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3 4

Bil till  Korsvägen, Göteborgs centrum: 14 minuter 
 Landvetter flygplats: 11 minuter  
 Partille centrum, Landvetter centrum: 7 minuter

Buss till  
 Korsvägen, Göteborgs centrum:  20 minuter  
 Landvetter Flygplats: 46 minuter 
 Partille centrum: 20 minuter

 
Cykel till  
 Korsvägen, Göteborgs centrum: 12,5 km

Partille golfklubb: 2,5 km.

Kåsjöns: 800 m

Knipeflågsbergets/Delsjöns naturreservat: 2,8 km. Börjar där 
golfbanan slutar

SAIKs klubbstuga: 10 minuter i 5-minuterstempo

Bråtaskogens naturreservat: 1 km rätt genom skogen åt sydväst

Bertilssons stuga vid Lilla Delsjön: 18 minuters trevlig cykeltur

Partille ridklubb: 12 minuter i maklig trav

Fotbollsplan på Öjersjö IP: Ett långskott från Hossaberget

Fakta
Skolor nära 
 Öjersjö Brunn, grundskola F-9 
 Öjersjö Storegård, grundskola F-6 
 Nya Öjersjövägen

 Ett flertal förskolor i kommunal och föräldra- 
 kooperativ regi finns i Öjersjö, bl a vid  
 Öjersjö Storegårds skola

Orienteringskarta

Tallbacken 
start hösten 2017

Körsbärslunden 
start våren 2017

Trollsländan BRF 
start hösten/vintern 2017

Spinnaren BRF 
start 2018

Rönnbärsallén 
start 2018



Välkommen till 
Öjersjö

5

Nära till badplatsen i  KåsjönTågstation i Partille centrum

Hossaberget är det senaste av bostadsområden i det 
naturnära och trevliga Öjersjö.

I Öjersjö bor du med rekreationsmöjligheter utanför  
dörren. Området omges av vackra badsjöar och skog. 

Öjersjö ligger strategiskt med nära anslutning till riksväg 
40 och E20, mitt emellan Mölnlycke och Partille. Inom 
några minuter med bil når du bl.a. Allum med stor mat- 
affär och massor av butiker, Göteborgs shopping, kultur-
liv och restauranger. Dessutom ligger Landvetter flygplats 
endast dryga 10 minuter bort. 

I Öjersjö finns det mesta av det bästa både för barn- 
familjer och äldre. Inom gång- och cykelavstånd kommer 
du till strövområden i skogen, Partille Golfklubb, Kåsjöns 
badplats med möjlighet till fiske eller skridskoåkning på 
vintern. 
 
Ett idealiskt område för den naturälskande familjen som 
också vill ha möjligheten att snabbt ta sig till arbetet eller 
det stora service- och nöjesutbudet i Göteborg.  

Utbyggnaden 
I området Hossaberget kommer ca 250 bostäder att  
byggas. Vi på Studor bygger ca 90 av dessa upp- 
delade på radhus, villor och bostadsrätter.

Först på tur står 12 radhus och 2 villor i Körsbärslunden.

 
Platsen 
Området omges av natur med skog, sjö av berghällar 
och mosse. De stora skogsområdet ger möjlighet till 
rekreation. Vad sägs om att bara ströva runt, plocka lite 
svamp på hösten eller till och med vandra Vildmarksle-
den ända bort till Hindås där du kan ansluta till andra 
leder. 
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Med naturen runt knuten
Området har en spännande miljö att vistas i för hela 
familjen.

Hela området Hossaberget har utformats med en  
gemensam idé om den variationsrika men ändå enhet- 
liga stadsdelen. Du skall känna igen dig i Hossabergets 
alla delar. 

Gatorna är smala, mysiga och slingrande. Trähusen  
ligger nära gatan och bakom husen, inramat av staket 
och plank finns lummiga trädgårdar som bildar en  
gemytlig och privat oas. 

I de gemensamma parkerna i de små träkvarterens 
mitt kan barnen leka fritt från bilar direkt intill den egna 
trädgården. Här och var öppnar gatorna upp sig i små 
fint anlagda platser med träd, buskar och bänkar.  
Variationen i bebyggelsen och terrängen skapar en  
intressant och spännande miljö för barn och äldre. Tänk 
dig en modern variant av miljön från Lotta på Bråk-
makargatan eller Kalle Blomqvist. 

Körsbärslunden
Vår första etapp med 12 radhus och 2 villor (porthusen) 
har vi valt att kalla för Körsbärslunden på grund av körs-
bärsträden som planteras i den lilla parken som omges 
av radhusen och de två porthusen. Parken är omsorgs-
fullt designad med plats för umgänge och lek. Gatan 
inom området kommer att ha mycket begränsad trafik då 
det inte är någon genomfart för bilar. 
 
 
Ritat med omsorg 
Husen är omsorgsfullt ritade och får välplanerade bo-
stadsplaner med flexibla möbleringsmöjligheter. Genom 
stora fönsterpartier flödar ljuset in i rummet och ger  
kontakt med trädgården när du rör dig genom din  
bostad. 

Utöver de fönster som går ner till golv finns även fönster 
med bröstning. Den låga fönsterbröstningen på 60 cm 

underlättar för de små barnen att titta ut. 

Bostadshusen får fasader i trä i huvudsak tegelröda tak 
och förråd med träfasader och gröna tak täckta med 
sedum. Radhusen och Porthusen har en frontespis med 
balkong mot den lilla parken där körsbärsträden står i 
full blom på våren. Barnen kommer i fokus på den  
skyddade gården.

Samtliga hus målas med dämpade, naturnära kulörer 
vilket ger området en konsekvent och behaglig färgskala 
som smälter in med naturen och området som helhet. 
 
Arkitektens ord 
Studors arkitekt Susan T Dahllöf:
“Funktion och flexibilitet i planlösningen känns viktigt. 
Spännande och oväntade fönsterplaceringar ger husen 
och rummen karaktär. Utblickar från olika delar i bosta-
den skapar rymd och kontakt med trädgård. 

Körsbärslunden är ett område utformat från barnens 
perspektiv, ett område för lek, ett område där barnen 
är trygga och känner sig hemma. Lite som det var förr 
i ett stadsvillaområde, men nu gör vi det i en modern 
tappning.”
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Förråd med 
sedumtak

Hög sockel 
av  
natursten

Faluröda 
trästaket 
ramar in 
trädgården

Med plats för Pelargoner 
på balkong

Körsbärslunden

Spotlights i nisch

Fönsterbänkar av 
natursten

Luftigt och högt till tak 
Husen är välplanerade med högt till tak och stora 
glaspartier. 

Extra kvaliteter 
Samtliga hus får en låg bröstning på 60 cm förutom i 
vardagsrum där fönster går från golv och är 220 cm 
höga. Det generösa fönsterpartiet bidrar till ett luftigt rum 
med mycket ljus och kontakt med trädgården. 

Hållbara material 
Alla rum får vitmålade väggar och 3-stavig ekparkett på 
golven. Golvsocklarna är av massiv ek. Granit- 
keramik på golv i alla våtutrymmen och vid entré ger en 
slittålig yta och långvarig hållbarhet. Vitt, blankt kakel 
på väggar i badrum och tvättstuga är fräscht och lätt att 
rengöra.

Köket 
Köket är av hög kvalité, inbyggt i nisch med spotlights. 
Bänkskiva av slittåligt laminat. Luckarna är 19 mm med 
fasad kant. Fläkten kommer från Fjäråskupan som är 
kända för sina högkvalitativa fläktar. 

Luckorna i köket är som standard mellangrå och bänk-
skivan är vit för att matcha övrig inredning. Intill  
bänskivan finns stänkskydd med granitkeramik av sam-
ma typ som golvet i köket för Radhusen. 

I Porthuset kläs vägg mellan köksbänk och överskåp med 
vitt kakel. Golvet i köket är av ekparkett.

Stilen är skapad för att du på ett  enkelt sätt skall kunna 
inreda huset med din egna personliga stil.

Förvaring 
Det kommer finnas gott om förvaringsutrymme; en  
liten klädkammare under trappa, garderober i sovrum, 
utrymme på vinden som nås genom en  
vindslucka samt ett förråd i trädgården.  

 

Golvvärme i hela 
enréplanet
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Hög grundstandard

Komfortvärme i 
bad

Golvsocklar av 
massiv ek



Körsbärslunden i full blom

Vad kännetecknar våra  
radhus? 
Med en hög sockel in till bostaden kommer du upp från 
gångfartsgatan intill och ditt boende kommer kännas 
privat. 

Entrévåning har en takhöjd på 2,6 m och övervåning 
mäter ca.3 m upp till tak. Den glasade balkongdörren 
tillsammans med överljuset ger ljus från golv till tak. Detta 
ger en härlig rymd åt rummet. Från den nätta balkongen 
får du en överblick över den fina parken som inramas av 
husen. 

Här kan du med fördel ha dina pelargoner hängandes 
över räcket.

Rostfritt som 
standard

220 cm höga 
fönsterpartier i 
vardagsrum

Radhus

Hög sockel 
och entrévåning

Radhusen i gavlarna med fönster intill köksbänk

Vy mot köket och matplatsen

11 12

3 m upp till 
tak



Sovrum på övre plan med
3 meter upp till tak

Interiör Köksö med 
bardisk

Glasad entrédörr och fönster ovan dörr ger 
maximalt med ljus i entehallen

Genomtänkta ytor 
En välplanerad planlösning bidrar till en flexibilitet i  
möblering.

Sambanden mellan rummen känns naturliga där köket är 
bostadens hjärta.

I köket skall du trivas och umgås med släkt och vänner.
Samtidigt får du utblickar mot den välplanerade gården 
och trädgård. Våra kök är skapade för att fungera som 
samvarokök med plats för hela familjen nära. 

Kök och vardagsrum avgränsas med en köksö i radhuset 
som även har en funktion som bardisk. 

Arbetskök med granitkeramik på golv och vägg 
mellan köksbänk och överskåp samt bakom den vägg-
hängda fläkten.

Entréplanet innehåller hall, wc, dusch, tvätt, vardagsrum 
och kök där del av kök kan göras till ett extra sovrum/
matplats samt ett förråd under trappa.  
 
I vardagsrummet kan du välja att ha en matplats eller 
bara ett stort vardagrum med bibliotek. 

En trappa upp på andra våning finns ett allrum och tre 
sovrum samt ett badrum.
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STORLEK 

Boarea: 122 m² fördelat på 2 
plan
Förråd: 6 m² utvändigt förråd + 
vindsförråd

RUMSHÖJD 

Entréplan: 2,6 m
Övre plan: 3,1 m

BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER

Fönster entrévåning: 0,6 m i kök, 
vardagsrum 0 m.

Fönster övre plan: 0,6 m

PARKETT

KLINKER

Torktumlare

Tvättmaskin

Kylskåp

Garderob

FrysF

K

G

TT

TM

DM Diskmaskin

L

U/M

ST

Linneskåp

Städskåp

Ugn/Micro

SKALA 1:150

SKALA 1:100

SKALA 1:200      

SKALA 1:250      

Radhus 122 m²
entrévåning

Entréplan

Fasad mot gata och den allmäna parken, dvs. Körsbärslunden

Fransk balkong mot trädgårdarna bakom husen. Samtliga hus får Faluröda staket och förråd.

Fönster, endast vid gavelradhusen
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Bofakta
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SKALA 1:150

SKALA 1:100

SKALA 1:200      

SKALA 1:250      

BofaktaRadhus 122 m²
övre plan

STORLEK

Boarea: 122 m² fördelat på 2 
plan
Förråd: 6 m² utvändigt förråd + 
vindsförråd

RUMSHÖJD 

Entréplan: 2,6 m
Övre plan: 3,1 m

BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER

Fönster entrévåning: 0,6 m i kök, 
vardagsrum 0 m.

Fönster övre plan: 0,6 m

PARKETT

KLINKER

Torktumlare

Tvättmaskin

Kylskåp

Garderob

FrysF

K

G

TT

TM

DM Diskmaskin

L

U/M

ST

Linneskåp

Städskåp

Ugn/Micro

Övre plan

Sovrum, övre plan

Fasad mot trädgård

Fönster endast vid gavelradhus

Ljusinsläpp & Högt till tak



-

Radhus
- Betongplatta, isolerad 
 
- Förhöjd sockel ca 60 cm mot entrésidan. Beklädnad av granit

- Träbjälklag

- Entrétrappa av betong, beklädnad av granit

- Bärande ytterväggar, isolerad regelstomme
- Bärande ytterväggar, oisolerade

- Utvändigt stående, finsågad, slätspontad panel. Inga delningsbleck på 
fasad.
- Utvändigt stående, finsågad, stående, slät

- Finsågad av målat trä

- Sadeltak, 38 graders taklutning. Tegelpannor, tegelröda. 
- Pulpettak, 10 graders lutning. Grönt tak med sedum eller liknande.
- Bandtäckt plåt, tegelrött.
  . 
- Stuprör, hängrännor och övriga plåtdetaljer av lackad plåt.
       
- Träfönster med isolerglas, vridfönster. Utvändig kulör NCS S 4502-Y och 
invändigt vitmålade. 
- Enligt Svensk standard, isolerruta, fullglasad. Kulör utsida NCS S 4502-Y, 
kulör insida, vit.

- Enligt Svensk standard, isolerruta. Kulör utsida NCS S 4502-Y, kulör insida, 
vit.
- Enligt Svensk standard, isolerruta, fullglasad. Kulör utsida NCS S 4502-Y, 
kulör insida, vit.
- Räcke av vfz plattstål. Kulör: lackad, NCS S 4502-Y. Golv kläs med slät trall 
av tryckimpregnerat trä.

- Betongplattor på mark.

- Utvändiga eluttag på förråd och vid altandörrar.
- Vid entréfasad och trädgårdsfasad. 2 st. per hus.
- Ventilation FTX (från- och tilluftsventilation med  värmeåtervinning).
- Gemensam bergvärme. Golvvärme på entréplan och radiatorer på 
övervåning. Komfortvärme med el i wc/bad.

- Öppen fiber från Telia kommer att installeras i varje hus.

- Mycket låg energiförbrukning 40 kWh/kvm/år för uppvärmning.

Grundläggning 

Sockel

Bjälklag

Entrétrappa

Ytterväggar, bostad
Ytterväggar, förråd

Fasad, bostad och förråd

Frontespis

Spjälstaket och skärmar 

Yttertak, bostadshus
Yttertak, förråd
Yttertak frontespis
  . 
Plåtdetaljer
     
Fönster 

Altandörr

Entrédörr mot gata

Balkongdörr

Balkong och räcke

Altan

Eluttag
Vattenutkastare
Ventilation
Uppvärmning
 

Telefoni och bredband

Energiförbrukning

Golv
Socklar 

Väggar  
Innertak  
Innerdörrar  
Dörrfoder/listverk  

Smygar vid  fönster  
Fönsterbänkar 

Trappa

Garderober, skjutdörrar & 
linneskåp

Köksinredning

Vitvaror  kök

Golv i kök
Stänkskydd kök
Golv i wc/bad/dusch/tvätt
Vägg i wc/bad/dusch/tvätt
Badrumsmöbler

WC
Spegel
Duschvägg
Tork
Badkar
Dusch

Tvätt

- Golv, 3-stav ekparkett, mattlack.  Entré med granitkeramik.
- Socklar av massiv ek.

- Vita, målade.
- Vita, målade.
- Vita, släta.
- Vita, fabrikslackerade.

- Målad gips.
- Natursten, kalksten.

- Massiv ek, mattlack.

- Vita släta luckor och dörrar med hylla och klädstång. Linneskåp med hyllplan.
- Vita skjutdörrar, hylla och klädstång.

- Takanslutna skåp, Vedum, Annika. Kulör F59 Antracitgrå släta luckor, 19 mm.
- Handtag Vedum, rostfritt.
- Utanpåliggande spotlights i undersida väggskåp. LED-belysning. 
- Infällda spotlights i nedbyggnad intill väggskåp.
- Sockel, följer val av luckor.
- Bänkskiva, laminat, Vedum.
- Infälld diskho, underlimmad.
- Köksö med skåp och laminatbänkskiva. 

- Spishäll, induktionshäll. Electrolux.
- Diskmaskin, rostfritt. Electrolux.
- Kyl, rostfritt, Electrolux.
- Frys, rostfritt, Electrolux.
- Micro, rostfritt, inbyggd i högskåp. Electrolux.
- Ugn, rostfritt, Inbyggd i högskåp. Electrolux.
- Fläkt, rostfritt, vägghängd. Fjäråskupan.

- Granitkeramik.
- Granitkeramik.
- Entrévåning: granitkeramik.   Övre plan: granitkeramik.
- Entrévåning: kakel, vitt.   Övre plan: kakel, vitt. 
- Entrévåning: kommod med utdragslådor och inbyggt handfat . 
- Övre plan: kommod med utdragslådor och inbyggt handfat och skåp vid sidan. 

- Entrévåning: golvmonterad wc.  Övre plan: vägghängd wc.
- Entrévåning: spegelskåp.   Övre plan: monteras mot kakel.
- Entrévåning: klarglas
- Entrévåning: elektrisk handdukstork.  Övre plan: elektrisk  handdukstork.
- Entrévåning:  -    Övre plan: badkar.
- Entrévåning: duschset    Övre plan: duschset

- Tvättbänk med ho och väggskåp. Energibesparande tvättmaskin och torktumlare i 
vitt.

byggnad beskrivning Invändigt   beskrivning
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Porthus

Dusch/wc/tvättstuga, entréplan

Walk in closet

Rymligt wc, 
dusch & tvätt 
med takdusch

Vad kännetecknar  
våra Porthus?  
Högt till tak i entréplan och övre plan ger rymd till din 
bostad. Fönster i hörn skapar spännande utblickar. 
 
I porthusen avgränsas köket från vardagsrummet med en 
praktisk avskiljande vägg, förstärkt med en OSB-skiva 
där det med fördel kan monteras en platt TV.  

Walk in Closet  
Master bedrom med walk in closet är en uppskattad 
detalj. Detta i kombination med en generös yta i sovrum-
met höjer standarden och bostaden upplevs lyxig. Kläd-
kammaren utrustas med inbyggda garderober. 

Möjlighet till braskamin  
Genom våra tillval kan ni välja en braskamin.  
Placeringen för denna är bestämd och kommer vara i 
centrum av bostaden.  
 

Våtutrymmen och tvätt 
Som en extra kvalitet inreder vi duschen med en  
takdusch som standard, detta för att du som kund skall 
få det lilla extra.

Ytorna är generöst tilltagna i flera rum men framförallt 
i wc, dusch, tvätt. Tvätten har en egen del i utrymmet 
wc/dusch/tvätt.

Takdusch som 
standard
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Även porthuset får en flexibilitet i planlösningen med 
fokus på funktionalitet, fina utblickar och genomtänkta 
rörelser genom bostaden.

Köket är välplanerat med utblickar och mycket ljus. Ytan 
har ett naturligt samband med vardagsrummet men är 
ändå avskild. Väggen mellan utrymmena skapar  
praktiska möbleringsmöjligheter både i kök och vardags-
rum.

Arbetsköket får ekparkett och stänksskydd av vitt kakel. 

Entréplanet innehåller hall, wc, dusch, tvätt, vardagsrum 
och kök med matplats samt ett förråd under trappa.  
 
Vardagsrummet kan göras om till ett större i vinkel.

En trappa upp, på andra våningen finns ett allrum och 
tre sovrum varav ett med walk in closet samt ett badrum.

Entrévåning med 
Golvvärme och 
komfortvärme i 
wc/bad på övre 
plan

Spotlights i nisch Fönster i hörn

23 24
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BofaktaPorthus 137 m²
övre plan

Villa Heidi

PARKETT

KLINKER

Torktumlare

Tvättmaskin

Kylskåp

Garderob

FrysF

K

G

TT

TM

DM Diskmaskin

L

U/M

ST

Linneskåp

Städskåp

Ugn/Micro

Entréplan

Övre plan

Fasad mot gång och cykelväg

Fasad mot trädgård

Fasad mot trädgård

STORLEK

Boarea: 137 m² fördelat på 2 
plan
Förråd: ca. 6 m² utvändigt förråd 
+ vindsförråd

RUMSHÖJD 

Entréplan: 2,7 m
Övre plan: 2,7 m

BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER

Entrévåning  
Kök: 0 m
vardagsrum: 0 m
Wc/dusch: 2 m

Övre plan 
Sovrum: 0,6 m
allrum: 0 m
Wc/dusch: 1,7 m

Fasad mot gata och den allmäna parken

25 26



Villa Regina

Entréplan

Övre plan

Bofakta ReginaPorthus 137 m²
övre plan

STORLEK

Boarea: 137 m² fördelat på 2 
plan
Förråd: ca. 6 m² utvändigt förråd 
+ vindsförråd

RUMSHÖJD 

Entréplan: 2,7 m
Övre plan: 2,7 m

BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER

Fönster entrévåning: 0 m i kök, 
vardagsrum 0 m.

Fönster övre plan: 0,6 m

PARKETT

KLINKER

Torktumlare

Tvättmaskin

Kylskåp

Garderob

FrysF

K

G

TT

TM

DM Diskmaskin

L

U/M

ST

Linneskåp

Städskåp

Ugn/Micro

Fasad mot gång och cykelväg

Fasad mot trädgård

Fasad mot trädgård

Fasad mot gata och den allmäna parken.
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byggnad beskrivning
Porthus

- Betongplatta, isolerad. 
 
- Förhöjd sockel, beklädnad av granit.

- Träbjälklag.

- Entrétrappa av betong, beklädnad av granit.

- Bärande ytterväggar, isolerad regelstomme.

- Bärande ytterväggar, oisolerade. 

- Utvändigt stående, finsågad, slätspontad panel. Inga delningsbleck på 
fasad.

- Finsågad av målat trä.

- Kuverttak, 36 graders taklutning. Bandtäckt plåttak, zinkfärgat. 
- Pulpettak, 10 graders lutning. Grönt tak med Sedum eller liknande.
  . 
- Stuprör, hängrännor och övriga plåtdetaljer av lackad plåt.
       
- Träfönster med isolerglas, vridfönster. Utvändig kulör NCS S 4502-Y och 
invändigt vitmålade. 
- Enligt Svensk standard, isolerruta, glasad. Kulör utsida NCS S 4502-Y, kulör 
insida, vit.
- Enligt Svensk standard, isolerruta. Kulör utsida NCS S 4502-Y, kulör insida, 
vit.

- Enligt Svensk standard, isolerruta, fullglasad. Kulör utsida NCS S 4502-Y, 
kulör insida, vit.

- Räcke av vfz plattstål. Kulör: lackad, NCS S 4502-Y. Golv kläs med slät trall 
av tryckimpregnerat trä.
- Tryckimpregnerat trä.

- Utvändiga eluttag på förråd och vid altandörrar.
- Vid trädgårdsfasad. 1 st. per villa.
- Ventilation FTX (från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning).
- Bergvärme. Golvvärme på entréplan och radiatorer på övervåning. 
- Komfortvärme i med el i wc/bad.

- Mycket låg energiförbrukning 40 kWh/kvm/år för uppvärmning. 

- Öppen fiber från Telia kommer att installeras i varje hus.- 

Grundläggning 

Sockel

Bjälklag

Entrétrappa

Ytterväggar, bostad

Ytterväggar, förråd

Fasad, bostad och förråd

Spjälstaket 

Yttertak, bostadshus
Yttertak, förråd

Plåtdetaljer
     
Fönster 

Altandörr

Entrédörr mot gata

Balkongdörr

 
Balkong och räcke

Altan

Eluttag
Vattenutkastare
Ventilation
Uppvärmning

Energiförbrukning

Telefoni och bredband

Golv
Socklar 

Väggar  
Innertak  
Innerdörrar  
Dörrfoder/ listverk  

Smygar vid  fönster  
Fönsterbänkar

Trappa

Garderober, skjutdörrar & 
linneskåp

Köksinredning

Vitvaror  kök

Golv i kök
Stänkskydd kök
Golv i wc/bad/dusch/tvätt
Vägg i wc/bad/dusch/tvätt
Badrumsmöbler

WC
Spegel
Duschvägg
Tork
Badkar
Dusch

Tvätt

- Golv, 3-stav ekparkett, mattlack.  Entré med granitkeramik.
- Socklar av massiv ek.

- Vita, målade.
- Vita, målade.
- Vita, släta.
- Vita, fabrikslackerade.

- Målad gips.
- Natursten, kalksten.

- Massiv ek, mattlack.

- Vita släta luckor och dörrar med hylla och klädstång. Linneskåp med hyllplan.
- Vita skjutdörrar, hylla och klädstång.

- Takanslutna skåp, Vedum, Annika. Kulör F59, antracitgrå släta luckor, 19 mm.
- Handtag Vedum, rostfritt.
- Utanpåliggande spotlights i undersida, överskåp. LED-belysning. 
- Infällda spotlights i nedbyggnad intill väggskåp.
- Sockel, följer val av luckor.
- Bänkskiva, laminat, Vedum.
- Infälld diskho, underlimmad.

- Spishäll, keramik, induktionshäll. Electrolux.
- Diskmaskin, rostfritt. Electrolux.
- Kyl, rostfritt, Electrolux.
- Frys, rostfritt, Electrolux.
- Micro, inbyggd i högskåp, rostfritt. Electrolux.
- Ugn, Inbyggd i högskåp, rostfritt. Electrolux.
- Fläkt, rostfritt, vägghängd. Fjäråskupan.

- Ekparkett, 3-stavig.
- Vitt, blankt kakel.
- Entrévåning: granitkeramik, grått.  Övre plan: granitkeramik, grått.
- Entrévåning: Kakel, vitt.   Övre plan: kakel, vitt. 
- Entrévåning: kommod med utdragslådor och inbyggd handfat.  
- Övre plan: kommod med utdragslådor och inbyggd handfat och skåp vid sidan.

- Entrévåning: golvmonterad wc.  Övre plan: vägghängd wc.
- Entrévåning: spegelskåp.   Övre plan: spegel monteras mot kakel.
- Entrévåning, klarglas.   Övre plan: -
- Entrévåning:  elektrisk  handdukstork.  Övre plan: elektrisk  handdukstork.
- Entrévåning:  -     Övre plan: badkar.
- Entrévåning: duschset med takdusch   Övre plan: duschset.

- Tvättbänk med ho och väggskåp. Energibesparande tvättmaskin och torktumlare i 
vitt.

Invändig   beskrivning
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Grundstandard och tillval
Grundstandard är den inredning och de ytskikt som 
ingår i köpet av bostaden.  

Tillval är den inredning som ni har möjlighet att välja till 
för att skapa er egna personliga prägel på bostaden.  

Tillvalen kommer finnas i ett begränsat utbud och  
anpassat till detta projekt. Du kommer få en inbjudan till 
ett möte med en säljare där du får hjälp med ditt val.

Tillvalsprogram
I tillvalsprogrammet presenteras priser och produkter 
som är möjliga att välja till. 
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bänkskiva

köksluckor

stänkskydd
köksblandare
diskho

samtliga vitvaror

parkettgolv

innerdörrar

bänkskiva

tvättmaskin
torktumlare

kulör på väggar

duschvägg
kakel/klinker
kommod
blandare

badkar
kakel/klinker
kommod
blandare

innerdörrar

kulör på väggar

garderober

Exempel på vilka tillval som kommer finnas

stänkskydd
köksblandare
diskho

samtliga vitvaror

bänkskiva

parkettgolv

tvättmaskin
torktumlare

klinker

kulör på väggar

innerdörrar
garderober

parkettgolv

innerdörrar
garderober

kakel/klinker
kommod
blandare

duschvägg
kakel/klinker
kommod
spegelskåp
blandare

Tillvalsmöjligheter



Flera skäl att välja 
Studor!

Vi bygger inte efter mallar.

Vi ritar själva våra hus som är special- 
designade och anpassade till platsen.

Trygghet i ditt köp av bostad. Garantier 
gäller alltid.

Vi ser varje kund som unik och ger person-
lig service.

Vi vill alltid göra det lilla extra och helst 
lite till för att du skall bli nöjd med ditt nya 
boende.
 
Miljön är alltid i fokus med genomtänkta 
och hållbara material och energisnåla  
system. Tack vare detta får du också låga 
driftkostnader.

Du får alltid mycket för pengarna av oss. 
Vår ambition är att varje projekt skall vara 
unikt.

Med ett stort engagemang genomför vi 
våra bostadsområden. Detta uppskattas inte 
minst för att vi gör prisvärda bostäder.

Vi har vunnit utmärkelser för våra bostä-
der. Vi har blivit nominerade för bästa  
bostadsområde i världen på World  
Architecture Festival för vårt Hönekulla By i 
Mölnlycke samt pris för bästa bostads- 
området i Ulricehamn 2015. Nysäter i 
Mölnlycke vann Rödfärgspriset.
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SkandiaMäklarna
Besöksadress:
Biblioteksgatan 1A
435 30 Mölnlycke
Tel: 031 886270

Mäklare:
Anders Malmberg
Tel: 0705 403901

E-mail:
anders.malmberg@skandiamaklarna.se

Hemsida:
www.skandiamaklarna.se/kontor/molnlycke

Försäljning

Studor Villor AB
Besöksadress:
Alfred Wigelius väg 10 
412 49 Göteborg 
Tel: 031-773 99 00

Projektansvarig:
Martin Dahllöf
Tel: 0761 354800

E-mail:
info@studor.se

Hemsida:
www.studor.se

Byggherre

Trygghet när du köper
Att köpa en nybyggd bostad är lite speciellt eftersom 
bostaden inte finns ännu, bara på ritning. För dig som 
kund innebär detta många beslut och ett helt nytt kapitel 
med nya vyer. Därför kommer vi att finnas som stöd för 
dig under hela vägen fram till inflyttning.  

Mäklare
För att du som köpare skall känna trygghet har vi valt 
att sälja bostäderna genom våra registrerade mäklare. 
Du får professionell hjälp med alla dina frågor och dina 
intressen tas tillvara på rätt sätt.

Kostnadskalkyl
Vår fastighetsmäklare kan hjälpa dig att beräkna dina 
framtida boendekostnader och följaktligen sätta ihop en 
personlig boendekalkyl. 

Finansiering
När du bestämt dig för att köpa och behöver diskutera 
finansiering, har vi goda bankkontakter. Prata gärna 
med vår mäklare om du vill veta mer.

1. Kontrakt och handpenning 
Kontraktet är uppdelat i ett köpekontrakt för tomt och  
entreprenadkontrakt för hus. Du betalar för tomten i  
första skedet och entreprenaden under byggtiden.

2. Byggstartsbeslut 
Vi kommer löpande hålla dig uppdaterad om vad som 
händer i projektet och meddela dig när byggstartsbeslut 
är fattat och byggnationen därmed kan påbörjas. 

3. Tillträde av tomten
Detta sker så snart bygglov beviljats. Vid tillträdet får du 
ett köpebrev som bevisar att du är ägare till tomten. När 
du eller din bank söker lagfart skrivs detta in i Lantmäteri-
ets register. 

4. Byggnadskreditiv 
När huset byggs lägger din bank upp ett tillfälligt lån 
som betalas ut enligt en fastställd lyftplan som följer 
byggnationen. 

5. Dina inredningsval  
Du har möjlighet att göra individuella inredningsval och 
sätta din personliga prägel. Valen görs inom inrednings-
programmets utbud och måste vara gjorda inom en 
utsatt stopptid. Betalningen sker med 25% i första steget 
och resterande 75% dagen innan ni får nycklarna. 

6. Besiktning  
En opartisk besiktningsman går igenom bostaden och 
kontrollerar att arbetet är utfört på ett fackmannamässigt 
sätt och att det följer normer och byggregler. Du inbjuds 
självklart att vara med på besiktningen.  

7. Slutfinansiering 
Byggnadskreditivet ersätts med ett vanligt bolån. När 
byggnationen är klar skall du genom banken avsluta 
byggnadskreditivet.
 
8. Inflyttning 
Vid uppvisande av kvitto på betalning får du dina nyck-
lar till ditt nya hus. Vi överlämnar en praktisk bopärm 
med information om ditt nya hus.

9. Uppföljning 
När du har flyttat in till huset och börjat känna efter hur 
du trivs skulle vi vara tacksamma över att få lite feed-
back från dig. Detta hjälper oss i framtida projekt. 

Det finns alltid en förbättringspotential i alla delar och 
skeden.

Nöjda kunder är vår 
drivkraft!
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Mina anteckningar



Viktigt:
Vi reserverar oss för leveranshinder samt modell-, färg- och materialbyten. 

Om en vara utgår ur sortimentet eller att tillverkare ändrat utformning och modellbeteckning ersätts varan med en likvärdig produkt.

Broschyrmaterialet är ingen kontraktshandling och tryckfel kan förekomma. Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Bilder i broschyren är illustrationer och 3-D-bilder och kan avvika från slutligt utförande.

projektutveckling
& arkitektur


