VÄLKOMMEN HEM

VÄLJ DIN PULS PÅ UGGLEBERGET
Bostadsrättföreningen Sparvugglan vänder upp sin fasad mot söder
och välkomnar ljuset. Här uppe på Uggleberget är ytorna generösare
och husen integreras med naturen.
Här väljer du din livspuls, antingen citypuls i Nya Hovås bland butiker,
restauranger och café eller så ökar du pulsen, knyter skorna och ger
dig ut på en löprunda längs med havet eller ut i skogen. Välj din puls,
välj din plats.

VÄLJ SKOG, HAV & STAD
Hovås ligger idylliskt mellan hav och skog. Samtidigt kan du med
lätthet uppleva den urbana känsla som en småstad kan erbjuda och
du har även Göteborgs puls och stadsliv på nära håll. Varför inte ta en
mysig skogspromenad eller cykla till badet på bara några minuter?
Med Amundön, Hovåsbadet och Hovås Kallbadhus har du nära till

Bilderna är visionsbilder och avvikelser kan förekomma. En del av interiören är tillval.

flera havsbad. Oxsjön är en fin sjö där man kan fiska och bada,
Oavsett vad dina intressen är kan du hitta din plats och gemenskap i
närområdet. I Hovås är du alltid nära till upplevelser som passar just
din personlighet och ditt liv.

VÄLJ LÄGE, PLANLÖSNING & INREDNING
En bostad ska vara en plats som du längtar till. En oas i din händelserika tillvaro. Ditt hem. Därför har vi ritat Brf Sparvugglan med
omsorg. Huset ligger med fritt och soligt läge uppe på Uggleberget.
Samtliga lägenheter har balkong, uteplats eller takterrass - de flesta
mot söder. Från vardagsrummet är det bara att slå upp dörrarna för
att kliva ut. Och när du ska åka iväg någonstans är det bara att ta
hissen ner till cykeln eller i bilen i garaget.
Hela hemmet är planerat för genomgående dagsljus där solen spelar
över golven. Vardagsrummet ger plats för såväl avslappnat soffhäng
som för middag med släkt och vänner.

VÅR 2019

SOMMAR 2019

VÅR 2020

Säljstart

Tillvalshantering

Tjuvkik

Med ett boende i Sparvugglan får du en bra standard redan från
början. Inredningen är klassisk och ljus med genomgående ekparkett
som ger en varm och ombonad känsla. Köksinredning och vitvaror går
i tidlöst vitt. Badrummet har ljus inredning och är helkaklat i grått och
vitt.
Vill du ändå sätta din egen prägel på din bostad så erbjuder vi generösa tillvalsmöjligheter där du till exempel kan välja Miele vitvaror.
Egna val är också möjligt när det gäller övrig köksutrustning, skåpsluckor/handtag, badrumsinredning, innerdörrar, golvmaterial, kakel,
väggkulörer och tapeter. Valet är ditt.

VÄLJ TORNSTADEN
Med Göteborg som bas är Tornstaden en modern version av gamla
tiders byggmästare. Vi utvecklar, bygger och förvaltar fastigheter. Våra
projekt genomförs effektivt med korta beslutsvägar och tydligt ansvar
där kvalitet, långsiktighet och personligt engagemang är ledord. Precis
som för gamla tiders byggmästare.

SOMMAR 2020

HÖST 2020

Upplåtelseavtal

Slutbesiktning

VINTER 2020

Tillträde

Tornstaden har lång erfarenhet av att producera bostadshus med fokus
på kvalitet. Vårt mål är att skapa en lyckad helhet för våra kunder med
fokus på miljö, ekonomi och estetik. Vi bygger hus för livet.

FRITT SÖDERLÄGE
LÅGA AVGIFTER
GENERÖSA TILLVAL
TILLGÅNG TILL GARAGE
BASTU & ÖVERNATTNINGSRUM
INFLYTTNING I FÄRDIGBYGGT OMRÅDE
SISTA ETAPPEN PÅ UGGLEBERGET

BOFAKTA
Allmänt
Nyproduktion av 38 lägenheter i en huskropp , Göteborg Skintebo 526:2
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
Välisolerade betongelement, tjocklek ca 400 mm, samt ingjutet fasadtegel på del av fasad
Fönster
Fönster och balkongdörrar i trä/ aluminium, U värde 0,9-1 W/m2K.
Beslagning med vädringsfunktion och barnsäkerhet för att uppnå
BBR-kravet. Samtliga öppningsbara fönster på plan 1 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.
Balkong
Pinnaräcke av galvaniserat stål alt. lackad aluminium samt obehandlat
betonggolv.
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 där
det är 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 förekomma med gips företrädelsevis i hall
och badrum.
Kök
Vitvaror i vitt utförande fran Cylinda eller likvärdigt med god energiprestanda. Rostfria vitvaror är ett kostnadsfritt tillval. Induktionshäll och
inbyggnadsugn. Snickerier fran nordisk leverantör.
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therese.bjurenlind@bjurfors.se, 031-733 20 99

Bad
Helkaklat med dusch, tvättställ, kommod, spegel med integrerad belysning samt tvättmaskin och torktumlare alternativt kombimaskin.

brfsparvugglan.se

