


Är din dröm ett smakfullt boende, omringat av pittoreska kullerstensgator och ståtliga 
träfasader mitt i stadens hjärta? I centrala Alingsås, bland mysiga caféer och lummiga 
innegårdar byggs nu Kvarteret Prästlyckan. Ett nyskapat och bekvämt boende med 
gammaldags stil och charm.

Kvarteret Prästlyckan ligger i korsningen mellan Norra Ringgatan och Prästgårdsvägen och 
gränsar till den äldre delen av staden. Byggnaderna har därför fått en dynamisk arkitektur 
med fasader av trä och puts, samt med en behaglig färgsättning för att smälta väl in i 
omgivningen. Husen byggs runt en grönskande innergård som blir en naturlig samlings-
plats för de som bor här. Brf Prästlyckan består av 67 välplanerade bostadsrätter. Alltifrån 
ytsmarta 1,5:or med balkong till rymliga 4:or med takterrass. 

Med ett så centralt läge behövs inte bilen för vardagsbestyren, men för dig som önskar 
kommer parkeringsgarage fi nnas i källarplan. Infl yttning beräknas ske från hösten 2022.

I Alingsås fi nns alltid närheten till naturen och ett brett urval av sjöar för bad och båtliv. 
Från Alingsås station nås centrala Göteborg på cirka en halvtimme.

Kvarteret Prästlyckan i hjärtat av Alingsås är helt enkelt en perfekt plats för att fi nna 
livskvalitet. Här hittar du lugnet och allt du behöver fi nns runt husknuten. 

Här är det enkelt att skapa ett hem för ett rikare liv. 
Ett gott liv.

BRF PRÄSTLYCKAN 

67 bostadsrätter
34 - 104 kvm
1,5 till 4 rum & kök 
Från 1 395 000 till 5 995 000 kr
Infl yttning hösten 2022

Ett gott liv 
byggt med omsorg 
i hjärtat av Alingsås

2 3KVARTERET PRÄSTLYCKAN



Kvarteret Prästlyckan 
längs med Norra Ringgatan.
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ICA NÄRA

ESTRAD EVENTHALL

GALLERIAN STORKEN

MINILIVS

BRUNNSPARKEN

BADSTRAND

LILLA & STORA TORGET

KUNGSGATAN HANDELSGATA

VÅRDCENTRAL

TÅGSTATION

GÖTEBORG CA 30 MIN

Allt du behöver 
runt hörnet

KVARTERET PRÄSTLYCKAN
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Kvarteret 
Prästlyckan

ETT OMSORGSFULLT SAMARBETE

Kvarteret Prästlyckan är ett projekt som tagits fram i samarbete 
med Skara Stift. Under arbetet med att forma kvarteret har stor ton-
vikt lagts vid att skapa bostäder som passar alla, från förstagångs-
lägenheten till den som ska fl ytta hemifrån, till större lägenheter 
för familjen och även lägenheter väl anpassade för den som sålt 
sitt hus och vill ha ett bekymmersfritt och kvalitativt boende. 

En annan viktig ledstjärna i samarbetet har varit att skapa hållbara 
bostäder, därför är vi extra stolta över att kunna berätta att kvarte-
ret kommer bestå av energie� ektiva bostäder försedda med bland 
annat solceller och elbilsladdare som tydligt visar på projektets 
ambitioner om ett hållbart kvarter.

EN OMSORGSFULL UTFORMNING

Kvarteret Prästlyckan är beläget i korsningen intill Norra Ringgatan 
och Prästgårdsvägen som angränsar till Alingsås äldre centrum-
bebyggelse. Vi har därför gett kvarteret en varsam utformning 
som ska upplevas naturlig för platsen både vad gäller höjdskala, 
material och färger. 

Med stor omsorg för byggnadsdetaljer så som takkupor och 
spröjsade fönster är ambitionen att kvarteret ska tillvarata stadens 
byggnadstradition för att förvalta dess kvaliteter med ett fi nt bidrag 
till stadsbilden.

Kvarteret kommer innehålla både bostadsrätter och hyresrätter. Hy-
resrätterna kommer ägas och förvaltas av Tornstadens fastighets-
bolag. På hörnet i den södra delen av kvarteret kommer det även 
att bli en trevlig verksamhetslokal i markplan. Under hela kvarteret 
fi nns ett källargarage med plats för bil- och cykelparkering, förråd 
och teknikutrymmen.

Arkitekten 
berättar
Vid gestaltningen av Kvarteret Prästlyckan var en av de tydligaste 
målsättningarna att skapa ett sammanhängande kvarter som trots 
det uppfattas som småskaligt genom att bryta upp fasaderna med 
en variation av kulör och material. Fasaderna består av puts och trä 
där färgskalan går i dova och jordnära toner som ska smälta väl in 
den omgivande bebyggelsen. Uttrycken på fönstren varierar runt 
om kvarteret beroende på den specifi ka husets karaktär och taken 
förses med klassiskt rött tegel och bandtäckt plåt. 

Mitt på fasaden mot Prästgårdsvägen öppnar en generös portal upp 
sig för att skapa en trevlig och inbjudande entré till innergården, 
som blir en oas för kvarterets boende med en lummig karaktär. 
Här fi nns även plats för cyklar, en lekyta för barnen och sittbänkar 
under en pergola. Kvällstid kommer innergården få nytt liv med 
belysning kring gångar och planteringar. 

Arkitekt: PE Arkitektur
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Brf
Prästlyckan
Med att fantastiskt läge mitt i Alingsås uppförs Kvarteret Prästlyckan. Här får 
du ett vackert och bekymmerslöst boende över lång tid. Bostadsrättsföreningen 
Prästlyckan är till för dig som värdesätter ett kvalitativt boende i ett fantastiskt 
läge.

Runt den trevliga grönskande innergården, som blir den naturliga samlings-
platsen, fi nns både hyresrätter och bostadsrätter. För att lösa parkeringen byggs 
ett garage under husen. 

Bostadsrätterna ligger i det ljust grå putsade huset mitt på gården, samt i halva 
delen av de kringliggande lite lägre u-formade byggnaderna. Bostadsrätterna 
är fördelade på tre uppgångar och benämns som 1, 2 och 6 i kvartersöversikten 
nedan.  I varje trappuppgång fi nns hiss som också går ner till garaget där förråd 
och gemensamt cykerlrum är placerat. Även på gården fi nns det plats för cyklar. 

PRÄSTGÅRDSVÄGEN

NORRA RINGGATAN

BOSTADSRÄTTER
HYRESRÄTTER

1

26
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Ett hem 
att längta till

GENERÖSA TILLVALSMÖJLIGHETER

Vill du ändå sätta din egen prägel på din bostad så erbjuder vi 
många tillvalsmöjligheter. Från vårt tillvalssortiment kommer du 
bland annat kunna välja vitvaror och annan köksutrustning såsom 
skåpsluckor/handtag, badrumsinredning, innerdörrar, golvmaterial, 
kakel, väggkulörer och tapeter.

En bostad ska vara en plats som du längtar till. En oas i en händelserik 
tillvaro. Ditt hem. Därför har vi ritat Brf Prästlyckan med omsorg och med 
omsorgsfullt valda material som håller över tid. Kök och vardagsrum är 
planerade med en öppen planlösning för trevlig samvaro. Lägenheterna 
på markplan har uteplats eller fransk balkong, högre upp i huset har i 
stort sett samtliga lägenheter en generös balkong eller en rymlig tak- 
terrass där man kan njuta av naturens skiftningar. 

KLASSISK OCH LJUS INREDNING SOM GRUND

Med ett boende i Prästlyckan får du en bra standard redan från 
början. Inredningen är klassisk och ljus med genomgående lätt 
vitlaserad, mattlackad trestavsparkett i ek som ger en varm och 
ombonad känsla. Köksinredning går att få i tidlöst vitt med släta 
luckor och vitvarorna är rostfria som standard. Badrummet har ljus 
inredning och är helkaklade med vita väggar och grå, alternativt 
beige kulör, som standard på klinkergolvet.

VÅRT VAL & DITT VAL

På följande uppslag kan du läsa mer om vad som ingår i den fina 
grundstandard som erbjuds. Låt dig även inspireras av de val du 
kan göra för att sätta din egen touch på ditt nya hem. 
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Vårt inredningsval
Nyproduktion av 67 bostadsrättslägenheter fördelat på ett punkthus 
och del av ett lamellhus, blivande Alingsås Centrum 1:35.

Bottenplatta på mark, kompensationsgrundlagd på sand. Bärande 
innerväggar av betong och stålpelare i utfackningsvägg. Bjälklag 
utförs av betongkonstruktion med ovanliggande fuktspärr och 
träparkettgolv.

Takstolar av trä. Ytskikt på yttertak av tegel och papp, takkupor i 
bandtäckt plåt. Utvändiga plåtarbeten utförs med taksäkerhet enligt 
BBR. Avvattning mm utförs i lackad metall eller aluminium.

Utfackningsväggar med 240 mm isolering. Fasader i puts och trä.

Fönster och balkongdörrar i trä/aluminium. 3-glas U- värde 
0,9 W/m²/K. Beslagning med vädringsfunktion och barnsäkerhets- 
tillbehör. Samtliga öppningsbara fönster på plan 1, samt fönster- 
dörrar på plan 1-2 förses med låsbart vred och cylinder.

Natursten i Azul valverde, tjocklek 20 mm.

Fabriksmålad mdf i vitt

Vattenburna radiatorer/ konvektorer i lägenheterna, vilka värms 
genom värmeåtervinningen på ventilationen i kombination med 
luft/vattenvärmepumpar och med fjärrvärme som spets. Elektrisk 
golvvärme i badrummen som tillval. 
Mekanisk frånluft med tilluft via radiatorventiler i fasad komplette-
rat med friskluftsventil i fasad.

Lätt vitlaserad mattlackad 3-stavs ekparkett, i samtliga utrymmen 
utom i badrum. Vit sockellist 12x56 mm. I badrum sätts keramiska 
plattor 20x20 cm (10x10 cm i duschplats), typ Kinetic grå eller beige 
kulör i rak sättning med ljusgrå fog.

Målad betong och gips i samtliga bostadsrum i ljusgrå kulör NCS S 
1502-Y.  Vitt kakel 40x20 cm i badrum i rak sättning med ljusgrå fog. 

Innerdörrar släta vita. Tamburdörr med säkerhetsklass 2.

Målad betong alternativt gips i vit kulör.

Vitvaror i rostfritt utförande från Cylinda eller likvärdigt. Vita köks-
luckor från nordisk leverantör. Bänkskiva i laminat, bänkskiva dras 
upp 20 cm på vägg som stänkskydd.

Kombimaskin alt. tvättmaskin och torktumlare från Cylinda eller 
likvärdigt med bänkskiva i laminat ovanför. Spegelskåp och 
handfatskommod samt skåp över bänkskiva, vitt utförande. Elektrisk 
handdukstork. Golvvärme i badrum som tillval. 

Balkong i betong med pinnaräcke i lackad aluminium. Uteplats i 
tryckimpregnerad trätrall med räcke i trä framför uteplats.

Till varje lägenhet hör ett förråd i källaren.

ALLMÄNT

STOMMAR

YTTERTAK

FASADER

FÖNSTER

FÖNSTERBÄNKAR

FÖNSTERSMYGAR

UPPVÄRMNING &
VENTILATION

GOLV & 
SOCKLAR

VÄGG

DÖRRAR

INNERTAK

KÖK

BAD

BALKONG &
UTEPLATS

FÖRRÅD

I Brf Prästlyckan har vi valt ut material och 
produkter från välkända varumärken som 
tillsammans skapar en fin harmoni. 
De ingår i köpet. 
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Vårt val 
eller ditt
Vill du passa på att sätta din egen prägel på din nya lägenhet när du har 
chansen, så är det enkelt och möjligheterna är många. Det breda tillvals-
utbudet presenteras i en portal så att du i lugn och ro kan planera och göra 
dina val i god tid före infl yttning. 

I grundutförande har vi valt att lägga en vacker lätt vitlaserad 
3-stavs ekparkett. Vi har också valt ut ett antal alternativ för 
dig som till exempel önskar en mer exklusiv 1-stavsparkett 
eller ett något mörkare golv.

Den färgskala vi valt för Brf  Prästlyckan är harmo-
nisk och naturnära. Vill du ha en annan färgskala 
i ditt hem,så kan du välja dina favoritfärger på till 
exempel väggar och kakel. Eller varför inte en spän-
nande tapet?

dig som till exempel önskar en mer exklusiv 1-stavsparkett 
eller ett något mörkare golv.

Med en annorlunda kökslucka, ett speciellt 
handtag eller en annan bänkskiva kan du ge 

just ditt kök en personlig karaktär. 

Vårt val 

Vill du passa på att sätta din egen prägel på din nya lägenhet när du har 
chansen, så är det enkelt och möjligheterna är många. Det breda tillvals-
utbudet presenteras i en portal så att du i lugn och ro kan planera och göra 
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Säljstart                   Förhandsavtal              Tillvalshantering                     Tjuvkik                      Upplåtelseavtal                Slutbesiktning
                                                                                                                                                                                                     Tillträde

    VÅR 2021                     SOMMAR 2021                      HÖST 2021                        VÅR 2022                      SOMMAR 2022                       HÖST 2022

ENTREPRENÖR 
Entreprenören är den som står för byggnationen, i detta fall Byggnads AB 
Tornstaden.

FÖRENINGSSTADGAR
Stadgarna är bostadsrättsföreningens grundläggande regler. Stadgarna ska 
vara registrerade hos Bolagsverket och är därför en o� entlig handling. Det är 
föreningsstämman som beslutar om stadgarna.

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 
ine� ektivt 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, administra-
tion, fastighetsskötsel etc. 

EKONOMISK PLAN & KOSTNADSKALKYL 
I en bostadsrättsförening ska det fi nnas 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 be-
tydelse 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 certifi erade intygsgivare. I detta fall har Tornstaden 
på egen bekostnad påbörjat byggnationen som pågått sedan hösten 2020.

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 Bo-
lagsverket 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. 

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 föreningsstäm-
ma, utsedda styrelsen. Detta sker i enlighet med stadgarna på föreningens 
årsstämma.

       INTRESSEANMÄLAN
Om du är intresserad av att köpa en bostadsrätt så är ett första steg att 
anmäla intresse på hemsidan prastlyckan.se eller via våra mäklare Svensk 
Fastighetsförmedling som ansvarar för hela säljprocessen. Du blir därefter 
kontaktad av en mäklare som ger dig mer information. 

       FÖRHANDSAVTAL
Förhandsavtal tecknas när bostadsrättsföreningen har fått kostnadskalkylen 
godkänd och förskottsgaranti är tecknad, samt tillstånd har erhållits från 
Bolagsverket. Vid tecknandet av förhandsavtal betalar du som köpare 5 % av 
köpeskillingen, eller som minst 100 000 kr, som en förskottsbetalning. För-
hands- avtalet är bindande, så det är viktigt att du har ordnat fi nansiering och 
erhållit ett så kallat lånelöfte/ fi nansieringsbekräftelse från din bank innan 
du undertecknar avtalet. Vid förhandsavtalets tecknande sätts en preliminär 
tidpunkt för infl yttning.

       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 presentera grundstandarden i bostäderna och dels de tillval som är möjliga 
att göra via en tillvalsportal. Du erbjuds sedan ett personligt möte med vår 
representant för genomgång av dina tillval. Eventuella tillval ska vara betalda 
senast tillträdesdagen. Detta sker direkt till entreprenören via separat faktura.

      UPPLÅTELSEAVTAL
Några månader innan infl yttning ersätts förhandsavtalet med ett upplå-
telseavtal. Detta är det slutgiltiga avtalet, som reglerar upplåtelsen av 
din bostad. I samband med tecknande av upplåtelseavtal blir du också 
medlem i föreningen.

      INFORMATIONSMÖTE
Under tiden du väntar på att din bostad ska färdigställas håller förening-
en informationsmöte där du får tillfälle att ställa frågor och dessutom 
trä� a och lära känna dina nya grannar.

      BESIKTNING
Innan det är dags för infl yttning 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.

      TILLTRÄDE
Senast sex månader före infl yttning får du besked om ditt defi nitiva 
tillträdesdatum. På tillträdesdagen trä� ar du mäklaren och entreprenören 
i din nya bostad och innan dess ska du ha gjort slutbetalningen. Äntligen 
kan du fl ytta in i ditt nya efterlängtade nya hem!

Ett bostadsköp är en stor och viktig affär och vi vill att du ska känna dig trygg och bekväm när du köper en bostad av oss. Därför vill vi nämna de vikti-
gaste 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.

Liten ordlista

Att köpa bostadsrätt

1

2

FÖRSÄKRINGAR
Hela byggnationen täcks av försäkringar fram till slut-
besiktningen. Fram till dess att slutbesiktning sker har 
interimsstyrelsen tecknat en försäkring för bostadsrätts-
föreningen som innefattar fastigheten och dess byggnader. 
Vid infl yttning tecknar du själv en hemförsäkring med 
bostadsrättstillägg och föreningen en försäkring för den 
yttre delen av fastigheten (fastighetsförsäkring).

ÖVERLÄMNANDE AV BOSTADSRÄTTSFÖRENING 
Under våren 2023 hålls en ny föreningsstämma då den nya 
styrelsen för föreningen utses. Du som är intresserade av 
styrelsearbete bör påtala detta för valberedningen. Innan 
den nya styrelsen är tillsatt kommer en interimsstyrelse 
att bevaka föreningens intressen.

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.

3

7

6

5

4
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Varmt 
välkommen!

FASTIGHETSMÄKLARE 

Mikaela Thim
070 - 995 09 08

sf.alingsas@svenskfast.se

Anton Nilsson
070 - 995 09 02

Thomas Thim
070 - 995 09 09

Samtliga illustrationer i denna broschyr är visionsbilder 
och avvikelser kan förekomma. 

När du köper en nyproducerad bostadsrätt får du ett 
bekymmerslöst boende som bara är att flytta in i. 

Vi guidar dig hela vägen genom en trygg fastighetsaffär. 
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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. 

Tornstaden grundades som ett projektutvecklings- och fastighetsbolag 
redan 1995 och koncernen erbjuder idag hela värdekedjan; från idé till 

färdiga projekt – allt under ett tak. Vi har etablerade verksamheter i 
Göteborg-, Stockholm- samt Malmöregionen. 

Tornstaden har lång och gedigen erfarenhet av att utveckla och bygga 
bostäder. Vårt mål är att skapa en lyckad helhet för våra kunder med 

fokus på miljö, ekonomi och estetik.

 Vi bygger hus för livet.

prastlyckan.se




