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Brf Pärlugglan reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel.
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HOVÅS
MELLAN SKOG, HAV OCH STAD
Hovås ligger idylliskt mellan hav och skog. Samtidigt kan

vad dina intressen är kan du hitta din plats och gemenskap

du här uppleva den urbana känsla som en småstad kan

i närområdet. Här finns ett brett utbud av idrotts – ridning,

erbjuda och även Göteborgs puls och stadsliv finns på nära

tennis, fotboll, innebandy, gymnastik, friidrott, golf, seg-

håll. Du kan ta en mysig skogspromenad eller cykla till

ling, kanot, kitesurfing, ishockey, friidrott och badminton

badet på bara några minuter. Med Amundön, Hovåsbadet

för att nämna några. Eller så strövar du bara ut i skogen

och Hovås Kallbadhus har du nära till flera havsbad. Oxsjön

med svampboken en krispig höstdag. I Hovås är du alltid

är en fin sjö där man kan fiska och bada, Billdals Park

nära till upplevelser som passar just din personlighet och

erbjuder promenader bland vackra växter och träd. Oavsett

ditt liv.
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2 min

7 min

Fika
Med cykel tar du dig till Lasse Maja Bageri
på 2 minuter. Här kan du njuta av både
stenugnsbakat bröd och kanske framförallt
deras äpplebullar som har följt med dem
sedan starten i det lilla bageriet i Majorna.

Båtplats
Det tar 7 minuter med bil att ta sig ned
till Amundöns Marina. Marinan har i dagsläget förtöjningsplatser för 552 båtar och
vinteruppställningsplatser för mellan
600-650 båtar.

4 min

34 min

Strövområde
Det tar 4 minuter med bil att ta sig till
Oxsjön, ett vidsträckt och grönt strövområde
som är mycket populärt för joggingturer eller
söndagspromenader.

Världen
Med bil tar det 34 minuter att ta sig till Landvetter. Göteborg-Landvetter flygplats är Sveriges näst
största internationella flygplats och Nordens sjätte
största flygplats. Härifrån kan du resa vart du vill i
världen i både jobb och nöje.

22 min

8 min

Kultur
Med bil tar det 22 minuter att ta sig till GöteborgsOperan. Med en unik mix av opera, dans,
musikal och konsert har vårt operahus någonting för alla – på högsta konstnärliga nivå.

Golf
Med bil är det 8 minuter till Hovås Golfbana,
banan har varit belägen i Hovås sedan 1904 och
karaktäriseras som en kort, trixig park-skogsbana. Till World of Golf, ett modernt och välutrustat träningscenter tar det ca 12 minuter.

3 min

15 min

Restaurangbesök
Det tar 3 minuter att gå till Sociale. Nya Hovås
egna kvarterskrog med en unik blandning av
traditionella och visionära rätter med inspiration
från norra Italien. Njut av ett glas vin i kvällssolen utan att tänka på vem som ska köra hem.

Badplats
Hovåsbadet är en barnvänlig, skyddad sandstrand
omgiven av bergsknallar. Du kan gå i vattnet från
både betongdäck och badstegar. Gott om plats för
lek, spel och fikastunder. Det tar cirka 15 minuter
att cykla till Hovåsbadet från Pärlugglan.

11 min

4 min

Shopping
Med bil tar det 11 minuter till Frölunda Torg,
här erbjuds fantastisk shopping i över 200
butiker. Här finns också många caféer och
restauranger.

Storstad
På 4 minuters promenad är du vid bussen som
tar dig in till Göteborgs Centrum. Större delen av
dagen går Rosa Express var tionde minut.
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Bilden är en visualisering, avvikelser kan förekomma.
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NATURLIGT BEKYMMERSLÖST
PÅ UGGLEBERGET
Högst upp på Uggleberget i Nya Hovås, i en grönskande

Göteborgs södra skärgård och balkonger i bästa läge är

sluttning uppförs Brf Pärlugglan. Vattnet, höjden, himlen

Pärlugglan något för dig som värdesätter ett riktigt bra

och solljuset ger lägenheterna en känsla av ljus och rymd,

boende. Här, uppifrån Uggleberget, är det lika bekvämt

tillsammans med sina omsorgsfullt valda material borgar

att promenera ner till bageriet i Nya Hovås för färska

Pärlugglan för ett vackert och bekymmerslöst boende

frallor som att ta cykeln ner till Hovås havsbad eller ut till

över tid. Med generösa takterrasser med utsikt över

Amundön. Planera mindre och njut mer av vardagen.
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Bilden är en visualisering, avvikelser kan förekomma.
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Bilden är en visualisering, avvikelser kan förekomma.
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Bilden är en visualisering, avvikelser kan förekomma.
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Bilden är en visualisering, avvikelser kan förekomma.

VÄLKOMMEN HEM
Lägenheterna går i rena, naturliga och ljusa toner. En

Lägenheten har genomgående ekparkett som ger en

Dolt under huset finns ett garage med parkeringsmöjlig-

två världar. Ett unikt boende där du växlar mellan det kon-

upplevelse som förstärks genom de stora glaspartierna och

varm och ombonad känsla. Takhöjden är väl tilltagen och

heter för boende i huset, härifrån tar du hissen direkt från

templativa lugnet för att i nästa stund promenera ned till

interiöra lösningarna. Lägenheterna är planerade med en

samtliga lägenheter har balkong, terrass eller tillgång till

bilen upp till ditt våningsplan.

en urban känsla med butiker, restauranger och ta en kopp

generös öppen planlösning där matplats, kök och vardagsrum

uteplats. De översta lägenheterna har spatiösa terrasser

Trots att du bor så nära staden njuter du av lugna och

kaffe på någon av uteserveringarna.

har tillgång till utsikten. Här badar hemmet i ljus och utsikten

med imponerande utsikt över Göteborg södra skärgård.

rogivande omgivningar. Här får du verkligen det bästa av

ett levande konstverk som förändras med säsongerna.
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Bilden är en visualisering, avvikelser kan förekomma.
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Bilden är en visualisering, avvikelser kan förekomma.

VÅRT FÖRSLAG ELLER DITT VAL
Med ett boende i Pärlugglan får du en bra standard redan från

Även om du flyttar in en fräsch och färdig bostad finns det

I inspirationsexemplet ovan har vi lekt med varma, neutrala

början. Köket har planerats med stor omsorg om både förvaring

möjlighet att påverka utseendet. Utifrån vårt breda tillvals-

toner, golvet är en vitpigmenterad ekplanka som ger en

och avställningsytor. Så att du ska få inspiration till såväl lustfylld

paket kan du välja köksutrustning, skåpsluckor och handtag,

starkare materialnärvaro. Här i köket har det matchats upp

matlagning med långa trevliga måltider som en njutbar frukost

badrumsinredning, innerdörrar, golvmaterial, kakel, vägg-

med en kombination av enfärgade lackade luckor som en

i vardagen. I grundförslaget är de släta vitmålade luckorna

kulörer och tapeter.

lugn bas för att sedan plocka upp den vitpigmenterade eken

försedda med handtag i stål vilket ger ett fräscht och stilrent

i överskåpen, bänkskiva är en matt bohusgranit som på ett

intryck. Alla lådor och luckor har dämpning och den match-

naturligt sätt tar in de omgivande bergen och de borstade

ande bänkskivan har infälld diskbänk och blandare i krom.

mässingshandtagen blir ett omsorgsfullt utvalt smycke.

Samtliga högkvalitativa vitvaror i rostfritt utförande.
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Bilden är en visualisering, avvikelser kan förekomma.

Bilden är en visualisering, avvikelser kan förekomma.

KLASSISK ENKELHET

ELLER LEK MED FORMER

Badrummen är helkaklade i tegelsatta vita keramiska plat-

har tvättmaskin och torktumlare, de mindre lägenheterna

I inspirationsexemplet för badrummet ovan har vi följt upp

hexagonform som vi känner igen från bivax och honung.

tor på vägg och golvklinker i skiffergrå nyans med elektrisk

har kombimaskin. I varje badrum finns en rymlig dusch-

de varma neutrala tonerna från köket för att på detta sätt

Tvättställskommod och spegel bidrar till den spännande

golvvärme för en behaglig känsla. Badrummet har en stil-

hörna med svängbara dörrar i härdat säkerhetsglas, en

skapa en harmownisk enhetlighet genom hela lägen-

leken med former. Lite textil gör stor skillnad, här har

ren inredning och goda förvaringsmöjligheter med en 80

elektrisk handdukstork samt snålspolande toalett. Den

heten. Golvet har en ljus kalkstenston och kompletteras

också handdukarna fått dessa varma naturtoner.

cm bred tvättställskommod, ett spegelskåp, samt väggskåp

infällda spotbelysningen ger ett behagligt ljus.

med sockel i samma material. Väggarna är helkaklade i en

över bänkskivan ovanför vitvarorna. Samtliga lägenheter
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VARDAGSLYX I NYA HOVÅS
I Nya Hovås hittar du ett personligt och varierat

stormarknader och blev opersonlig. Small Shops står

shoppingutbud. Här råder en känsla av Linnégatan

för ett personligt utbud med plats för det väntade

på landet och du har shoppingupplevelser för alla

och det oväntade med ett varmt och hemtrevligt be-

personligheter. Här finns allt från förstklassigt mode

mötande. Här erbjuds lösningar på allt från det lilla i

till färska råvaror i toppklass. Nya Hovås visar stolt

vardagspusslet som kemtvätt, blommor och apotek till

upp handelskonceptet Small Shops. Små butiker är

vårdcentral, tandläkarbesök och möjligheten att ta ut

visserligen inget nytt, men Small Shops bygger på att

dig på ett riktigt tufft träningspass. Om du inte orkar

butikerna paketeras på ett annat sätt. Här återskapas

ställa dig vid spisen en tisdag finns mysiga restauranger

stadskänslan från innan all handel flyttade ut till

och god take away på plats.
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VARDAGSLYX I NYA HOVÅS

3

På frågan vad vardagslyx är, är svaret självklart olika för olika personer. Men vi tror att en
gemensam nämnare i svaren skulle vara, att ta sig tid att sätta guldkant på stunden.
Oavsett om den stunden är tillsammans med vänner, sin käresta, med barnbarnen
eller en stund helt för sig själv. I Nya Hovås finns allt du behöver för att
sätta den guldkanten och dessutom på promenadavstånd.

7

Planera mindre och njut mer av vardagen.

1

1. Något gott att dricka? Här finns ett Systembolag
med otroligt kunnig personal, här kan du få tips och
råd som förhöjer stunden.
2. 158:ans fisk Havets skafferi är en saltkysst källa
till njutning, här kan du köpa färsk fisk och skaldjur,
färdiga rätter eller varför inte beställa catering och
bara fokusera på gästerna.
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3. Med Wakakuu, Pondus och Rebel Kids finns här
kläder för stora och små, både herr och dam. Vill
man ha något lyxigare närmast kroppen smiter man
in hos L Lingerie.
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4. Träning kan vara allt ifrån en promenad längs havet, gruppträning på Friskis & Svettis till ett PT-pass
på Peoples Training eller ett pass på Balans Yoga i
dina nya kläder från Lolë.
5. Färska blommor från Billdals Blommor, kan kompletteras med någon fin inredningsdetalj från Ceder
Deco eller The Polpo Hub och fotokonst från Yellow
Korner.
6. Skönhet kommer inifrån, men du kan alltid skämma bort utsidan med krämer från Lloyds Apotek,
boka ett besök hos Vassa Saxar eller på The Temple
Lounge och en behandling på Ça Va.
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7. Lämna in skjortorna på Downstairs och boka en
städning, välj nya glasögon hos Hovås Optik, vill
du besöka vårdcentralen eller tandläkaren kan du
promenera dit och slipper fundera på parkering.

5

8. Samla gänget för en middag på Sociale, upptäck
Asien på The Elephant eller Noble House, ta med
något från Wrapsody ut på klipporna eller välj ut
dina favoriter på Pralinboden, i Nya Hovås serveras
världen på ett fat.
9. Nybakade bullar och färskt bröd lyfter frukost,
fika och middag. På Lasse Maja Bageri och Café kan
du handla med hem eller sitta kvar i bästa solläge
på uteserveringen.
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VAD ÄR EN BOSTADSRÄTT OCH
HUR GÅR DET TILL ATT KÖPA BOSTADSRÄTT?

BOFAKTA
HÖST 2018

Säljstart

VÅR 2019

Tillvalshantering

VINTER 2019

VÅR 2020

Tjuvkik

SOMMAR 2020

Upplåtelseavtal

Slutbesiktning

				
Allmänt
Nyproduktion av 33 lägenheter i en huskropp , Göteborg Skintebo 530:2 Nya
Hovås, Göteborgs kommun.
Stomme

Bottenplatta på mark. Stomme av prefabricerad betong.
Bjälklag utförs av betongkonstruktion med ovanliggande fuktspärr och trägolv.

Yttertak

Prefabricerade takstolar av trä. Ytskikt på yttertak av takpapp/plåt.
Utvändiga plåtarbeten med erforderlig taksäkerhet.
Avvattning mm utförs i typ Aluzink alternativt lackad aluminium.

Fasader

Valisolerade betongelement, tjocklek ca 400 mm. Del av fasadtegel.

Fönster

Fönster och balkongdörrar i trä/ aluminium, U värde 0,9-1,0 W/m2K.
Beslagning med vädringsfunktion och barnsäkerhetsbehör for att uppnå BBR-kravet.
Samtliga öppningsbara fonster på plan ett samt fönsterdörrar på plan 1-2 kommer
att förses med låsbart vred och cylinder.

Fönsterbänkar

Natursten, tjocklek 20 mm, Azul valverde.

Fönstersmygar

Betong och gips i fönster mot balkong.

Balkongfronter

Pinnaräcke av galvaniserat stål alt. lackad aluminium.

Uppvärmning

Vattenburna radiatorer/ konvektorer i lägenheterna vilka är anslutna till bergvärmepump med återvunnen värme från ventilationen. Elektrisk golvvärme finns som
komplement till den ordinarie uppvärmningen i badrummen.

Ventilation

Mekanisk frånluft med återvinning och tilluft genom ventiler i fasad.

Golv

Mattlackad trestavig ek, 14 mm, i samtliga utrymmen utom badrum.

Golv/bad

Keramiska plattor 15 x 15 cm typ Corte Antracite Alt. Geotiles Vintage Negro eller
likvärdigt.

Vägg

Målad betong och gips i samtliga bostadsrum samt vitt kakel 15x15 mm i badrum.

Innertak

Målad betong och ev nedsänkt gipsundertak i badrum och del av hall. Inkladnad av
installationer kan forekomma med gips företrädelsevis i hall och badrum.

Kök

Vitvaror i rostfritt utförande fran Cylinda eller likvärdigt med god energiprestanda.
Snickerier fran nordisk leverantor.
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SOMMAR/HÖST 2020

Tillträde

Ett bostadsköp är en stor och viktig affär
och vi vill att du ska känna det tryggt och
bekvämt att köpa en bostad av oss. Därför
vill vi nämna de viktigaste punkterna för att
du ska känna till de olika stegen i köpprocessen och i vilken ordning saker och ting
sker. Att bli ägare av en bostadsrätt innebär
att du betalar en insats och köper en andel
och medlemskap i en bostadsrättsförening.
En bostadsrätt innebär rätten att nyttja en
bostad på obegränsad tid, så länge man
följer föreningens stadgar och betalar
månadsavgifterna. Föreningen i sin tur äger
fastigheten med tillhörande byggnader.
1. Intresseanmälan
Om du är intresserad av projektet så är ett
första steg att anmäla sitt intresse på hemsidan, brfparlugglan.se eller via våra mäklare
som ansvarar för hela säljprocessen.
2. Förhandsavtal
Förhandsavtal kan tecknas när
bostadsrättsföreningen har fått kostnadskalkylen godkänd och förskottsgarantin
är tecknad, samt tillstånd har erhållits från
Bolagsverket. Vid tecknandet av förhandsavtalet betalar du som köpare 5 % av
köpeskillingen som en förskottsbetalning.
Förhandsavtalet är bindande, så det är
viktigt att du har ordnat finansiering och
erhållit ett så kallat lånelöfte/ finansieringsbekräftelse från bank innan du undertecknar avtalet. Vid förhandsavtalets tecknande
sätts en preliminär tidpunkt för inflyttning.
3. Tillval/inredningsval
En av fördelarna med att köpa en bostadsrätt redan i byggskedet är att du kan vara
med och bestämma hur just din bostad ska
inredas. Även om bostäderna är välplanerade och med god grundstandard, uppskattar många att kunna sätta just sin egen
personliga prägel på material och övriga
tillval. Vi kommer att ta fram en tillvalskatalog där vi dels beskriver grundstandarden i
bostäderna och dels de tillval som är möjliga
att göra. Du får som kund ett personligt
möte med entreprenörens representant
för genomgång av dina tillval. Eventuella
tillval ska vara betalda senast tillträdesdagen. Detta sker direkt till entreprenören via
separat faktura.
4. Upplåtelseavtal
Några månader innan inflyttning ersätts
förhandsavtalet med ett upplåtelseavtal.
Detta är det slutgiltiga avtalet, som reglerar
upplåtelsen av din bostad. I samband med
tecknande av upplåtelseavtal blir du också
medlem i föreningen.

5. Informationsmöten
Under tiden du väntar på att din bostad ska
färdigställas håller föreningen informationsmöte där du får tillfälle att ställa frågor och
dessutom träffa och lära känna dina nya
grannar.
6. Besiktning
Innan det är dags för inflyttning sker besiktning av bostaden. Du blir då inbjuden att
vara med vid detta tillfälle som sker ihop
med entreprenören och en utomstående
besiktningsman. Då kontrolleras att bostaden är fri från fel och brister och att tillvalen
du har valt stämmer.
7. Tillträde
Senast sex månader före inflyttning får du
besked om ditt definitiva tillträdesdatum.
På tillträdesdagen träffar du mäklaren
och entreprenören i din nya bostad och
innan dess ska du ha gjort slutbetalningen.
Medtag kvittot som visar att denna är gjord.
Äntligen kan du flytta in i ditt nya efterlängtade hem!
8. Överlämnande av bostadsrättsförening
Någon månad efter inflyttning hålls en ny
föreningsstämma då den nya styrelsen för
föreningen utses. Ni som är intresserade av
styrelsearbete bör påtala detta för valberedningen. Innan den nya styrelsen är tillsatt
kommer en interimsstyrelse att bevaka
föreningens intressen.
9. Garantier
Garantitiden för entreprenaden är fem år
och ansvarstiden är tio år. Efter två år sker
en så kallad garantibesiktning som föreningen kallar till. Du som kund omfattas även
av en insatsgaranti fram till överlåtelsen
av bostaden samt att Tornstaden förvärvar
eventuella osålda bostäder.
10. Försäkringar
Hela byggnationen täcks av försäkringar
fram till slutbesiktningen. Fram till dess att
slutbesiktning sker har interimsstyrelsen
tecknat en försäkring för bostadsrättsföreningen som innefattar fastigheten och dess
byggnader. Vid inflyttning tecknar du själv
en hemförsäkring med bostadsrättstillägg
och föreningen en försäkring för den yttre
delen av fastigheten (fastighetsförsäkring).
ORDLISTA
Föreningsstadgar
Stadgarna är bostadsrättsföreningens
grundläggande regler. Stadgarna ska vara
registrerade hos Bolagsverket och är därför
en offentlig handling. Det är föreningsstämman som beslutar om stadgarna.

29

Föreningsstämma
Föreningsstämman är det högsta beslutande organet i bostadsrättsföreningen.
Stämman visar att en bostadsrättsförening
ska präglas av demokrati och att alla medlemmar ska få vara med och besluta i frågor
som rör föreningen. Om alla dagliga frågor
skulle beslutas på föreningsstämman skulle
det bli alltför ineffektivt och det är därför
stämman väljer en styrelse som får i uppgift
att sköta de löpande frågorna.
Månadsavgift
Månadsavgift är den månadskostnad som
erläggs till föreningen och som skall täcka
din del av föreningens löpande kostnader
såsom ränta, administration, fastighetsskötsel etc.
Ekonomisk plan och kostnadskalkyl
I en bostadsrättsförening ska det finnas en
ekonomisk plan. Planens uppgift är att ge
blivande bostadsrättshavare information
om föreningen och dess ekonomi. Den
ekonomiska planen ska innehålla de upplysningar som är av betydelse för bedömning av föreningens verksamhet. Planen
ska registreras hos Bolagsverket. När det
gäller nyproduktion är det vanligt att sälja
lägenheterna innan byggnationen påbörjas
och bostadsrättsföreningen är då bildad
baserad på en kostnadskalkyl, en slags
förenklad ekonomisk plan. Även denna ska
vara intygsgiven av Boverkets certifierade
intygsgivare.
Förskottsgaranti
En nybildad bostadsrättsförening tar in ett
förskott, del av insatsen, från de blivande
bostadsägarna. För att få ta in förskott krävs
ett tillstånd från Bolagsverket som i sin tur
kräver en säkerhet från tredje part i försäkringsbolag. Garantin kallas Förskottsgaranti
och löper från att ansökan av tillstånd
lämnas in fram till tillträdet av bostäderna.
Garantin innebär att du som blivande ägare
får tillbaka din förskotterade insats om du
inte får den bostadsrätt du har förvärvat.
Entreprenör
Entreprenören är den som står för byggnationen, i detta fall Byggnads AB Tornstaden.
Interimsstyrelse
Interimsstyrelse är en tillfällig styrelse som
är till för att bevaka föreningens intressen
under byggnationen. När byggnationen är
färdigställd och besiktigad överlämnar interimsstyrelsen ansvaret till den, på ordinarie
föreningsstämma, utsedda styrelsen. Detta
sker i enlighet med stadgarna på föreningens årsstämma.

Exempel på vad Tornstaden byggt tidigare

Brf Tornugglan

Brf Mjörnbotorget

Nya Hovås

Gråbo

Brf Horisonten

Tornstadens kontor

Kallebäck

Göteborg

DET ÄR VI SOM BYGGER
Med Göteborg som bas är Tornstaden en modern version av gamla

Koncernen startade verksamheten 1995 och är idag en snabbväxande

tiders byggmästare. Vi utvecklar, bygger och förvaltar fastigheter.

bygg- och fastighetskoncern som erbjuder hela värdekedjan; från idé

Våra projekt genomförs effektivt med korta beslutsvägar och tydligt

till färdiga projekt – allt under ett tak. De tre verksamhetsgrenarna

ansvar där kvalitet, långsiktighet och personligt engagemang är

projektutveckling, byggnation och fastighet omsätter tillsammans ca

ledord. Precis som för gamla tiders byggmästare.

1,5 miljarder och har ca 140 anställda, med huvudkontor i Göteborg
samt regionkontor i Stockholm och Malmö
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Brf Pärlugglan reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel.

Bilden är en visualisering, avvikelser kan förekomma.
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Brf Pärlugglan förmedlas genom Bjurfors.
Som oberoende mäklare ser de efter dina intressen
som köpare. De kan även hjälpa till med försäljning
av ditt nuvarande boende.
Jonna Alm
Tel. 031-733 20 20
jonna.alm@bjurfors.se
Therese Bjurenlind
031-733 20 99
therese.bjurenlind@bjurfors.se
Alelundsgatan 4
412 66 Göteborg
brfparlugglan.se

brfparlugglan.se
Nordea finansierar Brf Pärlugglan och erbjuder
rådgivning i samband med köp, för den som önskar.
Nordea | Nya Kunder Göteborg
Agnes Kling
Sebastian Lorentsen
nyakunder@nordea.se
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