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Bara några få tramptag till city
Brf Cyklisten – 75 nya bostadsrätter i Kvillebäcken, centrala Göteborg
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Uppskattar du charmiga kvarter med skön avspänd atmosfär? Då 

är Kvillebäcken något för dig. Hit söker sig de kreativa och med-

vetna stadsborna som trivs med inspirerande möten. 

 Livet i Kvillebäcken är både enkelt och spännande. Du känner 

storstadens puls och breda utbud av arbete, handel och kultur. 

 Du är omgiven av trevliga kaféer och andra mysiga mötesplat-

ser. På promenadavstånd har du Älvens kajer och parken vid den 

fridfulla bäcken som gett området sitt namn. 

 All världens mat hittar du på Saluhallen som också bidrar till att 

ge området sin kontinentala atmosfär.

 I Kvillebäcken lever och bor du miljösmart. Gröna tankar och 

gröna miljöer är en del av livskvaliteten. Summerat är Kvillebäcken 

spännande, lite kontinentalt och samtidigt typiskt göteborgskt.

En ny puls i Göteborg

Här ser du Veidekkes projekt i nya stadsdelen 
Kvillebäcken (rödmarkerade). Brf Cyklisten hittar 
du längst upp till höger.
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Gustav Appell Arkitektkontor
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Trots att du bor i en storstadsmiljö, har du som flyttar till Brf Cyklisten ovan-

ligt mycket grönska på nära håll. Du blir granne med den gröna parken som 

anläggs vid Kvillebäcken och har dessutom tillgång till husets egna gröna 

innergård. Längs med gatorna planteras träd för att ytterligare förstärka 

inslagen av grönska. Man väljer ju inte vanligtvis sina grannar, men redan 

nu vet du att parken blir din granne. Kan det bli bättre? Brf Cyklisten ligger 

på bästa adress, i ett lugnt och trivsamt hörn av charmiga Kvillebäcken och 

bara några få tramptag till city.

Läget blir ultimat
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Grönt är inne och ute
Hela området känns nytänkande och modernt och Brf Cyklisten tillhör pionjärerna 

med bästa läget intill den grönskande parken som kommer att anläggas. 

 Planeringen i området är utformad med boulevarderna i Paris som inspiration. 

Inne i Kvillebäcken finns mindre gator, gångvägar och cykelbanor. De gröna insla-

gen är påtagliga med trädalléer och inte minst bostadsgårdarna som ligger förhöjda 

ca en meter över gatans nivå.

 Här och var hittar du områdets många pocketparker som är små naturliga 

mötesplatser där du kan umgås med grannarna eller bara slå dig ner med en bra 

bok och insupa den goda effekt som grönskan har på ditt sinne. De gröna inslagen 

i området får dig att må extra bra. Att den gröna tråden fortsätter i Brf Cyklisten och 

i din lägenhet gör det ännu bättre. 

 Och du vet väl att området fått sitt namn av Kvillebäcken som ringlar sig fram i 

öster och det planerade parkområdet som står klart till inflyttningen.
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-Generös möblerbar hall med plats
 för förvaring

-Ljust och rymligt badrum med
 plats för badkar

-Rymlig balkong i söderläge

-Praktisk skrivbords/spjälsängs
 plats
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-Stor balkong med utsikt
 över parken

-Öppet vardagsrum/kök

-Rymligt badrum med plats
 för badkar

Lägenheter som känns större än de är.
Den höga trivselfaktorn känns så fort du stiger in i den moderna lägenheten. Du slås av alla små välplanerade detaljer 

som lyser upp och förenklar din vardag. Just planeringen och detaljerna utmärker ditt nya boende – inte minst alla energi-

besparande åtgärder som håller nere dina kostnader.

 I 2:orna på 50 kvm har du en stor balkong där du kan fånga kvällssolen. I de lite större 2:orna på cirka 65 kvm ligger 

sovrum och badrum avskilt med en möblerbar hall som har naturligt ljusinsläpp. Här blir en perfekt arbetshörna med 

utrymme för skrivbord. Växer familjen kan du istället möblera med en barnsäng här. Det extra utrymmet i hallen gör att 

lägenheterna upplevs som en 2,5:a snarare än en 2:a.

 Även i 1:orna är alla kvadratmeter noggrant planerade. Sovalkov gör att du får en avskildhet mellan sovrum och um-

gängesytor. De extremt välplanerade bostäderna ger dig en större upplevelse och mer utrymme att trivas på.

 Går du upp i storlek och väljer bland 3.orna, är dessa vända mot parken. Högst upp på plan 6 och 7 ligger 4:orna 

som ger dig en fantastisk utsikt från balkongerna.
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Öppen planlösning ger 
större rumskänsla.

Här kan du upptäcka 
dina kocktalanger.

Gott om förvaring.

Lägenheterna är enkla att möblera vare 
sig du är prylgalen eller minimalist.
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Trendriktiga materialval och en lekfull färgsättning gör det 

lätt att trivas. Utöver dina väldisponerade kvadratmeter i 

lägenheten, har du dessutom tillgång till balkong, de flesta i 

söderläge, där du kan koppla av så fort vädret tillåter. Mark-

lägenheterna har balkong och/eller egen uteplats. Ljuset från 

balkongerna eller uteplatserna söker sig in i lägenheten och 

ger ett vackert behagligt dagsljusinsläpp. Med extra tjocka 

väggar och isolerande glas i fönsterpartierna hålls energiför-

brukningen nere och du får ändå generöst med ljusinfall.

Du har alla möjligheter att skapa ett hem där du och dina 

gäster välkomnas till en avkopplande miljö. 

 Mysfaktorn är hög och du bor snabbt in dig. Planlösning-

ar och storlekar på lägenheterna skiftar – i de större lägenhe-

terna står kök och vardagsrum i kontakt med varandra och i 

de mindre är kök avskilt eller en del av vardagsrummet. 

 För att göra livet extra bekvämt och för att du ska ha gott 

om tid att njuta med en avkopplande fritid, har du tvätt-

maskin och torktumlare eller kombimaskin i badrummet.

En väl avvägd färgskala ger harmoni.

Bekväma kvadrat

Praktiskt med tvätt- 
och torkmöjlighet i 
badrummet.
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Sudda ut gränsen 
mellan ute och inne.

Fånga dagen, njut av 
natten med balkong 
eller uteplats.

Gott om plats att umgås.



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

Puts i behaglig ton. 

Mysigt gatuliv i nya,  
gemytliga kvarter.
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Raffinerad enkelhet 
– I Brf Cyklisten har vi fokuserat på yteffektiva lägenheter 

som upplevs större än de verkligen är. Det centrala läget 

och de högt ställda miljökraven gör projektet extra intres-

sant. Raffinerad enkelhet utmärker arkitektförslaget. Huset 

ger ett ledigt och avspänt intryck med sin putsade ljusa 

fasad, balkonger i glas och burspråk i färg. I varje trapphus 

ligger fyra lägenheter per plan. Merparten av lägenheterna är 

2:or. Oavsett vilken våning eller vilken storlek på lägenhet du 

väljer har du balkong/uteplats där du fångar solen i söder-

läge. På plan 6 och 7 ligger de större lägenheterna om 3-4 

rum, varav två med långa fina balkonger. 

Den miljömedvetna aspekten finns inbyggd i huset och 

påverkar också hälsan positivt. Trapphusen är ljusa med   

genomsikt i entréplanet. Från entrén har du kontakt med 

gården. På entréplanet hämtar du posten och ska du några 

våningar upp i huset, väljer du nog trappan istället för hissen. 

Den håller nämligen en god stegstandard med raka löp för 

att uppmuntra till gång istället för energikrävande hissfärd. 

Arkitekt Magnus Månsson tycker arbetet med 

Brf Cyklisten i Kvillebäcken har varit inspirerande.
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Inga kalla fötter! 
Bara gosig klimat-
vänlig värme 
från fjärrvärme

Endast det 
bästa är gott 
nog

Mindre el = mer 
pengar över till 
dig

www.tellhus.se

Ett smartare 
sätt att bo!

Mindre el 
–   mindre 
koldioxid

Lättare att 
både städa 
och möblera

En knapp 
stänger allt

Påverka klimatet 
från soffan

*Enligt Boverkets normer.

Bo i ett TellHus® – det enklaste 
sättet att göra en klimatinsats
Brf Cyklisten byggs enligt Veidekkes klimatkoncept TellHus. 

Det betyder att huset släpper ut mindre än hälften så mycket 

koldioxid som ett hus byggt på vanligt sätt.*

 När du bor i en lägenhet byggd med TellHus-konceptet 

gör du en aktiv insats för klimatet, utan att egentligen behöva 

lämna soffan. Givetvis ska vi fortsätta att sopsortera, låta bilen 

stå ibland och liknande, men i hemmets lugna vrå kan du lugnt 

koppla av i vissheten att du gör en betydande insats bara 

genom att bo.

 Det tackar både vi och resten av världen för.

 I ett TellHus har väggar och fönster väldigt bra isolering 

vilket håller kylan ute och värmen inne. Dessutom finns en ef-

fektiv värmeåtervinning genom ett smart ventilationssystem.

 Alla lägenheter i ett TellHus levereras med induktionshäll. 

Snabb, säker och snygg. Och just det: den minskar elförbruk-

ningen också.
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*Enligt Boverkets normer.

Utrymme för träd-
gårdspyssel och lek.

Egen balkong på 
Solsidan.

En bra plats att 
njuta frukostkaffet.

Lev balkongliv året om.

Härliga promenadstråk.

Ta en paus i grönskan.
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www.veidekkebostad.se

ADRESSEN ÄR GRUNDEN, 
TRIVSEL ByGGER VI IN I VÄGGARNA.
 

Vi väljer de bästa adresserna – platser där det finns alla möjligheter för

människor att utvecklas och ha det riktigt bra. Ibland är det mitt i stadens

brus, ibland på en plats som har framtiden för sig.

Vi bygger enligt TellHus® – vårt eget klimatkoncept – och får vi skryta 

lite så har vi nyligen blivit först i Sverige med att bygga Svanenmärkta 

flerbostadshus! 

Med en bra adress som grund, låter vi sedan arkitekten rita bostäder som

gör det lätt att trivas. Självfallet har vi först lyssnat in vilka förväntningar

och önskningar som bostäderna ska infria. Slutligen låter vi dig göra dina

val så att ditt nya boende inte bara blir bra, utan precis som du drömt om.

  

Välkommen till Veidekke!

Veidekke startade 1936 och är idag Skandinaviens fjärde största byggföretag med 

cirka 6 500 anställda och en omsättning på cirka 22,4 miljarder SEK (2011).

Förmedlas av Bjurfors: 

anders.wahlsten@bjurfors.se

031-733 20 13

anna.holmer@bjurfors.se

031-733 20 90


