BRF GREENROOF

Bofakta

Välkommen till
Brf Greenroof
Takterrasserna, som du
når via hiss, består av flera
soliga trädäck omgivna av
sedumväxter.

Att flytta till ett helt nybyggt hem är väldigt speciellt. Som på ett
oskrivet blad sätter du din signatur på varje liten del av bostaden.
Det är med ditt liv det här hemmets historia startar. I och med att
stadsdelen utanför ditt fönster också är helt ny präglar du även
den historiken. I Kvillebäcken har du nära till det mesta, trots
att du kanske mer än gärna hellre stannar hemma i din mysiga
nya lägenhet. Brf Greenroof ligger ombonat mitt i den myllrande
stadsdelen med gröna alléer, småbutiker, gym och restaurang
precis utanför dörren.
Brf Greenroofs två hus omger den lummiga innergården som
tillsammans med takterrasserna fungerar som naturliga mötesplatser för dig och dina grannar. Inne i husets lägenheter lever du
på välplanerade ytor. Rumsligheterna känns tydliga och även de
öppna planlösningarna är lätta att möblera efter rummens olika
ändamål.

Cykelförråd.

På följande sidor kan du ta del av de båda husens alla lägenhetstyper. Broschyren är uppdelad efter storlek och försäljningsetapp
1 och 2, där vi startar med lägenheterna i hus 1. Bläddra igenom
planlösningarna och hitta din bostad redan nu. Välkommen hem!
På innergården i
sydvästläge kan du slå
dig ner vid inbjudande
sittplatser med
planteringar runt omkring.
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Härlig utsikt
högt ovanför
stadsbruset!
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Infart till
garaget i
källarplan.
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Bilden är en illustration. Rödmarkerade hus visar Veidekkes tidigare etapper i Kvillebäcken. Angivna våningshöjder
i illustrationen är hämtade från detaljplanen. Husens utformning kan skilja sig från verkligt utförande.

Bilden är en illustration, rätt till ändringar förbehålles.

En bred soltrappa
i granit leder ned
mot det myllrande
stadslivet.
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LGH: 2-1002

1 rok
45 kvm

Unik enrummare med spännande planlösning. Här erbjuds goda
förvaringsmöjligheter och platsbyggd arbetshörna i hallen. Fullt
utrustat kök med bl a diskmaskin och mikrovågsugn, stilrent
badrum, smart placerad sovalkov samt ett lättmöblerat vardagsrum.
HUS 1

2 rok
35 kvm

LGH: 2-1103,
2-1203, 2-1303

Perfekt planerad 2:a i miniformat. Mycket genomtänkt
planlösning som erbjuder ett öppet samband mellan det
fullutrustade köket (med bl a diskmaskin och mikrovågsugn)
och det lättmöblerade vardagsrummet. Stilrent badrum och
en stor balkong mot innergården.
HUS 1

6

7

2 rok
39 kvm

LGH: 1-1002,
3-1002, 4-1002

Perfekt planerad 2:a med yteffektiva kvadratmetrar. Här erbjuds
ett fullutrustat kök med bl a diskmaskin och mikrovågsugn.
Öppet samband mot vardagsrum, ett stilrent badrum och
sovrum med goda förvaringsmöjligheter. Mysig uteplats i sydeller västläge mot innergården.
HUS 1

2 rok
39 kvm

LGH: 1-1102,
1-1202, 1-1302,
3-1102, 3-1202,
3-1302, 4-1102,
4-1202, 4-1302,
4-1402, 1-1103,
1-1203, 1-1303,
1-1402, 3-1103,
3-1203, 3-1303,
4-1103, 4-1203,
4-1303

Perfekt planerad 2:a med yteffektiva kvadratmetrar. Här erbjuds
ett fullutrustat kök med bl a diskmaskin och mikrovågsugn.
Öppet samband mot vardagsrum, ett stilrent badrum och
sovrum med goda förvaringsmöjligheter. Mysig balkong i sydeller västläge mot innergården.
HUS 1

FÖREKOMMER ÄVEN MED
SPEGLAD PLANLÖSNING
GÄLLER LGH:
1-1103, 1-1203, 1-1303,
1-1402, 3-1103, 3-1203,
3-1303, 4-1103, 4-1203,
4-1303

8

9

2 rok
45,5 kvm

LGH: 2-1001,
2-1101, 2-1201,
2-1301, 2-1401

Mycket välplanerad tvåa med balkong och social planlösning
mellan vardagsrum och kök. Praktiskt vinkelkök med rejäla
arbetsytor, diskmaskin och mikrovågsugn. Sovrum med goda
förvaringsmöjligheter samt ett stilrent utformat badrum.
HUS 1

2 rok
51 kvm

LGH: 2-1102,
2-1202, 2-1302,
2-1402

Smart genomgångstvåa med spännande planlösning och
balkong i västerläge mot innergården. Öppen och social
samvaro mellan det välutrustade köket (med bl a diskmaskin
och mikrovågsugn) och det lättmöblerade vardagsrummet.
Sovrum med inbyggda garderober och plats för dubbelsäng.
Stilfullt badrum med kombinerad tvätt- och torkmaskin.
HUS 1
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2 rok
55 kvm

LGH: 1-1001,
3-1001

Välplanerad genomgångstvåa med fönster i två väderstreck
och uteplats i syd- eller västläge mot innergården. Öppen
och social samvaro mellan det välutrustade köket och
det lättmöblerade vardagsrummet. Sovrum med plats för
dubbelsäng och stilfullt badrum.
HUS 1

2 rok
55 kvm

LGH: 1-1101,
1-1201, 1-1301,
3-1101, 3-1201,
3-1301, 2-1104,
2-1204, 2-1304,
3-1104, 3-1204,
3-1304, 4-1104,
4-1204, 4-1304

Välplanerad genomgångstvåa med fönster i två väderstreck och
balkong i syd- eller västläge mot innergården. Öppen och social
samvaro mellan det välutrustade köket och det lättmöblerade
vardagsrummet. Sovrum med plats för dubbelsäng och stilfullt
badrum.
HUS 1

FÖREKOMMER ÄVEN MED
SPEGLAD PLANLÖSNING
GÄLLER LGH:
2-1104, 2-1204, 2-1304,
3-1104, 3-1204, 3-1304,
4-1104, 4-1204, 4-1304
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13

2 rok
55 kvm

LGH: 1-1104,
1-1204, 1-1304,
1-1403

Välplanerad genomgångstvåa med fönster i tre väderstreck
och balkong i söderläge mot innergården. Öppen och social
samvaro mellan det välutrustade köket och det lättmöblerade
vardagsrummet. Sovrum med plats för dubbelsäng och stilfullt
badrum.
HUS 1

LGH: 1-1003

3 rok
74,5 kvm

Mycket trevlig markplanstrea med stor södervänd uteplats
mot innergården. Här finns ett praktiskt utformat vinkelkök
med spotlights i tak och läcker halvö med underskåp även mot
matplatsen. Öppen planlösning mot vardagsrum. Fullt utrustat
badrum och två sovrum, varav ett med klädkammare.
HUS 1
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15

3 rok
74,5 kvm

LGH: 3-1003,
4-1003

Mycket trevlig markplanstrea med stor uteplats i västligt läge
mot innergården. Här finns ett praktiskt utformat vinkelkök
med spotlights i tak och läcker halvö med underskåp även mot
matplatsen. Öppen planlösning mot vardagsrum. Fullt utrustat
badrum och två sovrum, varav ett med klädkammare.
HUS 1

LGH: 2-1003

3 rok
74,5 kvm

Mycket trevlig markplanstrea med stor södervänd uteplats
mot innergården. Här återfinns ett praktiskt utformat vinkelkök
med spotlights i tak och läcker halvö med underskåp även mot
matplatsen. Öppen planlösning mot vardagsrum. Fullt utrustat
badrum och två sovrum, varav ett med klädkammare.
HUS 1
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LGH: 4-1001

3 rok
76 kvm

Härlig gaveltrea med fönster i tre väderstreck och en trevlig
uteplats åt väster. Den spännande planlösningen erbjuder ett
halvöppet samband mellan kök och vardagsrum och en rymlig
matplats med plats för stora middagar. Väl tilltaget master
bedroom samt ett stilfullt badrum.
HUS 1

3 rok
76 kvm

LGH: 4-1101,
4-1201, 4-1301,
4-1401

Härlig gaveltrea med fönster i tre väderstreck och en trevlig
balkong åt väster. Den spännande planlösningen erbjuder ett
halvöppet samband mellan kök och vardagsrum och en rymlig
matplats med plats för stora middagar. Väl tilltaget master
bedroom samt ett stilfullt badrum.
HUS 1
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LGH: 2-1403

4 rok
94 kvm

Fantastisk genomgångsfyra med extra allt! Här erbjuds ett
väl tilltaget vardagsrum och ett gediget kök. Lägg därtill ett
badrum samt en gästtoalett med tvättavdelning. Tre sovrum
varav ett med klädkammare. Perfekt uppdelning mellan
sociala och privata ytor samt stor balkong med söderläge
mot innergården.

4 rok
97 kvm

LGH: 1-1401,
3-1401, 3-1402,
4-1403,

Fantastisk genomgångsfyra med extra allt! Här erbjuds
ett väl tilltaget vardagsrum och ett gediget kök. Lägg
därtill ett badrum samt en gästtoalett med tvättavdelning.
Tre rejäla sovrum varav ett med klädkammare samt goda
förvaringsmöjligheter. Perfekt uppdelning mellan sociala
och privata ytor samt stor balkong med söder- eller
västerläge mot innergården.

HUS 1
HUS 1

FÖREKOMMER ÄVEN MED
SPEGLAD PLANLÖSNING
GÄLLER LGH:
3-1402, 4-1403
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LGH: 5-1002

2 rok
53,5 kvm

Välplanerad gaveltvåa med generös fönstersättning i två
väderstreck och en stor uteplats. Spännande kökslösning
med härligt ljusinsläpp i halvöppet samband med matplats
och vardagsrum. Sovrum med ingång från två håll och
stilrent badrum.
HUS 2

2 rok
53,5 kvm

LGH: 5-1102,
5-1202, 5-1302,
5-1402, 5-1502,
5-1602, 5-1702

Välplanerad gaveltvåa med generös fönstersättning i två
väderstreck och balkong i västerläge. Spännande kökslösning
med härligt ljusinsläpp i halvöppet samband med matplats
och vardagsrum. Sovrum med ingång från två håll och stilrent
badrum.
HUS 2

22

23

2 rok
54,5 kvm

LGH: 5-1103,
5-1203, 5-1303,
5-1403, 5-1503,
5-1603, 5-1703

Välplanerad gaveltvåa med generös fönstersättning i två
väderstreck och balkong. Spännande kökslösning med
härligt ljusinsläpp i halvöppet samband med matplats och
vardagsrum. Sovrum med ingång från två håll och stilrent
badrum.
HUS 2

LGH: 5-1701

2 rok
59 kvm

Gaveltvåa på toppen med generös fönstersättning i
två väderstreck och utsiktsbalkong åt väster. Mycket
väldisponerad planlösning med gott om förvaring,
generösa umgängesytor och ett praktiskt vinkelkök. Väl
tilltaget sovrum med två ingångar och ett stilfullt badrum.
HUS 2

24

25

LGH: 5-1704

2 rok
59 kvm

Gaveltvåa på toppen med generös fönstersättning i
två väderstreck och utsiktsbalkong åt öster. Mycket
väldisponerad planlösning med gott om förvaring,
generösa umgängesytor och ett praktiskt vinkelkök. Väl
tilltaget sovrum med två ingångar och ett stilfullt badrum.
HUS 2

2 rok
63,5 kvm

LGH: 5-1101,
5-1201, 5-1301,
5-1401, 5-1501,
5-1601

Fantastisk gavellägenhet med ett smart extra utrymme.
En lägenhet att växa i! Väldisponerade ytor med gott
om förvaring, generösa umgängesytor och ett praktiskt
vinkelkök. Väl tilltaget sovrum med två ingångar, stilrent
badrum och balkong i västerläge.
HUS 2

26

2 rok
63,5 kvm

LGH: 5-1104,
5-1204, 5-1304,
5-1404, 5-1504,
5-1604

Fantastisk gavellägenhet med ett smart extra utrymme.
En lägenhet att växa i! Väldisponerade ytor med gott
om förvaring, generösa umgängesytor och ett praktiskt
vinkelkök. Väl tilltaget sovrum med två ingångar, stilrent
badrum och stor balkong.
HUS 2
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Tillsammans
förverkligar vi
bostadsdrömmar

BRF GREENROOF
Info: www.veidekkebostad.se/greenroof
Mäklare: Bjurfors
Magnus Hägg, 031-733 20 26
magnus.hagg@bjurfors.se

Veidekke kundcenter: kundcenter.vast@veidekke.se 031-50 56 00

Tillsammans förverkligar vi bostadsdrömmar • veidekkebostad.se

