F - frys  DM - diskmaskin  TM - tvättmaskin  TT - torktumlare TM kombi - Kominerad TM o TT
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3 rum & kök - 80,0 m

Ljus söder/öster-lägenhet med öppen samvarodel, 
fönster i hörn ger fina utblickar och vackert dagsljus.

Stor inbjudande balkong och mycket god kontakt mellan 
inne och ute.

Vackra vyer mot Sannegårdshamnen och Strandparken.

Möblerbar hall, klädkammare.

Badrum med plats för badkar, arbetsyta samt väggskåp 
ovanför TM och TT.
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Ännu mer hemkänsla.

Exempel på en fyra (A1702), 94,5 m2 i Brf Residens Sannegården – just denna ligger på åttonde våningen, 
har burspråk och utsikt mot Sannegårdshamnen, Ramberget och Strandparken. 
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Skåpinredning med skjutdörrspartier: G - garderob L - hyllinredn. B - backinredn. KLK - klädkammare ST - städskåp. 
K/F - kyl/frys K - kyl  F - frys  DM - diskmaskin  TM - tvättmaskin  TT - torktumlare TM kombi - Kominerad TM o TT
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Ljus söder/öster-lägenhet, öppen samvarodel med exklusivt 
burspråk och fönster i hörn ger fina utblickar och vackert dagsljus. 

Stor inbjudande balkong och god kontakt mellan inne och ute.

Vackra vyer mot Sannegårdshamnen, Ramberget och Strandparken.

Möblerbar hall, klädkammare och gästtoalett.

Badrum med plats för badkar, arbetsyta samt väggskåp ovanför 
TM och TT
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Ännu mer hemkänsla.

Bilden är en illustration. Avvikelser mot slutligt utförande kan förekomma.



En grön oas granne med havet.

Residens Sannegården    2010 11 01 Veidekke Norconsult    

En tidig skiss av innergården.



En grön oas granne med havet.

Bilden är en illustration. Avvikelser mot slutligt utförande kan förekomma.





Utsikter du aldrig tröttnar på.





På första parkett. 

Från din adress i Sannegårdshamnen har du gång-

avstånd till all service och handel som till exempel 

apotek, vårdcentral, brödcafé, systembolag, bibliotek, 

blomsteraffär med mera. Känner du för att gå ut och 

äta finns en uppsjö av möjligheter alltifrån sushi till 

pizza. 

 När du vill fylla upp kylskåpet är det skönt att 

veta att det finns en stor livsmedelsbutik bara några 

steg bort. Skulle du mot förmodan längta efter att ta 

dig in till city stannar bussen alldeles utanför och vill 

du hellre ta sjövägen rekommenderar vi Älvsnabben 

som lägger till vid både Slottsberget och Eriksberg.

Väljer du bilen så finns möjlighet till garage.  



Skandinaviens fjärde största bygg- och projektutvecklingsföretag med ca 6 500 anställda. 

Vill du ha nyckel hit?
Vi har tagit höjd för en riktigt hög trivselnivå och en 

kvalitet du kommer att uppskatta. Känner du dig 

redan hemma i Residens Sannegården och vill ta 

nästa steg, det vill säga förverkliga drömmen om att 

flytta hit? Kontakta vår mäklare på Länsförsäkringar 

Fastighetsförmedling, tel 031-62 83 60 

sannegarden@lansforsakringar.se så får du all hjälp 

du behöver. Välkommen.

Bilden är en illustration. Avvikelser mot slutligt utförande kan förekomma.
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