
Ett stort liv i mindre skala
27 villor i brf Skogslyckan Kronogården, Älvängen
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Fråga en Älvängenbo varför de bor i just Älvängen och du får svaret att det är en 

trygg ort med småstadskänsla. Och i en småstad finns som bekant allt det som finns 

i en storstad, fast i mindre skala. 

Cirka 20 minuter, med bil eller pendel, nordöst om Göteborg ligger Älvängen, en 

uppvuxen ort med expansion på schemat. Här finns både ny och äldre bebyggelse, ett 

blomstrande centrum och ett väl uppbyggt föreningsliv som mer än gärna välkomnar 

gammal som ung in i den aktiva gemenskapen. Det nya området Kronogården ska 

byggas upp etappvis med blandad låg bebyggelse mitt i naturligt kuperad terräng. 

I vår första etapp bygger vi 27 välplanerade 2-planshus på 101 och 120 kvm.

Expansivt med tradition

HÄR BYGGER VI!

E45e

med tåg

med tåg eller bil

STATIONEN

CENTRUM

STARRKÄRRSVÄGEN

GÖTEBORGSVÄGEN

GÖTEBORGSVÄGEN
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Eventuella BIldtexter

Tid och rum för familjen
För den som väljer att bosätta sig här blir vardagslogistiken lätt som en plätt – det bara rullar 

på med trivsam närhet till allt du och familjen behöver för ett omfångsrikt liv. Här bor du i en topp-

modern villa, på en lugn återvändsgata med egen carport, lättskött tomt som tar minimal tid i 

anspråk och granne med skogens stora ytor. Bostäderna blir välplanerade och klimatsmarta, 

vilket gör det enkelt för dig att hålla kostnaderna nere. Nybyggt innebär också fräscht och under-

hållsfritt en lång tid framöver, och självklart ingår garanti för eventuella fel. 

Kronogården ska växa etappvis med hus och lägenheter i olika upplåtelseformer. Kommunen har 

planer på att bygga en skola i området och det finns i dagsläget flera förskolor och skolor i när-

heten. Redan nu är det beslutat för en lokal busslinje som snabbt tar dig ner till pendeln i centrum.
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Välkommen till Jättarnas väg, ett familjevänligt kvarter med 27 moderna 

villor. De fristående husen ligger trivsamt placerade utmed en mjukt 

slingrande gata i böljande terräng. I stort sett varje hus har direkt 

access till naturen från sin trädgård, och här springer barnen tryggt, 

kors och tvärs till sina kompisar.
 

Förråd och carportar i lekfulla färger kontrasterar fint till de vita och 

grå trähusen. Vid gatans entré finns brevlådor, gästparkering och 

ett praktiskt källsorteringshus. Fortsätter du lite längre in hittar du 

kvarterets lekplats.

…och vårt kvarter har lite till

Skolor
I Älvängen finns fyra förskolor, tre grundskolor 

(åk F-9). För gymnasieskolan finns samverkans-

avtal inom Göteborgsregionen. 

Läs mer: www.ale.se

Vård
Närhälsan Älvängen vårdcentral, 

www.narhalsan.se/alvangenvardcentral

FöreningSliV
Bl a fotboll, innebandy, motocross, ridning, 

alpin skidåkning. Hitta din aktivitet på 

www.ale.se

Matbutiker
Coop, ICA, Netto och Willys.

CentruMhandel
Bl a apotek, blommor, el, foto, gym, interiör, järn, 

frisör, sko, textil. Läs mer: www.alvangen.com

driVMedel
Statoil, Shell, Utby Bensin & Service

Pendla
Pendel och tåg med avgångar till och från 

Göteborg (21-27 min) varje kvart. Tåg till och 

från Trollhättan (18 min) varje halvtimma i högtrafik. 

Tidtabell: www.vasttrafik.se

Älvängen har det...

Bilden är en illustration. Avvikelser mot slutligt utförande kan förekomma.
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101 kvadratmeter familjeliv

V I L L A  V I O L A

Öppna ytor mellan kök och vardagsrum 

välkomnar direkt på entrévåningen. Tvättstuga 

med groventré, tvättmaskin och torktumlare 

gör livet enklare, rent praktiskt. Badrum med 

dusch och wc. 

En trappa upp finns tre sovrum varav det största 

har en egen klädkammare. Här finns även husets 

andra badrum med badkar och wc samt en 

möblerbar hall. Carport, plats för två bilar och 

förråd precis utanför.

Husen är planerade för att 

underlätta vardagslivet; sociala 

ytor på entrévåningen och sovrum 

på övervåningen. Bra uppsikt 

över alla ytor och utrymme för 

alla, även för den som vill dra sig 

undan en stund. Utvändigt ger 

fasadens liggande träpanel och 

det lätt sluttande taket ett 

modernt uttryck. Vinkeln mellan 

förråd och hus bildar en skyddad 

och trivsam uteplats. 

 

Övre plan
50,5 kvm

Nedre plan
50,5 kvm

Bilderna är illustrationer. Avvikelser mot slutligt utförande kan förekomma.

Bilden är en illustration. Avvikelser mot slutligt utförande kan förekomma.
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120 kvadratmeter flexibel närhet
Med flexibel planlösning finns här möjlighet till hela fem 

sovrum, varav ett på entréplan. Här finns också, för-

utom kök och stort vardagsrum, en praktisk tvättstuga 

med groventré, tvättmaskin och tumlare samt badrum 

med dusch och wc. På andra våningen hittar du fyra 

sovrum, klädkammare, ett litet allrum samt badrum 

med badkar och wc. Carport, plats för två bilar och 

förråd finns precis utanför.

V I L L A  L J U N G A

Övre plan
60 kvm

Nedre plan
60 kvm

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

Bilderna är illustrationer. Avvikelser mot slutligt utförande kan förekomma.
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Så här bor du i brf Skogslyckan Kronogården
Bo lätt i bostadsrätt
Att bo i en bostadsrätt har många fördelar. Du och dina grannar 
utgör bostadsrättsföreningen och tillsammans löser ni många av 
de uppgifter som är förknippade med en fastighet. Du ansvarar för 
inre underhåll och får själv bestämma över mindre reparationer och 
ombyggnader. Föreningen ansvarar för underhållet av alla gemen-
samma anläggningar. 

Styrelse
Bostadsrättsföreningen är en ekonomisk förening som förvaltas av 
styrelsen vilken väljs av medlemmarna vid en årlig stämma. Veidekke 
Bostad AB hjälper till att komma igång med styrelsearbetet.

Boendekostnad
När du köper en bostadsrätt betalar du en insats (en andel i bostads-
rättsföreningen) och sedan även en månadsavgift som täcker din 
del av föreningens kostnader. Din totala boendekostnad utgörs av 
avgiften, räntor och amorteringar på eventuella lån, kostnader för hus-
hållsel, uppvärmning och försäkring.

Värme och ventilation
Husen värms upp med fjärrvärme. Ventilationen är av typ FTX, från- och 
tilluftsventilation med återvinning. Med ett FTX-system tas värmeenergin 
i den förbrukade ventilationsluften tillvara istället för att gå direkt ut i det 
fria. Energi sparas samtidigt som inomhusklimatet blir bättre. 

Påverka dina driftskostnader
I brf Skogslyckan Kronogården har varje hus en individuell vattenmätare. 
Kostnaden för din vattenförbrukning debiteras ihop med månads-
avgiften. Så snart du flyttar in har du möjlighet att påverka dina drifts-
kostnader genom att hushålla med vattnet.

Inflyttning med Harry
Cirka 14 månader efter byggstart är det dags att flytta in. Exakt datum 
får du senast tre månader innan inflyttning. För att du snabbt ska känna 
dig hemma erbjuder vi Händige Harry; två timmars kom-i-ordning-hjälp 
till alla i brf Skogslyckan Kronogården.  

Bofakta
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När du har bestämt dig
Brf Skogslyckan Kronogården säljs genom en oberoende mäklare 
vilken garanterar att du får professionell rådgivning och att dina 
intressen som köpare tas tillvara på bästa sätt. 

Så här går det till
Visning

Vid säljstart bjuds du in till ett säljstartsmöte. Du får träffa den ansvarige 
mäklaren och kan ställa alla viktiga frågor. På säljstartsmötet får du 
också ta del av viktig köpinformation som prislista och planritningar. 

Förhandsavtal

När du väl har bestämt dig tecknas ett förhandsavtal med ansvarig mäk-
lare. Du betalar ett förskott på insatsen och bostaden reserveras för dig.

egen kontaktperson

För att din resa ska bli så bra som möjligt får du en kontaktperson 
(kundansvarig) som finns med dig ända fram till tillträde. Du kan alltid 
vända dig till kundansvarig med frågor. 

inredningsval

Dags att göra eventuella inredningsval. Det sker tillsammans med 
inredningsansvarig, där du får möjlighet att titta på materialprover. 

en första titt

Här är nästan mitt hem! När spaden satts i jorden och det börjar 
finnas något att titta på guidar vi dig runt på byggarbetsplatsen. Det är 
även ett tillfälle att träffa blivande grannar.

upplåtelseavtal

Cirka 3–6 månader innan inflyttning tecknar du upplåtelseavtal och 
betalar en handpenning på 10 procent av insatsen (minus tidigare 
betalt förskott).

Slutbesiktning

När ditt hem är färdigt får du vara med vid slutbesiktningen som sker 
med en opartisk besiktningsman. Då kan du även kontrollera att dina 
inredningsval är riktigt utförda.

dags att flytta!

Efter uppvisat kvitto på slutbetalning och eventuella tillval, får du 
nycklarna till bostaden.

Finansiering
Veidekke Bostad AB kan erbjuda en finansieringslösning i samarbete 
med bank. Kontakta oss för mer information.

Bofakta
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Trygghet och garantier
Att köpa ett nytt hem är ett stort och viktigt beslut. Då kan det vara 
skönt att veta att vi har alla tänkbara garantier som skyddar dig som 
köpare. Dessutom har vi lång erfarenhet som bostadsbyggare. Läs och 
känn lugnet.

Produktionsgaranti/Fullgörandegaranti 
Skyddar beställaren (bostadsrättsföreningen) mot att produktionen inte 
färdigställs enligt entreprenadkontraktet.

Byggfelsförsäkring
Avser fel i husets konstruktion, material och utförande. Gäller i 10 år från 
slutbesiktningsdagen. Följer villkoren i ”Lag om byggfelsförsäkring”.

Förskottsgaranti
En säkerhet för det förskott på insatsen som du betalar i samband med 
undertecknande av förhandsavtal. Förskotten finns på ett spärrat konto 
i banken.

Slutbesiktning
Innan bostaden överlämnas till dig görs en slutbesiktning. En opartisk be-
siktningsman bedömer då om uppförandet är utfört i enlighet med avtalet.

Entreprenadgaranti
Veidekke Bostad AB ställer en femårig garanti på utfört arbete, räknat från 
godkänd slutbesiktning. Efter två år genomförs en garantibesiktning som 
samlar upp eventuella fel som kan anses hänförliga till byggnationen.

Garantier för osålda bostadsrätter
Veidekke Bostad AB svarar för månadsavgifter för eventuellt osålda 
bostäder och ansvarar för försäljningen av dessa. Osålda bostäder 
förvärvas av oss senast sex månader efter inflyttning.

Ansvar för förvaltning
Veidekke Bostad AB sköter den ekonomiska förvaltningen från första 
inflyttning och ett år framåt. Vi tecknar också på marknadsmässiga 
villkor ett skötselavtal med en professionell teknisk förvaltare på
normalt ett år.

Rätt till frånträdande av förhandsavtal
Du har rätt att frånträda förhandsavtalet om bostaden inte upplåts 
med bostadsrätt senast vid inflyttning, eller om de avgifter som 
ska betalas för bostaden är väsentligt högre än vad som angetts 
i förhandsavtalet.

Bofakta
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7 skäl att köpa en  
Veidekkebostad

1.  Du får mer tid över i ett välplanerat, nytt boende med alla nödvändiga 
funktioner – och inget renoveringsbehov.

2.  Du bor miljövänligt i ett hållbart, klimatsmart hem, med genomtänkta 
material, god inomhusmiljö och låga underhålls- och driftskostnader.

3. Du köper till fast pris och slipper budgivning.

4.  Du bor säkert i en modern och funktionell bostad, med noga genom-
tänkta lösningar.

5.  Du gör en trygg affär med branschens mest genomtänkta försäkringar 
och garantier.

6.  Du påverkar utformningen av ditt drömboende i dialog med oss. 
    Genom val och tillval skapar du ett personligt hem tillsammans med 
    duktiga inredare.

7.  Du köper av en etablerad aktör. Veidekke Bostad ingår i Veidekke ASA 
som är Skandinaviens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostads-
utvecklingsbolag.

Byggnadsbeskrivning

Bofakta

Husbeskrivning Grundstandard
Grundläggning 

Bärande stomme  

Ytterväggar  

Innerväggar ej bärande  

Bjälklag  

Yttertak  

Invändig trappa i trapphus  

Fönster och fönsterdörr  

Plåtarbeten  

Mark 

Uppvärmningssystem  

Ventilation  

El-installation  

TV/Tele/Data  

Brevlåda  

Soptunnor 

Ytterdörr

Innerdörr 

G = golv         S = socklar          Fo = foder        V = väggar         T = tak         Ö = övrigt

Entré/hall
G Klinker
S Trä, vita
Fo Trä, vita
V Målade
T Målning gipsplank
Ö Skåpsinredning enl. ritning

Kök
G Ekparkett
S Trä, vita
Fo Trä, vita
V Målade, vitt kakel 

som stänkskydd
T Målning gipsplank
Ö Köksenhet:
- Skåpssnickerier, omfattning 
  enligt ritning.
- Kyl/sval typ Electrolux
- Frysskåp typ Electrolux
- Golvstående spis med glaskeramikhäll
- Diskmaskin typ Electrolux
- Utdragbar fläkt
- Diskbänk rostfritt
- Belysning under hyllor
- Bänkskiva, laminat

Wc/dusch plan 1
G Klinker
Fo Trä, vita
V Kakel
T Målning, gipsplank
Ö Kommod och spegel
- WC-stol
- Duschplats
- Handdukskrokar, toalett-
  pappershållare

Tvätt
G Klinker
S Halv klinkerplatta
Fo Trä, vita
V Målade
T Målning gipsplank
Ö Tvättmaskin typ Electrolux
- Torktumlare typ Electrolux.
- Bänkskiva ovan tvättmaskin 

och torktumlare omfattning    
enl ritning

Vardagsrum
G Ekparkett
S Trä, vita
Fo Trä, vita
V Målade
T Målning gipsplank

Sovrum
G Ekparkett
S Trä, vita
Fo Trä, vita
V Målade
T Målning gipsplank
Ö Garderober enligt ritning

Wc/bad plan 2
G Klinker
Fo Trä, vita
V Kakel
T Målning, gipsplank
Ö Kommod och spegel
- WC-stol
- Handdukskrokar, toalett-
  pappershållare
- Badkar

Klädkammare
G Parkett
V Målade
T Målning gipsplank
Fo Trä, vita
S Trä, vita
Ö Klädstång och hylla

Isolerad bottenplatta av betong på mark

Trä

Träväggar med liggande träpanel

Gipsskiva, regelverk

Trä

Råspont, papp

Trätrappa, vit med eksteg 
och ekhandledare

Trä

Hängrännor, fotplåt, stuprör, droppbleck och dylikt 
utföres med plåt eller likvärdigt.

Entrégång i betongmarksten. Uppfart samt yta i 
carport asfalteras. Uteplats på baksida i makadam för 
egen beläggning. Häckplantering utmed gata. Träd i 
yta mellan hus och häck. Grovplanerad trädgård.

Bostadshusen värms med fjärrvärme, vattenburen 
golvvärme i entrévåning och radiatorer i övre plan.

Husen är försedda med mekanisk från- 
och tillluftsventilation med värmeåtervinning.

Elcentral med automatsäkring och jordfelsbrytare

TV, telefoni och bredband via fiber

Samlade brevlådor vid miljöhus

Miljöhus vid infarten till området

Vitmålad med runt fönster, typ Jeldwen.

Slät, vit, typ Jeldwen



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.

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 förvänt-

ningar 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!

Fredrik Hellberg

0702-33 32 33

fredrik.hellberg@lansforsakringar.se

FÖRMEDLAS AV LÄNSFÖRSÄKRINGAR FASTIGHETSFÖRMEDLING 

Veidekke Bostad ingår i Veidekke-koncernen som är Skandinaviens fjärde största bygg-, 
anläggnings- och bostadsutvecklingsföretag. Vi har funnits i Sverige sedan år 2000 
och byggt mer än 2 500 bostäder i Mälardalen, Västra Sverige och Skåne. Tillsammans 
förverkligar vi bostadsdrömmar.

Lasse Knaving

072-718 01 20

lasse.knaving@lansforsakringar.se


