
RÖN NBÄRET

BRF RÖNNBÄRET
Ett drömboende i Öjersjö



Studor koncernen 4
Välkommen 6

Hossaberget 8
Situationsplan10

Parhus12
Radhus16

Planlösning Parhus 20
Planlösning Radhus 21

Bofakta 22
Utvändig beskrivning 24

   Invändig beskrivning 25
Försäljningsprocess beskrivning 26 

Standardutrustning 29-31
Arkitektens ord 32

BRF RÖNNBÄRET



4

Studorkoncernen

Vi skapar bostäder med alla upplåtelseformer: äganderätter, bostadsrätter och hyresrätter. Genom köp av 

mark och utvecklingsbara fastigheter och driver vi projekten från första idé till inflyttning.

Vår största drivkraft är att kunna påverka alla delar i ett projekt för att nå ett önskvärt resultat och nöjda 

kunder. Vår målsättning är att vara en specialist på bostadsprojekt oavsett upplåtelseform. 

Vi är en liten organisation med stora projekt. Fördelen med att vara en liten organisation är att vi är  

snabbrörliga, flexibla och engagerar oss i hela processen från idé till färdigt hem. 

Detta ger:

• Korta beslutsvägar,• Låg overheadkostnad• Prisvärda bostäder av hög kvalité.

Vår verksamhet 

Studor har sedan 2009 bedrivit projektutveckling av bostadsområden i egen regi. Vårt huvudsakliga  

arbetsområde är Västra Götaland och Halland och vårt huvudkontor finns i Stora Torp, Göteborg. Vår  

verksamhet innefattar projektledning och arkitektur samt entreprenadverksamhet. 

Vi har valt att fokusera på de discipliner för att de är av störst betydelse för utvecklingen av ett bra bostad-

sområde. Utöver detta anlitar vi underkonsulter som knyts till olika projek. Med egen eller extern arkitekt ut-

formar vi omsorgsfullt bostadsområden för att skapa goda ute och innemiljöer. 

Vi arbetar med att ta fram nya detaljplaner tillsammans med kommunernas planavdelningar och genom 

detta skapas förutsättningar för bra bostadsområden. Med detta synsätt kan vi skräddarsy områden, från de 

stora dragen till de allra minsta detaljerna. 

Våra ledord är:

• Funktion• Hållbarhet• Hänsyn till natur och kulturmiljö• Omsorgsfull arkitektur



Välkommen in till din bostad
Här finner du en helt ny, optimalt planerad och barnvänlig bostad i parhusform eller radhusform med stora sällskapsytor, 

vackra siktlinjer genom bostaden, hög kvalitet, modern utrustning. I vardagsrummet finns stora fönsterpartier ner till golv med 

mycket ljusinsläpp. En arkitektritad bostad av hög kvalitet och bra förvaringsmöjligheter. Här är det bara att koppla av och 

njuta! Bostaden är belägen i omtyckta och fridfulla Öjersjö, alldeles intill grönskande natur, sjöar, golfbanor och rekreation.

Brf Rönnbäret i Öjersjö består av17 bostadsrätter där varje bostadsrätt även har upplåten mark. Föreningen ansvarar för yttre 

underhåll. Detta ger ett bekvämt boende där du som kund kan känna dig trygg. 

Planlösning

Invändigt finner du hall, kök, vardagsrum, badrum och trappförråd på nedre plan i Parhuset. I Radhuset får du ytterligare ett 

rum som kan användas som ett separat matrum eller byggas om till ett sovrum eller arbetsrum om så önskas.

På övre plan, som du når via en massiv trappa i ek, bjuds du på tre sovrum och ett badrum i Parhuset, eller 3 sovrum och ett 

allrum samt ett badrum i Radhuset. 

Kvalitet

Vi satsar på kvalitet i de delar som är svåra att förändra i efterhand. Vattenburen golvvärme är en av de kvaliteterna som är 

väsentliga att satsa på initialt. Detta ger behaglig och jämn värme i hela huset. Fullisolerade innerväggar som ger en tyst och 

dämpad inomhusmiljö är en annan kvalitet som finns med från början.

I Parhusen finns mattlackad parkett i alla utrymmen förutom entréhall, kök och badrum som har klinkergolv av granitkeramik 

som är extra slittåligt. I Radhusen har du mattlackad parkett även i kök då planlösningen är öppen mot vardagsrum och  

matplats

Samtliga innerväggar är belagda med en extra tålig skiva, såkallad OSB-skiva, som ger dig möjligheten att spika upp tavlor 

överallt, på valfri vägg. Vi har även valt att ge huset ett hållbart tak av äkta tegel då detta sägs vara tåligare än betongpan-

na. Tegel åldras vackert och får en vacker patina genom åren. 

Utrustning

Utrustningen i kök består av inbyggnadsugn, induktionshäll, köksfläkt, diskmaskin, mikrovågsugn, kylskåp samt frys. Radhuset 

får något större kök än Parhuset. I övrigt finner ni liknande utrustning.

Både Parhus och Radhus får helkaklade badrum med grått klinkergolv av granitkeramik samt vitt blankt kakel på väggar. Bad-

rum på nedre plan har duschutrymme, wc och tvättställ med förvaring under. Tvättstugan med tvättmaskin och torktumlare får 

väggskåp och tvättbänk. I Parhuset finner ni luftvärmepumpen i ett separat utrymme till skillnad från Radhuset där luftvärme-

pumpen är placerad intill tvättmaskin och torktumlare.
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Parhus i väster Radhus

Hossaberget i Öjersjö
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Situationsplan

Parhus

Förråd

Förråd

Förråd
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Utvändigt blir parkeringsytan och ytan runt huset täckt med grus. 

Uteplatsen blir belagd med betongplattor med en skiljevägg mot 

grannen. 

För Parhusen är förråden placerade främst i fastighetsgräns där de 

Radhus

Förråd

genom sin placering “ramar” in trädgårdarna och vissa förråd 

placeras i anslutning till terrasserna.

Marken är upplåten till bostadsrättsinnehavaren vilket ger var och 

en möjlighet att ha sin egen täppa.



Se våra Parhus
Vid entréhallen som är praktisk och tydligt avgränsad når du 

wc/dusch/tvättstuga och arbetsköket med fönster bakom 

diskbänk. Köket är praktiskt och delvis öppet mot matplatsen. 

Vardagsrummet är “navet” i parhuset som förenar den övre  

våningen med resten av bostaden och du får ytor som är ef-

fektiva och lätta att definiera. Under den massiva ektrappan 

som leder upp till övervåningen finns ett förvaringsutrymme.

För maximalt ljusinsläpp finns fönster ner till golv i vardagsrum. 

Detta ger även en extra rymd åt rummet. Från vardagsrummet 

har du siktlinjer mot köket vilket ger en känsla av rymd.

På insidan återfinns de naturliga och hållbara materialen ge-

nom tex fönsterbänkar av kalksten, parkettgolv och trappa av 

ek, granitkeramik på känsliga ytor mm. Bostaden har genom-

gående golvvärme för ett behagligt klimat och fullisolerade 

innerväggar vilket dämpar ljud från intilliggande rum. 

Dessutom så kan du sätta upp tavlor var du vill då alla väggar 

är förstärkta. Denna sistnämnda kvalitén är vi ensamma om på 

marknaden och är något som aldrig går att förändra efter att 
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man flyttat in därför bygger vi in kvaliteterna redan från  

början. och är standarden för våra hus. Detta gäller både 

Parhus och radhus.

Ytterligare möjligheter 

Som en extra kvalitet kan du nyttja Parhusets vindsvåning som 

är fullisolerad, som ett lyxigt förvaringsutrymme eller del av 

bostaden. I detta utrymme kan du nyttja ytterligare 21,5 kvm 

bostadsyta. Denna yta når du genom en vindstege men du 

kan enkelt bygga om och skapa en riktig trappa upp till vinden 

då byggnaden är förberedd i konstruktionen inför denna  

eventuella framtida förändring. Avsättningar för vatten, avlopp 

och el finns förberett på vindsvåningen. 

Observera att öppna upp till vinden ej kommer vara tillval, då 

det kan orsaka produktionsstörningar i byggprocessen.  

Däremot så har Studor underlättat för er om ni i framtiden ön-

skar bygga om och öppna upp till vindsvåningen med trappa.



Se våra Parhus
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Vänster: 

Hallen, sett från köket.

Höger: 

Det lilla sovrummet

Höger: 

Det stora sovrummet som kan möbleras  

även med sängen mellan fönster.  

Garderoberna byggs in i en nisch.

Höger: 

Detalj i vardagsrummet  

med fönster ner till golv.

Vänster: 

Vardagsrummet sett från köket. Från den 

massiva ektrappan når man det övre planet 

genom en liten delvis möblerbar hall. Från 

denna hall når man 3 sovrum och ett bad-

rum med dusch.



Se våra Radhus
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Fakta: 

Bilderna är både foton från tidigare projekt samt 3-D bilder 

och visar planlösningen och rumssamband. Material, pro-

dukter, belysning kan avvika från standard.

Från entréhallen når du till köket på höger sida där du även 

har matplatsen. Till vänster återfinns en rymlig wc/dusch/

tvättstuga. Rakt fram kommer du till vardagsrummet som är stort 

och rymligt med fönster ner till golv för maximalt ljusinsläpp. 

Du kan nå arbetsköket även från vardagsrummet. Under den 

massiva ektrappan som leder till övervåningen finns förvar-

ingsutrymme.

Denna planlösning är flexibel och möjliggör yterligare ett rum 

intill entrén. Då flyttar man bara ut matplatsen till det rymliga 

vardagsrummet och stänger mellan arbetskök och “matplats”. 

Genom den massiva ektrappan når du den övre våningen 

som öppnar upp sig med en generös hall och ett allrum.  Från 

denna hall når du tre sovrum ett allrum och ett badrum.

Även på denna våning går att skapa yttetligare sovrum om så 

önskas.



Nedan: 

Sovrum på övre plan med stort fönster mot den lugna trädgården bakom huset.

Se våra Radhus
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Vänster: 

Vardagsrummet sett från kök.  

Fönster ner till golv ger både extra 

ljus och rymd åt vardagsrummet. 

Uteplatsen avgränsas delvis med 

hjälp av förrådet samt ett staket 

mot grannen.

Höger: 

På övre plan når man ett allrum 

genom en öppen och luftig hall. 

Observera att planlösningen skiljer 

sig något från de övriga radhusen 

Det smala fönstret finns endast i ett 

av gavelhusen.

Höger: 

Allrummet på övre plan ger  

ytterligare dimension till din bostad 

och extra utrymme för flera sällskap 

med olika intressen. 

Genom de välisolerade innerväg-

garna minskar störningarna mellan 

rummen och tack vare detta ökar  

användbarheten.

Höger: 

Köket sett från vardagrum med 

matplats. Matplatsen får ett rejält 

fönsterparti med en bröstning.



Planlösning Parhus 92 kvm
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Husets vindsvåning är förbered att
inreda genom anpassad konstruktion
i bjälklag samt full isolering i yttertak.

I utrymmet finns även ett litet fönster i
gaveln som en extra kvalitet.

Inredning av vind ingår ej av ditt köp 
av bostadsrätt och kommer ej vara ett 
tillval.

Planlösningen som visas är ett förslag
på hur man kan göra för att få ytterli-
gare 21,5 kvm bostadsyta.

Förslag på inredning av vind

LGH P 1-6 A LGH P 1-6 B

LGH P 1-6 A LGH P 1-6 B
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Planlösning Radhus 126 kvm
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LGH R 1-5 LGH R 1-5
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Tillval, planlösningsändring.

Parhus Radhus

Entré Entré

Entré



Bofakta BRF Rönnbäret
Snabbfakta om Rönnbäret i Öjerssjö
Byggherre: BRF Rönnbäret 
Totalentreprenör: Studor Villor AB 
Arkitekt: Studor Architects-Susan T Dahllöf 
Antal bostäder: 17 st. 
Upplåtelseform: Bostadsrätt 
Byggnadstyp: Parhus och Radhus i 2 plan. 
Mäklare: Svenska fastighetsförmedling 
Beräknad inflyttning: Första kvartalet 2022  
Fastighetsbeteckning Parhus: Öjersjö 6:811  - 6:814 och 6:820 - 6:821.  
Fastighetsbeteckning Radhus: Öjesrjö 6:815 - 6:819. 
Adress: Tåbäcksvägen 1-17, 47-49 (udda nummer) 
Registrerad BRF: 2020-10-15

Tv/data/telefoni: Varje lägenhet är ansluten tilld Telias fiber-nät. Tjänster köps av respektive lägenhetsinnehavare.  
Parkering:  2 st. per bostad.

Till bostaden hör tomtmark och öppen parkeringsplats (2 bilplatser per lägenhet), utvändigt kallförråd om ca 5-6 kvm, entré 
och en uteplats per lägenhet som kommer att upplåtas enligt upplåtelseavtal. Tomtstorlekarna varierar mellan 112 kvm-182 
kvm. för parhus och mellan 131kvm-177kvm. för radhus. Se tomtkarta för mer information. Fasadkulörer enligt  
bygglovshandling. 

Parhus
Antal rum: 4 rum varav 3 sovrum. 
Boarea: 92 kvm 
Förråd: 5,0-6,0 kvm.(varierar) 
Lägenhets nr : P1 a-b - P6 a-b 
Våningsplan: 2 
Andel i förening:  5,31% . 
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Radhus
Antal rum: 6 rum varav 1 matrum 
och 1 allrum. 
Boarea: 126 kvm 
Förråd: 6,4  kvm. 
Lägenhets nr:  R1-R5 
Våningsplan: 2 
Andel i förening:  7,27 % .

Utvändig beskrivning för 
parhus & radhus
 
 
Bostadshus 
Utvändigt stående, finsågad slätspontad panel. NCS enligt färgsättningsbeskrivning. 

Förråd 
Bärande oisolerade ytterväggar.

Altaner och skärmar 
Betongplattor på altan med avskiljande skärmväggar. Skärmväggar målas i kulör lika fasader.

Yttertak, Bostadshus 
Sadeltak, 36 graders taklutning. Takytterskikt av tegelröda pannor. 

Yttertak Förråd 
10 graders lutning, oisolerat. Tak täckt med Sedum. 

Plåtdetaljer 
Stuprör, hängrännor och övriga plåtdetaljer av lackad plåt.

Fönster och fönsterdörrar 
Träfönster med isolerglas, klädd utsida av lackad aluminium, vridfönster..

Entrédörrar 
Enligt Svensk standard, Swedoor Character Tower, kompakt träfiber med glasslits, Dörr 10x21.

Förrådsdörr 
Trädörr, dim. 9x21M, slät yta, industriellt behandlade utan fönster.

Belysning 
Entrédörr, Lund 290 Black Vägglampa Norlys. Altandörr Lund 290 Black Vägglampa Norlys. Förrådsdörr SLV BY BELLALITE, 
Sitra CubeArt.nr: 232535. Om produkten utgår ersätts den med likvärdig.

Eluttag 
Utvändiga eluttag på förråd vid dörr och vid altandörr.

Vattenutkastare 
Monteras mot trädgård, 1 st. per lgh.

Brevlådor 
Brevlådor finns samlade längs gatan.
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Invändig beskrivning för  
Parhus & Radhus
Innerväggar 
Fullisolerad innervägg med regelstomme, gipskivor och extra förstärkt med OSB-skivor. Vitmålade

Tak 
Gipsade och målade.

Rumshöjd 
Parhus: ca. 250 cm. Radhus ca. 260 cm.

Klinkergolv, entré.  
Grått, 300x600 mm. 

Klinkergolv, Parhus, kök 
Grått, 300x600 mm.

Klinkergolv, Wc/D/Tvätt, entrévåning 
Grått, 150 x 150 mm i duschutrymme och 300x300 på övrig yta.

Klinkergolv, Wc/D, övre plan 
Grått, 150 x 150 mm i duschutrymme och 300x300 på övrig yta.

Parkettgolv, övriga rum. Parhus 
Mattlackad lamellparkett, 3-stav. 

Parkettgolv, övriga rum. Radhus 
Mattlackad lamellparkett, 3-stav. Arbetskök i radhus får lamellparkett, 3 -stav.

Golvlist 
Vita, industriellt behandlade

Kakel, wc bad, entréplan 
Vitt blankt kakel, 300x600 mm

Kakel, wc bad, övre plan 
Vitt blankt kakel, 300x600 mm

Kakel, kök 
Vitt blankt kakel, 100x300 mm

Fönsterbänk, ovan köksbänk 
Vid sidan och nertill, kakel, upptill vitmålad.

Fönsterbänkar, övriga fönster 
Kalksten

Fönstersmygar 
Målade vita 
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Innerdörrar 
Vita släta industriellt behandlade. Ramverk med raka kanter utan profilering. Innerdörrar, modulmått 9x21m. 

Trappa 
Massik ek, matt lack. Stängda steg. Trappräcke där trappan ej har vägg vid sidan, i övrigt handledare på vägg.

Elinstallationer 
Dimmer i vardagsrum, hall och kök, övrigt enligt Svensk Standard. Elcentral med automatsäkring och jordfelsbrytare. 

Spotlights 
I arbetskök och badrum

IT-installationer 
Byggnaderna skall anslutas till fiber. Invändigt nät byggs för användning av datorer, telefon och TV i samtliga rum undantaget 
wc/dusch/bad och hall.

Tv/Tele/Data 
Öppen fiber kommer att installeras i samtliga hus. Hushållen tecknar avtal med valfri tjänsteleverantör.

Värmeinstallationer 
Frånluftsvärmepump med vattenburen golvvärme på entréplan och övre plan.

Ventilation 
Mekanisk frånluft, tilluft via ventiler.



Säljstart  

När du har bestämt dig för en lägenhet tecknas ett förhandsavtal mellan dig och bostadsrättsföreningen. Detta hanteras av 

Svensk Fastighetsförmedling.

Förhandsavtalet är bindande för såväl köpare som förening. Efter tecknandet av förhandsavtal ska ett förskott om 50 000 kr 

erläggas. Detta förskott är en del av köpeskillingen och kommer att avräknas på slutlikviden som skall erläggas inför tillträdet. 

Upplåtelseavtal  

Upplåtelseavtal skrivs i strax innan tillträde. Vi kommer att informera om detta i god tid i förväg.

Erläggande av slutbetalning 

I samband med att du undertecknar upplåtelseavtalet skall du som köpare erlägga resterande del av köpeskillingen som 

slutlikvid till föreningen. Hur betalningen går till kommer du att få information om i god tid. 

Besiktning  

En opartisk besiktningsman går igenom bostaden och kontrollerar att arbetet är utfört på ett fackmannamässigt sätt och att 

det följer normer och byggregler. BRF-styrelsen kommer att få besiktningsutlåtandet.

Tillträde  

På tillträdesdagen visar du upp att slutlikviden är erlagd och kvitterar ut nycklarna till din nya bostad. Du får även en praktisk 

bopärm med information om din nya bostad. Exakt tillträdesdag meddelas 4 månader i förväg.

Garantier  

Studor garanterar föreningens ekonomi och osålda lägenheter fram till slutfinansiering. Studor åtar sig att köpa eventuella 

osålda lägenheter. Garanti enligt ABT06, dvs 2 års produktgaranti och 5 års garanti på arbete. Säkerhet för förskott tecknas 

av Studor hos GarBo. 

Ekonomi  

För information om föreningens årliga kapitalkostnader och driftskostnader mm se kostnadskalkyl. Beräkningen av föreningens 

årliga kapitalkostnader och driftskostnader etc grundar sig på bedömningar gjorda 2020. Varje hushåll betalar själv för  

uppvärmning, kallvatten, varmvatten, hushållsel, sophämtning, hemförsäkring, bredband/tv/telefoni. 

Övrigt  

Inflyttning beräknas ske i kvartal ett 2022 under förutsättning att byggprocessen löper utan hinder. Studor svarar efter  

tillträdesdag för de årsavgifter som belöper på lägenheter som ej upplåtits med bostadsrätt. Därefter, dock senast dagen för 

utbetalning av den slutgiltiga finansieringen, förvärvar Studor de osålda lägenheterna.  

Ovanstående information baseras på uppgifter från kostnadskalkyl daterad 2020-12-09 samt uppgifter från  

Studor Projektutveckling AB. 

Försäljningsprocess
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Standardinredning & tillval 
 

Du har möjlighet att göra individuella inredningsval och sätta din personliga prägel på din nya bostad. Valen görs inom 

inredningsprogrammets utbud och måste vara gjorda inom en utsatt stopptid. Vi förbehåller oss rätten att begränsa tillval 

beroende av i vilket skede i byggprocessen som just din bostad befinner sig i. Inredningsprogrammet presenteras i en separat 

broschyr.

Vi har lagt stor vikt på inredningen och skapat en hög standard från start. Vi vill att du som kund skall känna att du blir nöjd 

utan att behöva göra något mer. Om du skulle vilja sätta än mer personlig prägel på ditt boende är du välkommen att göra 

ändringar genom tillval. En tillvalskostnad tillkommer. Vi presenterar ett tillvalsprogram när det närmar sig.

Övrig fakta 
 

Bostadsrätten är ej pantsatt. Inga lån att överta. 

Lägenhet i Parhus: 

Månadsavgift 4 293 kr 

*Elförbrukning: 900 kr.  

*Renhållning: 150 kr.  

*Försäkring: 150 kr.  

*VA-förbrukning: 150 kr. 

* Bedömda kostnader per månad som bostadsrättsinnehavaren betalar utöver föreningens månadsutgift.

Tillträde 

Preliminärt kvartal ett 2022

Projektet genomförs av: 

Studor Projektutveckling AB 

Skolor & Barnomsorg 

Öjersjö har 6 kommunala förskolor. Tallmossens, Djupedals, Ekbackens, Gökegårds, Hallens och Norra Hultets förskolor. 

Därtill finns tre fristående förskolor varav en montessoriförskola. Öjersjö har två kommunala grundskolor, vilka båda erbjuder 

Lägenhet i Radhus: 

Månadsavgift 5 880 kr 

*Elförbrukning: 1200 kr.  

*Renhållning: 150 kr.  

*Försäkring: 150 kr.  

*VA-förbrukning: 180 kr. 



Öjersjö Storegård har klasser från förskola till årskurs 6 och i Öjersjö brunn finns klasser från förskola till årskurs 9. Gymnasium 

finns i Partille centrum och folkhögskola har ni i närliggande Mölnlycke. För mer information besök: www.partille.se 

Kommunikation 

Från Öjersjö till centrala Göteborg finns flera resealternativ. Den smidigaste förbindelsen är med buss 513 till Korsvägen (ca 

15-20 minuter). Det går även bra att åka via Partille centrum, vilket dock gör resan ca 10 minuter längre. Aktuella restider fin-

ner ni på http://www.vasttrafik.se/ Partille har bra system av cykelvägar som gör att ni smidigt kan ta er runt på två hjul. En 

karta över cykelnätet finner ni här: https://www.partille.se/siteassets/gata-park– trafik/dokument/br_sbk_cykel–och-be-

sokskarta.pdf 

Natur & Fritid 

Öjersjö har ett geografiskt fördelaktigt läge nära natur och sjöar men också något högre ovanför havet, vilket förbättrar 

snöchansen under vintern. För bad rekommenderas främst Kåsjöbadet med hopptorn, kiosk och toaletter. Därtill går det bra 

att bada i Hålsjön. Kåsjön är också sjön att besöka om ni vill fiska. Med lite tur kan ni få abborre och regnbåge på kroken. 

Gult kort gäller. För laxfiske är det Säveån som gäller. Mer information hittar ni på: http://www. sportfiskarna.se 

Löpning och powerwalks kan ni göra dygnet runt tack vare Kåsjöns elbelysta motionsspår. För längre turer har ni närhet till 

både Knipeflågbergens naturreservat och Delsjöområdet där ni finner vackra vandringsleder och ridstigar. 

Närmaste ridskola finner ni i grannområdet Furulund. Golfentusiasten bosätter sig gärna i Öjersjö som är hem till Partille 

golfklubb. Banan är lätt kuperad och anpassad efter sin skogsklädda omgivning. För mer information besök: http://www. 

partillegk.se Vintertid erbjuder Partilles golfklubb även fina välpreparerade skidspår med en sträckning på ca 7 km. 

Sävedalens AIK har orientering och skidåkningsverksamhet. Deras föreningsstuga ligger vid Kåsjön.

Affärer & Restauranger 

Öjersjö har en pizzeria i dess centrum. Närmaste matbutik finner ni i Furulund. För storshopping rekommenderas Allum köp-

center som ligger inom ca 10 minuter med bil. Med buss nås Allum på ca 25 minuter. På Allum finns mer än 100 butiker, res-

tauranger och caféer. Här ligger också ICA Maxi och Willys. Många som bor i Öjersjö åker också gärna till Landvetter eller 

Mölnlycke för att handla. 

Närområdet Övrigt 

Närmaste vårdcentral finns i Furulund. Tandläkare och apotek har ni vid Allum.

Närområdet runt Öjersjö
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standardutförande

Hållbart & Genomtänkt 

Husen byggs av gedigna och hållbara material både på utsida och insida. Vår idé har varit att erbjuda dig en bostad med 

oväntade kvaliteter i både  planlösning och material.

 

På utsidan kommer fasaden bestå av platsbyggd träpanel med kulörer som stämmer överens med naturens .Tak beläggs med 

tegelpannor och fönster kläs med lackad aluminium. Detta gör huset hållbart över tid och ger dig som boende tid över till 

annat. Förråden får tak med sedum samt även taket till burspråket i Radhusen och teknikrummet i Parhusen kläs med sedum. 

På insidan återfinns de naturliga och hållbara materialen genom tex fönsterbänkar av kalksten och trappa av ek, granitkera-

mik på känsliga ytor och kakel på väggarna i våtutrymmena mm. Bostaden har genomgående golvvärme för ett behagligt 

klimat och fullisolerade innerväggar vilket dämpar ljud från intilliggande rum. Dessutom så kan du sätta upp tavlor var du vill 

då alla väggar är förstärkta med OSB-skivor.
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Utrustning Parhus
Wc/Dusch/Tvätt - nedre plan 

• Bänkskiva i grått, slätt laminat med rak framkant

• Handfat, vitt porslin, monterat i bänkskiva i 60 cm skåp

• Tvättställsblandare

• Diskbänksskåp med 2 st. dörrar under handfat, bredd 60 cm. Vita luckor

• Golvstående wc

• Krokar och toapappershållare stilrena i rostfritt. Självhäftande, monteras på valfri plats av kund

• Handdukstork, ca. 50x120

• Väggskåp, släta luckor, 16 mm, vita

• Spegel på vägg med belysning mellan väggskåp, vita

• Tvättmaskin och torktumlare

• Duschvägg 90x90 eller 80x90 i mån av plats, storlek bestäms under byggnation

• Duschblandare

• Duschset 

Wc/Dusch - övre plan:

• Kommod med handfat

• Tvättställsblandare

• Spegelskåp med belysning

• Golvstående wc

• Krokar och toapappershållare stilrena i rostfritt

• Handdukstork, ca.50x120

• Duschvägg, välvd 90x90

• Duschblandare

• Duschset

KÖK 

• Vitmålade, industriellt behandlade, släta luckor, ca. 865cm höga, 16 mm. Utanpåliggande spotlights i undersida över-

skåp

• Sockel (följer val av luckor)

• Bänkskiva i grått, slätt laminat med kantlist

• Infälld ho

• Induktionshäll, Inbyggnadsugn, diskmaskin, kyl, frys, micro i väggskåp, utdragbar fläkt

• Köksblandare
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Utrustning Radhus
Wc/Dusch/Tvätt - nedre plan 

• Kommod med handfat, vitt

• Tvättställsblandare

• Spegel på vägg med belysning

• Golvstående wc

• Krokar och toapappershållare stilrena i rostfritt. Självhäftande, monteras på valfri plats av kund

• Handdukstork, ca. 50x1200

• Bänkskiva i grått, slätt laminat med rak framkant

• Väggskåp, släta luckor, 16 mm, vita

• Tvättmaskin och torktumlare

• Duschvägg 90x90

• Duschblandare

• Duschset 

 

Wc/Dusch - övre plan:

• Kommod med handfat 

• Tvättställsblandare 

• Spegelskåp med belysning 

• Golvstående wc

• Krokar och toapappershållare stilrena rostfritt

• Handdukstork, ca.50x120

• Duschvägg, välvd 90x90

• Duschblandare

• Duschset

KÖK 

• Vitmålade, industriellt behandlade, släta luckor, ca. 865cm höga, 16 mm. Utanpåliggande spotlights i undersida, över-

skåp

• Sockel (följer val av luckor)

• Bänkskiva i grått, slätt laminat med kantlist

• Infälld ho

• Induktionshäll, Inbyggnadsugn, diskmaskin, kyl, frys, micro, utdragbar fläkt

• Köksblandare
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arkitektens ord
Ett boende med känsla av rygghet är viktigt. En annan viktig aspekt är att bygga in robusta material som ger kvalitet och  

hållbarhet över tid. 

Hossaberget är en påminnelse av gammal bebyggelse  med bykaraktär genom sina svängda gator och tätt sammanflätade 

bostäder. Utrymmet som bildas mellan volymerna planeras väl och blir en del av trädgården så att varje yta används till för-

del för de boende. Gårdarda är intima och barnvänliga, liksom de trånga gatorna som slingrar sig fram. 

Detaljplanen för området har Studor arbetat fram tillsammans med kommunen och andra exploatörer för att på så sätt säker-

ställa det gemensamma målet med området. 

Området och husens utformning följer intentionen “enhetlighet med variation”. 

Husens utformning återspeglar traditionen genom volymerna men detaljerna är moderna. Avsaknad av foder och knutbrädor 

kräver precision och ger ett rent och modernt utryck. Inga delningsbleck får förekomma på husen. Fasaderna får sin panel 

platsbyggd för bästa kvalitet. Planlösningen är funktionell där varje rörelse genom bostaden känns naturlig och där rumssam-

band är av största vikt. Varje del av bostadsytan är väl avägd och har ett syfte. Ljusinsläpp genom fönster ner till golv och 

siktlinjer är av största vikt för att skapa luftighet och rymd i bostaden. Detta skapar även ett samband med trädgården.

Du har flera anledningar att välja Studor:

• Vi är engagerade i hela processen. Vårt krav är att 
fullfölja intentionen med bostaden ända in i mål, inga 
kompromisser.

• Vi bygger in den bästa och viktigaste kvalitén från start 
och du får ett unikt boende. Vi är en av dom få bygg-
herrarna på marknaden som håller denna kvalitet.

• Våra hus är alltid arkitektritade med omsorg och  
anpassade till platsen. 

• Vi erbjuder tillval.

• Du kan känna dig trygg då vi erbjuder dig garantier.

• Du gör en bra affär eftersom vi är prisvärda.
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Reservationer:
Samtliga bilder är illustrationer eller inspirationsbilder

från tidigare projekt och kan innehålla tillval. Detta innebär att avvikelser
kan förekomma mellan bilderna och den färdiga bostaden. I byggnads-,

hus- eller tillvalsprogrammet kan utbyte av material
eller modeller förekomma eftersom uppdateringar av modellserier eller material sker löpande. 

Produkten eller materialet ersätts då med
likvärdig produkt så att funktion eller utseende inte förändras väsentligt. 

Sker ett utbyte aviseras detta endast om funktion eller design synnerligen ändras.



mina anteckningar



Studor Projekturveckling AB

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

Projektansvarig:
Martin Dahllöf
Tel: 0761-354800

E-mail:
info@studor.se

Hemsida:
www.studor.se

Viktigt:

Broschyren 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. 

KONTAKT

Mäklarna

Besöksadress:
Göteborgsvägen 75
433 63 Sävedalen

Mäklare:
Svensk Fastighetsförmedling, 
Camilla Englawik 0737-44 02 80 
Emil Möller 0737-449551 

E-mail:
camilla.englawik@svenskfast.se
emil.moller@svenskfast.se

Hemsida:
www.svenskfast.se


