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NYBYGGDA BOSTADSRÄTTER 
I POPULÄRA BJÖRKEKÄRR

Här finns fantastiska boendekvaliteter. De nybyggda 
bostadsrätterna om 1 – 3 rum och kök har moderna 
och hållbara materialval. Innergården rymmer flera 
sociala ytor som grillplatser och multiplaner. Under 
innergården byggs ett nytt garage med flertalet 
parkeringsplatser dit du enkelt tar dig direkt från din 
lägenhet med hiss. I området finns också den nybygg-
da förskolan Smörslätten med fräscha lokaler och 
stimulerande lekgård som blir ett med naturen. 

Du som flyttar till Smörblomsdalen flyttar till kontras-
ternas område. Där naturen möter staden. I början av 
2025 flyttar du in. Välkommen hem.

Morgonsol eller kvällssol. Det spelar ingen roll. Din 
stora balkong i Smörblomsdalen går runt ditt hus 
och vetter åt båda hållen. Här älskar du att spende-
ra tid när vädret bjuder in till det. Du tänker ofta när 
du sitter där i din loungemöbel på balkongen att du 
aldrig skulle byta detta mot staden. 

Inte för att du inte gillar staden. Med buss har du bara 
10 minuter in till Göteborg. Men du älskar lugnet här. 
Grönskan som får bre ut sig i dina kvarter. Härlanda 
tjärn som med sina naturupplevelser erbjuder både 
träning och nöje.

Björkekärrs strategiska läge mellan Göteborg och  
Delsjöns natur gör Smörblomsdalen till mycket  
populära bostäder att flytta till. Här har de tidigare 
etapperna sålt snabbt och det är inte svårt att förstå. 

63 lägenheter Nära till centrala 
Göteborg

Nära till  
Härlanda Tjärn

Bra  
kommunikationer

INFLYTTNINGSTART
Prel början av 2025

ARKITEKT
Lindberg Stenberg 
Arkitekter

BYGGHERRE
BRF Smörbloms-
dalen

WEBBPLATS
https://nyproduktion.
balder.se/projekt/
smorblomsdalen/ 

FAKTA

SMÖRBLOMSDALEN 

INFORMATION
Fastighets AB Balder
Parkgatan 49
Box 53121
400 15 Göteborg

Nära till  
skog & natur

1–3 rum och kök
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LÖPRUNDA
Djupa andetag. Härlanda tjärns friska luft fyller dina 
lungor när du tar dina första löpsteg på lördag morgon. 
Veckans bekymmer försvinner ett steg i taget och 
framför dig ligger hela helgen. Du svänger av från sjön, 
hejar på ett par och viker in på en kuperad stig. Över 
stock och sten och tillbaka på plan mark igen. Sista 
kilometern ökar du takten. Du tar av mot Kålltorp och 
Lilla sur. Frukosten väntar. 

FRUKOST FRÅN LILLA SUR
Frallorna du köpt med från bageriet Lilla sur är fortfa-
rande varma när du plockar upp dem ur påsen. Idag 
har du dessutom unnat dig. Du kunde inte låta bli att 
köpa med dig bullar också. Bakade med rikligt mycket 
smör och alldeles nygräddade. Men du får hålla dig. 
Frallorna först, bullarna sen. Din lördagsfrukost skulle 
egentligen kunna bli hur lång som helst. Men du har 
mycket planerat. Staden väntar på dig!

EN DAG PÅ STAN
Tre låtar hinner du lyssna på. Sen har svart express 
tagit dig in till centrala Göteborg. Idag står fest på 
schemat men du vet inte vad du ska ha på dig. Det 
känns dock bara spännande, hela stan ligger öppen 
för dig med stilar för alla tillfällen. Här trivs du lika bra 
som i lugnet där hemma. Här får du känna stadspul-
sen vibrera omkring dig i kontrast till morgonens 
harmoniska början.

CHARK TILL KVÄLLEN
På vägen hem svänger du förbi John Karlssons 
kött & chark som så många gånger förut. Det finns 
helt enkelt inget trevligare än att börja kvällen med 
en riktigt god charkbricka tillsammans med dina 
vänner. Och när det kommer till chark, så är John 
Karlssons bäst. Bresaola, tryffelsalami och goda 
marmelader. Du blir hungrig bara du stiger in här. 

MED VÄNNER PÅ DIN BALKONG
Varmt i luften och kallt i glasen. På din balkong är det 
som att ni sitter i naturen. Gårdens lummiga miljö blir ett 
med naturen bakom husen. Ni skålar och äter chark. Det 
är möjligt att det här är höjdpunkten på hela dagen men 
du är ändå förväntansfull inför vad som ska ske härnäst. 
Ni rör er fritt hos dig. I din öppna planlösning samtalar 
några i köket, dans och sång vibrerar i vardagsrummet 
och ytterligare en skål utbringas på balkongen.

ETT SISTA GLAS PÅ OIZO
”Vi går till Oizo”, säger någon av dina vänner och ni 
cyklar på knappa 10 minuter till Kålltorp. Här är det bara 
att slinka in då det känns som ditt extra vardagsrum. 
Ytterligare vänner sluter upp och plötsligt spelas din 
favoritlåt. Det har hunnit bli mörkt ute men här inne 
lyser ljusen och ekar skratten. Det är heller aldrig 
långt hem till Smörblomsdalen och därför känns 
kvällen aldrig för sen. Du beställer kvällens sista glas 
och njuter en stund till.

16:00

18:00

21:1512:00

10:30

09:00

DIN LÖRDAG
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10 MINUTER MED
SVARTEXPRESS
TILL GÖTEBORG

PADEL & TENNIS

STABBETORGET

Till fots, med cykel eller bil? I östra Göteborg finns det gott om livfulla kvarter och platser som 
är så vackra att du utan tvekan kommer hitta många egna små smultronställen. Vi tar avstamp 
från Smörblomsdalen och beger oss ut i omgivningen.

UPPTÄCK  
ÖSTRA GÖTEBORG

GÖTT LÄGE – 25 minuters promenad
Förbered matsäcken, packa färdigt ryggsäcken, ta sikte 
på Svarttjärnen och gör dig beredd på en härlig klättring 
uppför Getryggen. Även om strapatsen upp till vind-
skyddet Gött Läge tär på dina benmuskler är besöket 
väl värt att göra. Här uppe på toppen av bergväggen får 
du en härlig utsikt med stans siluett i bak grunden. Och 
du - glöm inte av att njuta när du är här!

Skatås – 18 minuter med snabba ben
En av Delsjöns mer välrenommerade platser är Skatås. 
Hit har vi anledning att återkomma till senare i broschyren 
när vi pratar om aktiv livsstil. Men även om platsen 
bjuder in till en aktiv tillvaro är vägen dit också en 
härlig upplevelse genom skogsvägar och leder. Och 
behöver kroppen svalkas efter träningspasset så känns 
Härlanda Tjärn inbjudande på vägen hem.

Kålltorp – 11 minuter med cykel
Surdegsbageriet som smaksätter degen med en näve 
kärlek. Kvarterskrogen där bartendern serverar lokala 
brygder. Charkuteriet som enbart tillhandahåller lokalt 
producerade råvaror. Visst förs tankarna ner till södra 
Europas pittoreska kvarterskänsla? I Kålltorp får du det 
lilla extra med hant verkaranda och lokal anknytning.

Överås slott – 12 minuter med bil
Ett stenkast från Sankt Sigfrids plan hittar vi Överås 
slott. Anorna sträcker sig hela vägen från mitten av 
1800-talet och miljön här inne är minst sagt vacker 
och slående. På slottets framsida breder en härlig 
gräsmatta ut sig och bakom kliver vi in i Överåsparken. 
Både slottet och parken är väl värda ett besök. Överås 
slott är idag anpassad till festlokal för över 100 gäster. 

PADEL & TENNIS

PADEL & TENNIS
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DELSJÖN  
365 DAGAR OM ÅRET

VINTER
Mjölksyran tilltar i benen, snön ligger krispig på mar-
ken och solen strålar på himlen. Det är vinter i Skatås 
och längdskidspåren lockar flertalet människor som 
pustar och kämpar sig framåt. Knappa 3 km från ditt 
hem i Smörblomsdalen når du detta motionscenter 
med mängder av aktiviteter. Närmre än så kan du 
åka skridskor på Härlanda tjärn när isen är tillräck-
ligt tjock. Här samlas både barn och vuxna för friska 
vinterdagar tillsammans där korvgrillning och varm 
choklad ger energi för långa dagar i snön.

VÅR
När våren tar grepp om vardagen kommer löparna ut 
i spåren. Elljusspåren har tre olika sträckningar runt 
Skatås där man också kan variera löpträning med 
styrketräning på utegymmen. Härlanda Tjärn är på 
sin djupaste punkt endast fem meter vilket tidigt ger 
sköna temperaturer i vattnet. Hit letar sig Göteborgs 
badentusiaster tidigt för vårens första dopp.

SOMMAR
Nu har Delsjön sin storhetstid där Skatås framförallt 
visar sig från sin bästa sida. Beachvolley, fotboll, fris-
beegolf och mountainbike är bara några av de många 
möjligheter som ges kring Skatås. Utökas den aktiva 
livsstilen rent geografiskt kan vi tillföra tennis, padel, 
orientering, golf, ridning och allsvenska fotbollsklub-
bar i detta mångsidiga naturreservat.

HÖST
Löven skiftar färg och vi går in i vandringens och 
lugnets storhetstid, där vandrarna passerar Delsjön 
på Bohus- Vildmarks- och Gotaleden. I Delsjön hittas 
också Stora och Lilla Delsjön och ett stort antal vackra 
tjärn. Så oavsett om du längtar efter att paddla kanot, 
fågelskåda eller lugnt stå och fiska abborre, gös eller 
mört från vattenbrynet hittar du möjligheterna här.

Fågel, fisk eller mittemellan? Under varje årstid har Delsjön något extraordinärt att erbjuda 
jämfört med andra naturreservat i Göteborg. Framförallt när det gäller att leva en aktiv livsstil 
– oavsett vilket element du föredrar.
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270 GRADER NATUR 
Som namnet Smörblomsdalen antyder leker projek-
tet med ett naturtema. Så mycket som möjligt av varje 
lägenhet ska få en förbindelse till utvändig vegeta-
tion. Att ut forma husen med väl tilltagna hörnbalkonger 
skapar en enhetlig arkitektur samtidigt som möjlighet-
en ges att uppleva naturen från nya höjder. Att arkitekter-
na anser att balkongerna är Smörblomsdalens signum 
är tydligt. 

– Lägenheterna får helt enkelt en nära kontakt med 
naturen. Längre upp i husen får man en överblick 
över hela skogslandskapet i en 270 graders vy, säger 
Adrian. Men även längre ner får man närhet till den 
gröna gården och intilliggande skogspartier.  

– Det har varit viktigt för oss att alla lägenheter ska få 
tillgång till härliga balkonger och uteplatser, oavsett 
storlek och placering i huset. Stora fönster och siktlinjer 
förstärker det naturnära läget, även de dagarna man 
helst är inomhus, säger Kristina Nygård. 

NATUREN BJUDER IN
Att rita hus utifrån platsens förutsättningar ingår i 
arkitektens ABC. Husen ska harmonisera, smälta in och 
växa fram med såväl befintliga hus som vegetation. 
När Delsjöns naturreservat knackar på ytterdörren till 
Smörblomsdalens 63 kvadratsmarta bostadsrätter blir 
det ytterligare en stämpel på att arkitektur och natur 
hör ihop. Så även i Smörslottsparken. 

– Vi har arbetat med att få fram en tydlig koppling 
mellan hemmet och den omgivande naturen. Vi har 
kombinerat många olika faktorer för att få till detta.  
Exempelvis har vi samlat hörnlägenheternas sociala 
ytor mot hörnen med stora fönster utmed väggarna. 
Utanför finns de härliga balkongerna i vinkel som ger 
utsikt åt flera håll. I relation till varandra skapas ett  
dynamiskt vardagsrum i direkt anslutning till om-
givande natur, säger Adrian Eygun Kihlberg. 

NATURENS 
ARKITEKTUR
Med ett naturreservat i ryggen skapas ett arkitektoniskt tema med naturliga färger. Här får du 
träffa arkitekterna som uppskattar symbiosen mellan natur och arkitektur – Kristina och Adrian 
från Lindberg Stenberg arkitekter.

JORDIG PALETT
En kort promenad från Smörblomsdalen hittar vi arkitek-
ternas givna inspirationskälla. Givetvis har Delsjöns 
breda naturupplevelse en stor påverkan när det 
handlar om att utforma huset. När materialval och 
fasad kulörer kommer på tal börjar båda arkitekterna 
prata lite mer entusiastiskt.   

– Det är så nära naturen att vi tror på en färgskala som 
går i jordiga toner. Husen mot Smörslottsparken får 
kulörer i rostiga, varma toner medan det på höjden blir 
mer blankt och mörkgrönt som möter berg-i-dagen, 
säger Kristina. 

Fasaden kläs in i skiffer, ett grundmaterial som arkitek-
terna plockat upp från Smörslottet, områdets första 
etapp. Skiffret kombineras av en träpanel vid balkong-
väggarna som i förhållande till varandra skapar ett lugnt 
och naturligt intryck som åldras väl över tid. 

– Det blir fullt med naturliga material. De kommer inte 
behöva bytas inom kort utan håller över tid. Och trät 
kommer åldras på ett fint sätt, säger Adrian. 

ANNETTE LINDBERG DANIEL ZETTERBERG  ADRIAN EYGUN KIHLBERG KRISTINA NYGÅRD
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KVADRATSMARTA LÄGENHETER
Smörblomsdalen har ett spektrum av olika lägen-
hetsutformningar i form av 1-3 rok. Arkitekternas 
uppdrag har varit att formge kvadratsmarta lägenheter 
med yteffektiva lösningar. Exempelvis är förvaringen 
generellt sätt samlad till passagerna och ettorna är 
utformade med sovalkov med industriglasvägg för att 
enkelt kunna skapa en sovrumsdel.  

Huset är utformat utifrån souterrängläge med entréplan 
mot Smörslätten. Från våning 3 och uppåt finns det 
hörnbalkonger på varje plan. Övriga lägenheter har 
balkonger i ett väderstreck. Lägenheterna i nedersta 
planet har uteplatser istället för balkonger.

De flesta lägenhetstyper, förutom ettorna, har ett hörn-
läge som ger en härligt stor balkong i dubbla väders-

treck. Dessa balkonger är ca 13-15 m2 medan de övriga 
lägenheterna i huset har 6-7 m2 stora balkonger i ett 
väderstreck som också, helt eller delvis kommer kunna 
glasas in mot en tillvalskostnad.

– Vi har lagt mycket arbete på planlösningen, att ut-
nyttja ytan på bästa sätt. På så sätt skapas fina rum 
med goda kvaliteter – oavsett om det gäller 32 eller  
77 kvadratmeter till storleken, säger Kristina. För att 
kunna skapa många öppna och flexibla ytor i lägen-
hetens ljusa delar har vi samlat förvaringen till de lite 
dovare. Exempelvis kan en trist, men nödvändig, 
korridor ge mervärde till lägenheten när det finns  
välutformad förvaring inbyggd i väggarna.  

”DET SKA INTE ENS MÄRKAS…”  
Förutom de fem punkthusen utformas den härliga och 
stora innergården mellan husen. Gården planeras få 
en gestaltning och utformning för att användas av 
alla som bor här. Successivt kommer det att växa upp 
träd, buskar och planteringar. Under gården skapas ett 
parkeringsgarage i tre våningsplan, en utmaning som 
arkitekterna fått arbeta mycket med för att skapa ett 
garage utöver det vanliga. Framförallt med fokus på att 
utforma kopplingar till alla husen. 

– Det är klurigt att få till ett effektivt garage av den 
här storleken och samtidigt göra det användarvänligt 
med tydliga kopplingar till bostadshusen. Vi vill inte 
se det som ett garage, utan som en del av terrängen 
som vi befinner oss i. Där de fem husen kopplas ihop 
med garaget på ett bra sätt. De som bor här möts på 
innergården, en naturlig mötesplats, som inte hade 
funnits om man inte gjort garaget och gården på det 
sättet. Det skapar kvaliteter, säger Kristina.  

– Ja, och de som cyklar här kommer kanske aldrig 
inse att det finns ett garage där under eftersom det 
kommer kläs med ribbad träpanel där växter och annat 
får växa upp, avslutar Adrian. Det ska inte ens märkas.
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UTEMILJÖ 
Mellan de fem punkthusen skapas en lugnare utemiljö. 
Kom ner i varv under de gröna träden där flera sittplats-
er bjuder in till vila. På gården ansluts också det under-
liggande garagets entré. Garaget når du direkt från 
hissen i Smörblomsdalen. Slänten upp mot Träkilsgatan 
får en blomsterprakt där växtlighet planteras i terrasser 
utmed trappan.

AKTIVITETSPARK

I Smörslottsparken inryms en aktivitetspark, utformad 
för att främja möten mellan alla som bor här. Aktivitet-

sparken har olika teman som är placerade mellan 
hyreshusen för mer liv och lek i området. Bland annat 
finns härliga grill- och sittplatser för mysiga samman-
komster, en populär boulebana och inhägnade  
multisportplaner.

FÖRSKOLAN SMÖRSLÄTTEN

I vår första etapp Smörslottet skapades en interaktiv 
och lekfull förskola med en gård som får alla barn att 
jubla. Den pedagogiskt utformade förskolegården flyter 
samman med skogen som ger lekfullhet till både stora 
som små. Smörslättens förskola är öppen för allmänhet-
en på kvällstid och helger.

Vid köp av en bostadsrätt i Smörblomsdalen blir du automatiskt en del av ett flexibelt och 
hållbart bostadsområde som gör livet mycket enklare. Här finns så många fördelar. 

HÅLLBART LIV  
I BJÖRKEKÄRR

MEDLEMSKAP I BILPOOL

För att förenkla ärenden och kortare utflykter finns två 
elbilar till förfogande i Smörslottsparken. Balder 
erbjuder rabatterat pris för medlemskapet i elbilspoolen 
under avtalsperioden.

UNDERLIGGANDE GARAGE

Gårdsmiljön är upphöjd från gatumiljön tack vare att det 
finns ett underjordiskt garage i tre våningsplan undertill. 
Arkitekterna har utformat garaget så det finns koppling-
ar till alla fem huskroppar samt till gården. Unikt för 
Smörblomsdalen är att du har tillgång till garaget direkt 
från din hiss.

LÅDCYKLAR

Tur till Härlanda Tjärn, Skatås eller varför inte ner till 
city? I Smörblomsdalen inkluderas ett par lådcyklar som 
är fria att låna för de som bor här.

REALTIDSTAVLA FÖR KOLLEKTIVTRAFIK

Med flera busshållplatser i området och en väl utformad 
spårvagnstrafik från Östra Sjukhuset finns här goda 
möjligheter att resa kollektivt. En digital skärm om 
nästkommande avgångar i realtid installeras i alla 
entréer.

MILJÖBYGGNAD SILVER

En miljöbyggnadscertifiering ger ett kvitto på kvaliteter 
vad gäller 16 olika värden som sedan granskas av en 
oberoende tredje part. Dessa värden handlar bland 
annat om energiåtgång, innemiljö och luftkvalitet. 
Certifieringen Miljöbyggnad finns i tre nivåer – brons, 
silver och guld. Bostäderna i Smörblomsdalen kommer 
att byggas för Miljöbyggnad Silver som en tydlig 
markering på att Balder är engagerade i miljöfrågor och 
tänker på dig som ska vistas i byggnaden.
Läs gärna mer på miljobyggnad.se
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INREDNINGENS  
RÖDA TRÅD
Låt oss prata inredning. Det är spännande att inreda sitt nya hem men också lätt hänt att tappa 
den röda tråden på vägen. Det känns lätt när det blir rätt men vägen dit är alltid klurig. Därför bad 
vi vår inredningsansvariga Christina Nord ta fram tre tydliga och tidlösa koncept. Vi kallar dem 
Klassisk, Trend och Elegans. Vilket koncept är du? 

– I Sverige är vi rädda för färg, trots att vi lever i ett land 
som under långa perioder är grått. Vi behöver sätta mer 
färg i våra hem. Våga till exempel välja en gul soffa i stället 
för en grå, säger Christina.  
 
Vi människor är alla unika, så varför skulle vi vilja att våra 
hem såg likadana ut? De tre olika koncepten ger dig 
utrymme att sätta din egen prägel på ditt hem. De ger 
en stabil grund och förutsättningar för ett hem att älska, 
oavsett vem du är. 

– Kanske arbetar du med människor och i ett högt tempo 
med massa intryck, då är det skönt att komma hem till 
ett lugnt hem. Ett hem med mjuka, varma färger. Är det 
tvärtom, då behöver du ett hem som tar plats med wow 
känsla, ett hem som det händer mer i. 
 
Så, hur väljer man? Det sägs att det krävs att man har inrett 
några hem för att hitta sin rätta stil. Att man i början av sin 
bostadskarriär ofta går i enkla fällor. Balders tre koncept 
gör det lättare att hitta rätt direkt, menar Christina. 

– Koncepten är låsta. Det innebär att det inte går att byta 
ut detaljer mellan koncepten. Däremot kan du välja ett 
koncept för kök/ytskikt och ett annat för bad/tvätt. 
Fördelen med låsta koncept är många. Samtliga koncept 
är produkten av flera års erfarenheter och analyser av vad 
som utgör ett populärt hem för marknaden. Det gör att ditt 
hem som du köper från Balder i förlängningen är ett attrak-
tivt objekt att eventuellt sälja i framtiden. 
Hur bör man tänka när man väljer koncept, Christina?
 
– Köket är centralt i inredningen. På sätt och vis väljer man 
därför koncept utifrån vilken färg man vill ha på sina köks-
luckor och andra material i köket. Det är det mest synliga i 
koncepten. På senare år har badrummet blivit mycket vik-
tigare för människor. Det är en lugn oas där man hämtar 
energi. Här bör man arbeta mycket med textiler, tillbehör 
och varma material som korgar, rotting och trä.

De tre koncepten har egna karaktärer. Klassiskt ingår i 
lägenhetens pris och passar de flesta. Det är det tidlösa och 

håller bäst. Trend vågar mest och har mer färg. Elegans im-
ponerar mest, samtidigt som det är diskret och nedtonat. 
Utöver varje koncepts unika egenskaper finns det också 
delar som är genomgående för alla tre. 

– Vi har ett högt grundutförande hos oss. Integrerad disk-
maskin och infällda spotlights under väggskåpen i samma 
färg som köksluckan som håller hög kvalitet. Vi arbetar 
med svensktillverkade kök och kända varumärken.

Vi arbetar mycket med material som inte direkt syns med 
ögat men som skapar en attraktiv känsla. Den typen av 
känsla består också för alla våra projekt. De exakta mate-
rialvalen varierar dock från projekt till projekt. Vi plockar 
också gärna med områdets karaktär in i lägenheten. Chris-
tina berättar mer.

– På så sätt blir inredningen tidlös. Det tidlösa utgör också 
en viktig hållbarhetsaspekt. Bostäderna ska vara omtyckta, 
hålla över tid och vara tåliga.

Balders nyproduktionsprojekt byggs med en ambition om 
hållbarhetscertifieringen Miljöbyggnad Silver som är en 
mycket ambitiös svensk certifiering. Här är samtliga mate-
rialval välgenomtänkta.
 
Ett år innan inflyttning görs tillvalen och vi anordnar in-
redningsträffar där du som köpare kan känna och klämma 
på materialen och även bolla idéer och funderingar som 
du eventuellt har. Köper du vid ett senare tillfälle efter 
stopptiden, så inreds lägenheten i det Klassiska koncep-
tet i kök och badrum. Fram till dess sker inredningsträffar 
på vårt showroom i Göteborg eller i visningslägenheter i 
den specifika staden. Då får man chansen att träffa oss och 
både känna och se på materialvalen. 

– Att hitta hem i något helt nytt är en dröm för många. 
Sätta nyckeln i låset och mötas av fläckfria väggar, ett rep-
fritt parkettgolv och fabriksnya vitvaror. Jag finns alltid till-
gänglig för att bolla idéer under resans gång. Jag har ofta 
kontakt med flera av våra kunder och älskar att hjälpa till 
under hela inredningsprocessen, avslutar Christina.

CHRISTINA OM ELEGANS
Elegans är svårare att sätta fingret på. Vad är elegant 
egentligen? Till dig som väljer Elegans vill jag ge en ex-
klusiv känsla med sober färgskala. Det är inte bara det 
som syns här som imponerar. Det är mer av en känsla. 
I köket går luckorna i en vacker dov och jordnära kulör 
som heter Sand. Till det har jag valt ett lädersvept 
handtag i brunt på bänkskåpen och på väggskåpen är 
det pushbeslag för en sober känsla. Integrerade vitva-
ror och massiva innerdörrar förstärker det sömnlöst ele-
ganta uttrycket. I badrummet pryds både golv och vägg 
av granitkeramik i en varm och sandfärgad ton, det är 
Top notch. Elegans är ett mycket populärt koncept hos 
oss och säljer väldigt bra. Det är lite dyrare men de som 
väljer det, tycker att det är värt det. 

Christina Nord  
Inredningsansvarig

VILKET KONCEPT ÄR DU?

CHRISTINA OM KLASSISK
Klassisk är tidlös och kommer alltid vara omtyckt. Det 
är inte för intet som den klassiska stilen står sig genom 
såväl tider som trender. Du har stort spelrum här. De 
varmvita väggarna med färgen Sommarsnö ger ett fan-
tastiskt ljus. Man brukar säga att tavlor gör sig bäst på 
ljusa väggar och här kan din konst verkligen få skina. 
Trestavsparketten är underbar att gå på med bara fötter. 
Klassisk är oberoende alla trender. Konceptet passar de 
flesta och ingår i lägenhetens pris.

CHRISTINA OM TREND
Trend är ett tillval och för dig som vågar mer. Här får köks-
luckorna en mörkgrå ton med ljusgrå innerdörrar, socklar 
och foder. Detaljer som vägguttag och strömbrytare blir i 
svart färg. Man måste gilla det svarta och det grå. Här får 
du bänk och stänkskydd i en snygg och lugnt mönstrad 
kvartskomposit, Beach Grey som gifter sig fint med den 
grå luckan. Mer svarta detaljer i badrummet som svart tak-
dusch och beslag. Det är kaxigt och ger på samma sätt en 
exklusiv känsla. 
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Släta och vita köksluckor från Marbodal med populära push to 

open funktionen i överskåp. Gedigen greigefärgad laminatskiva 

som harmoniserar perfekt med det vita kaklet. Ekgolv med matt  

finish som är underbara att gå på. Du trivs i ditt kök och spenderar 

mycket tid här. Vitvarorna är moderna och i klassiskt vitt. Så se till 

att unna dig nya köksredskap, här kommer det att lagas en och 

annan bättre pasta. Ditt badrum är din lugna oas och här är det 

också vitt, fräscht och krispigt som gäller. Vitt kakel och varmgrå 

klinker. Spotlights med dimmer skapar dynamik och den vita 

kommoden är tidlös. Det är klassiskt och du älskar det.

I N R E D N I N G S KO N C E P T  N O 0 1

KLASSISK
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Handtagslösa köksluckor med integrerat fräst grepp, varmgrå 

bänkskiva och stänkskydd i kvartskomposit och rostfria vitvaror. 

Här är det trendigt och industriellt. Här får det gråa dominera  

i köksluckorna men kompletteras av de ljusa väggarna och  

svarta detaljerna på vägguttag. Golven är matta och av ek. 

 Tillsammans ger det ett kaxigt uttryck som också känns  

exklusivt. Badrummet följer samma mönster. Grå kommod  

med vita överskåp och ett stilsäkert Terazzoklinker i grått.  

Spotlights med dimmer som kan ge olika typer av stämning.  

Det skapar karaktär och är fräscht. Här är också detaljerna  

i mattsvart. Blandare, handtag, knoppar och duschväggarnas 

beslag. Det är den perfekta blandningen av kulörer.

I N R E D N I N G S KO N C E P T  N O 0 2

TREND
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Den som har öga för detaljer imponeras av elegans.  

Släta köksluckor i en varm sandfärgad ton. Lädersvept handtag 

som ger en exklusiv touch. Integrerade vitvaror för ett diskret  

intryck. Här stämmer allt. Funktionerna är moderna. Blandare 

med utdragbar handdusch och push to open funktion på luckorna 

till överskåpen. Men uttrycket är tidlöst. Bänk och stänkskydd i 

kvartskomposit Beach Clay i en varm jordnära färg. Ekgolv i matt 

finish som är härligt att gå barfota på. Badrummet andas klass. 

Klinker och kakel i sandfärgade toner med inspiration från  

karibiska paradisstränder. Effektfulla spotlights med dimmer  

och utsökta detaljer som beslag i polerad krom.  

Tillsammans blir ditt hem elegant och tidlöst.

I N R E D N I N G S KO N C E P T  N O 0 3

ELEGANS



2 RUM OCH KÖK

26

PLANRITNINGAR

26

50 KVM

BALKONG
13 m²

SOVRUM
8 m²

KÖK & VARDAGSRUM
26 m²

KM

G-SKJELC ST K/F DMM

HALL

BH 600 BH 1200 BH 600 BH 600

BAD/TVÄTT
5 m2

TH ca 2,3 m

TH
 ca 2,27 m

18
0 

cm

Radiator

Smörslätten

Träkilsgatan

N

28 24 22

5048

Gård med 
garage under

2
3
4
5
6
7
8

0 Gatuentré

9

2
3
4
5
6
7

Gatuentré   0
-1
-2

Smörslätten 
22, 24 & 28

Träkilsgatan 
48 & 50

1

1

Garage

Gård

Garage

5 m0

Skala 1:100

Lägenhet:

2 RUM & KÖK, 50 m²

11103 vån  1
11203 vån  2
11303 vån  3
11403 vån  4
11503 vån  5
11603 vån  6
11703 vån  7
11803 vån  8
11903 vån  9

Generell takhöjd (TH) ca 2,5 m.

Externt förråd på 
våning 1. Inglasning av 
del av balkong erbjuds 
som tillval.

Med reservation för ändringar.

BALKONG
13 m²

SOVRUM
8 m²

KÖK & VARDAGSRUM
26 m²

KM

G-SKJELC ST K/F DMM

HALL

BH 600 BH 1200 BH 600 BH 600

BAD/TVÄTT
5 m2

TH ca 2,3 m
TH

 ca 2,27 m

18
0 

cm

Radiator

Smörslätten

Träkilsgatan

N

28 24 22

5048

Gård med 
garage under

2
3
4
5
6
7
8

0 Gatuentré

9

2
3
4
5
6
7

Gatuentré   0
-1
-2

Smörslätten 
22, 24 & 28

Träkilsgatan 
48 & 50

1

1

Garage

Gård

Garage

5 m0

Skala 1:100

Lägenhet:

2 RUM & KÖK, 50 m²

11103 vån  1
11203 vån  2
11303 vån  3
11403 vån  4
11503 vån  5
11603 vån  6
11703 vån  7
11803 vån  8
11903 vån  9

Generell takhöjd (TH) ca 2,5 m.

Externt förråd på 
våning 1. Inglasning av 
del av balkong erbjuds 
som tillval.

Med reservation för ändringar.

27



2 RUM OCH KÖK 2 RUM OCH KÖK

UTEPLATS
35 m²

KÖK & VARDAGSRUM
31 m²

SOVRUM
13 m²

DM

K/F

ST

G
-S

K
J

ELC
G

U/M

HALL

Skärmvägg
KM

BAD/TVÄTT
6 m2

TH ca
 2,6 m

TH
 c

a 
2,

6 
m

B
H

 6
00

BH 600 BH 600 BH 600

180 cm

Smörslätten

Träkilsgatan

N

28 24 22

5048

Gård med 
garage under

2
3
4
5
6
7
8

0 Gatuentré

9

2
3
4
5
6
7

Gatuentré   0
-1
-2

Smörslätten 
22, 24 & 28

Träkilsgatan 
48 & 50

1

1

Garage

Gård

Garage

5 m0

Skala 1:100

Lägenhet:

2 RUM & KÖK, 55 m²

11002 vån  0

Generell takhöjd (TH) ca 2,9 m.

Externt förråd på 
våning 1. Inglasning av 
uteplats erbjuds inte 
som tillval.

Med reservation för ändringar.

BALKONG
7 m²

KÖK & VARDAGSRUM
34 m²

SOVRUM
14 m²

DM

U/M

K/F

G-SKJ

KM

G
-S

K
J

ST

ELC

HALL

B
H

 6
00

B
H

 6
00

BAD/TVÄTT
4 m2

TH ca
 2,27 m

180 cm

Smörslätten

Träkilsgatan

N

28 24 22

5048

Gård med 
garage under

2
3
4
5
6
7
8

0 Gatuentré

9

2
3
4
5
6
7

Gatuentré   0
-1
-2

Smörslätten 
22, 24 & 28

Träkilsgatan 
48 & 50

1

1

Garage

Gård

Garage

5 m0

Skala 1:100

Lägenhet:

2 RUM & KÖK, 53 m²

11101 vån  1
11201 vån  2
11301 vån  3
11401 vån  4
11501 vån  5
11601 vån  6
11701 vån  7
11801 vån  8
11901 vån  9

Generell takhöjd (TH) ca 2,5 m.

Externt förråd på 
våning 0 eller 1. 
Inglasning av del av 
balkong erbjuds som 
tillval.

Med reservation för ändringar.

UTEPLATS
35 m²

KÖK & VARDAGSRUM
31 m²

SOVRUM
13 m²

DM

K/F

ST

G
-S

K
J

ELC
G

U/M

HALL

Skärmvägg
KM

BAD/TVÄTT
6 m2

TH ca
 2,6 m

TH
 c

a 
2,

6 
m

B
H

 6
00

BH 600 BH 600 BH 600

180 cm

Smörslätten

Träkilsgatan

N

28 24 22

5048

Gård med 
garage under

2
3
4
5
6
7
8

0 Gatuentré

9

2
3
4
5
6
7

Gatuentré   0
-1
-2

Smörslätten 
22, 24 & 28

Träkilsgatan 
48 & 50

1

1

Garage

Gård

Garage

5 m0

Skala 1:100

Lägenhet:

2 RUM & KÖK, 55 m²

11002 vån  0

Generell takhöjd (TH) ca 2,9 m.

Externt förråd på 
våning 1. Inglasning av 
uteplats erbjuds inte 
som tillval.

Med reservation för ändringar.

BALKONG
7 m²

KÖK & VARDAGSRUM
34 m²

SOVRUM
14 m²

DM

U/M

K/F

G-SKJ

KM

G
-S

K
J

ST

ELC

HALL

B
H

 6
00

B
H

 6
00

BAD/TVÄTT
4 m2

TH ca
 2,27 m

180 cm

Smörslätten

Träkilsgatan

N

28 24 22

5048

Gård med 
garage under

2
3
4
5
6
7
8

0 Gatuentré

9

2
3
4
5
6
7

Gatuentré   0
-1
-2

Smörslätten 
22, 24 & 28

Träkilsgatan 
48 & 50

1

1

Garage

Gård

Garage

5 m0

Skala 1:100

Lägenhet:

2 RUM & KÖK, 53 m²

11101 vån  1
11201 vån  2
11301 vån  3
11401 vån  4
11501 vån  5
11601 vån  6
11701 vån  7
11801 vån  8
11901 vån  9

Generell takhöjd (TH) ca 2,5 m.

Externt förråd på 
våning 0 eller 1. 
Inglasning av del av 
balkong erbjuds som 
tillval.

Med reservation för ändringar.

55 KVM53 KVM

28 29



2 RUM OCH KÖK 2 RUM OCH KÖK

BALKONG
12 m²

KÖK & VARDAGSRUM
34 m²

SOVRUM
13 m²

G-SKJ

G-SKJ

KM

ELC
G-SKJ

DM

F

K

U/M

ST

HALL

UTEPLATS
11 m²

BH 600BH 600

B
H

 6
00

BAD/TVÄTT
6 m2

TH ca 2,27 m

18
0 

cm

Smörslätten

Träkilsgatan

N

28 24 22

5048

Gård med 
garage under

2
3
4
5
6
7
8

0 Gatuentré

9

2
3
4
5
6
7

Gatuentré   0
-1
-2

Smörslätten 
22, 24 & 28

Träkilsgatan 
48 & 50

1

1

Garage

Gård

Garage

5 m0

Skala 1:100

Lägenhet:

2 RUM & KÖK, 61 m²

11207 vån  2

Generell takhöjd (TH) ca 2,5 m.

Externt förråd på 
våning 1. Inglasning av 
del av balkong erbjuds 
som tillval.

Med reservation för ändringar.

BALKONG
13 m²

KÖK & VARDAGSRUM
31 m²

SOVRUM
13 m²

DM

K/F

ST

G
-S

K
J

ELC
G

KM

U/M

HALL

TH
 ca 2,27 m

TH ca
 2,3 m

BAD/TVÄTT
4 m2

BH 600 BH 600BH 600

B
H

 6
00

180 cm

Smörslätten

Träkilsgatan

N

28 24 22

5048

Gård med 
garage under

2
3
4
5
6
7
8

0 Gatuentré

9

2
3
4
5
6
7

Gatuentré   0
-1
-2

Smörslätten 
22, 24 & 28

Träkilsgatan 
48 & 50

1

1

Garage

Gård

Garage

5 m0

Skala 1:100

Lägenhet:

2 RUM & KÖK, 55 m²

11102 vån  1
11202 vån  2
11302 vån  3
11402 vån  4
11502 vån  5
11602 vån  6
11702 vån  7
11802 vån  8
11902 vån  9

Generell takhöjd (TH) ca 2,5 m.

Externt förråd på 
våning 1. Inglasning av 
del av balkong erbjuds 
som tillval.

Med reservation för ändringar.

BALKONG
12 m²

KÖK & VARDAGSRUM
34 m²

SOVRUM
13 m²

G-SKJ

G-SKJ

KM

ELC
G-SKJ

DM

F

K

U/M

ST

HALL

UTEPLATS
11 m²

BH 600BH 600

B
H

 6
00

BAD/TVÄTT
6 m2

TH ca 2,27 m

18
0 

cm

Smörslätten

Träkilsgatan

N

28 24 22

5048

Gård med 
garage under

2
3
4
5
6
7
8

0 Gatuentré

9

2
3
4
5
6
7

Gatuentré   0
-1
-2

Smörslätten 
22, 24 & 28

Träkilsgatan 
48 & 50

1

1

Garage

Gård

Garage

5 m0

Skala 1:100

Lägenhet:

2 RUM & KÖK, 61 m²

11207 vån  2

Generell takhöjd (TH) ca 2,5 m.

Externt förråd på 
våning 1. Inglasning av 
del av balkong erbjuds 
som tillval.

Med reservation för ändringar.

BALKONG
13 m²

KÖK & VARDAGSRUM
31 m²

SOVRUM
13 m²

DM

K/F

ST

G
-S

K
J

ELC
G

KM

U/M

HALL

TH
 ca 2,27 m

TH ca
 2,3 m

BAD/TVÄTT
4 m2

BH 600 BH 600BH 600

B
H

 6
00

180 cm

Smörslätten

Träkilsgatan

N

28 24 22

5048

Gård med 
garage under

2
3
4
5
6
7
8

0 Gatuentré

9

2
3
4
5
6
7

Gatuentré   0
-1
-2

Smörslätten 
22, 24 & 28

Träkilsgatan 
48 & 50

1

1

Garage

Gård

Garage

5 m0

Skala 1:100

Lägenhet:

2 RUM & KÖK, 55 m²

11102 vån  1
11202 vån  2
11302 vån  3
11402 vån  4
11502 vån  5
11602 vån  6
11702 vån  7
11802 vån  8
11902 vån  9

Generell takhöjd (TH) ca 2,5 m.

Externt förråd på 
våning 1. Inglasning av 
del av balkong erbjuds 
som tillval.

Med reservation för ändringar.

61 KVM55 KVM

30 31



3 RUM OCH KÖK 3 RUM OCH KÖK

BALKONG
6 m²

SOVRUM 1
14 m²

KÖK & VARDAGSRUM
33 m²

SOVRUM 2
10 m²

G-SKJ ELC G-SKJ

DMU/M

KFSTG-SKJ

TT

TM

HALL

UTEPLATS
16 m²

TH
 ca 2,27

T
H

 c
a 

2,
3 

m

BAD/TVÄTT
6 m2

B
H

 6
00

B
H

 6
00

BH 600BH 600 BH 600

180 cm

Smörslätten

Träkilsgatan

N

28 24 22

5048

Gård med 
garage under

2
3
4
5
6
7
8

0 Gatuentré

9

2
3
4
5
6
7

Gatuentré   0
-1
-2

Smörslätten 
22, 24 & 28

Träkilsgatan 
48 & 50

1

1

Garage

Gård

Garage

5 m0

Skala 1:100

Lägenhet:

3 RUM & KÖK, 77 m²

11206 vån  2

Generell takhöjd (TH) ca 2,5 m.

Externt förråd på 
våning 1. Inglasning av 
del av balkong erbjuds 
som tillval.

Med reservation för ändringar.

BALKONG
15 m²

SOVRUM 1
13 m²

SOVRUM 2
9 m²

KÖK & VARDAGSRUM
33 m²

K

F

G
-S

K
J

STG-SKJ

G
-S

K
J

G

U/MDM

G

TM

TT

ELC

HALL

BH 600BH 600BH 600

B
H

 6
00

TH ca 2,27 m

TH ca 2,3 m

BAD/TVÄTT
6 m2

18
0 

cm

Smörslätten

Träkilsgatan

N

28 24 22

5048

Gård med 
garage under

2
3
4
5
6
7
8

0 Gatuentré

9

2
3
4
5
6
7

Gatuentré   0
-1
-2

Smörslätten 
22, 24 & 28

Träkilsgatan 
48 & 50

1

1

Garage

Gård

Garage

5 m0

Skala 1:100

Lägenhet:

3 RUM & KÖK, 76 m²

11307 vån  3
11407 vån  4
11507 vån  5
11607 vån  6
11707 vån  7
11807 vån  8
11907 vån  9

Generell takhöjd (TH) ca 2,5 m.

Externt förråd på 
våning 0 eller 1. 
Inglasning av del av 
balkong erbjuds som 
tillval.

Med reservation för ändringar.

BALKONG
6 m²

SOVRUM 1
14 m²

KÖK & VARDAGSRUM
33 m²

SOVRUM 2
10 m²

G-SKJ ELC G-SKJ

DMU/M

KFSTG-SKJ

TT

TM

HALL

UTEPLATS
16 m²

TH
 ca 2,27

T
H

 c
a 

2,
3 

m

BAD/TVÄTT
6 m2

B
H

 6
00

B
H

 6
00

BH 600BH 600 BH 600

180 cm

Smörslätten

Träkilsgatan

N

28 24 22

5048

Gård med 
garage under

2
3
4
5
6
7
8

0 Gatuentré

9

2
3
4
5
6
7

Gatuentré   0
-1
-2

Smörslätten 
22, 24 & 28

Träkilsgatan 
48 & 50

1

1

Garage

Gård

Garage

5 m0

Skala 1:100

Lägenhet:

3 RUM & KÖK, 77 m²

11206 vån  2

Generell takhöjd (TH) ca 2,5 m.

Externt förråd på 
våning 1. Inglasning av 
del av balkong erbjuds 
som tillval.

Med reservation för ändringar.
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11607 vån  6
11707 vån  7
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Generell takhöjd (TH) ca 2,5 m.

Externt förråd på 
våning 0 eller 1. 
Inglasning av del av 
balkong erbjuds som 
tillval.

Med reservation för ändringar.
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3 RUM OCH KÖK
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Lägenhet:

3 RUM & KÖK, 77 m²

11306 vån  3
11406 vån  4
11506 vån  5
11606 vån  6
11706 vån  7
11806 vån  8
11906 vån  9

Generell takhöjd (TH) ca 2,5 m.

Externt förråd på 
våning 1. Inglasning av 
del av balkong erbjuds 
som tillval.

Med reservation för ändringar.
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Skala 1:100

Lägenhet:

3 RUM & KÖK, 77 m²

11306 vån  3
11406 vån  4
11506 vån  5
11606 vån  6
11706 vån  7
11806 vån  8
11906 vån  9

Generell takhöjd (TH) ca 2,5 m.

Externt förråd på 
våning 1. Inglasning av 
del av balkong erbjuds 
som tillval.

Med reservation för ändringar.

77 KVM
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KÖPGUIDE

Vad är en bostadsrätt?
En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som 
har till ändamål att upplåta lägenheter med bostadsrätt 
utan tidsbegränsning till sina medlemmar.

Rättigheter & skyldigheter
Att inneha och bo i en bostadsrätt medför såväl rättig-
heter som skyldigheter. I lägenheten får du måla, 
tapetsera samt utföra mindre ombyggnader och repa-
rationer. För större förändringar av lägenheten krävs 
dock styrelsens medgivande.

Medbestämmande
Du och dina grannar bestämmer gemensamt över era 
bostäder och ert bostadsområde genom den styrelse  
som ni väljer vid den årliga föreningsstämman. Under 
föreningens första verksamhetsår sköter en in-
terimsstyrelse hela verksamheten. När du tillträder lägen-
heten blir du också medlem i föreningen. Medlem-
skapet ger dig både ansvar för och inflytande över 
bostadsrätts föreningens ekonomi och förvaltning.

Årsavgift
Årsavgiften betalas från tillträdesdagen och månadsvis
i förskott.

Boendekostnader
När du köper din bostadsrätt betalar du insats och up-
plåtelseavgift, vilket är din lägenhets totala köpeskill-
ing. Utöver detta betalar du en månadsavgift. Den skall 
täcka din bostadsrätts andel av föreningens kostnader 
(såsom räntor och amorteringar på lån samt drift och 
underhållskostnader). Utöver månadsavgiften tillkom-
mer personliga kostnader så som hushållsel, vattenförb-
rukning och hemförsäkring.

Hemförsäkring
Föreningen håller fastigheten fullvärdeförsäkrad. 
Utöver detta ska du teckna en hemförsäkring med 
bostadsrättstillägg som skyddar dig vid stöld, brand och 
vattenskada eller om du skulle bli skadeståndsskyldig.

ATT BO I
BOSTADSRÄTT

1. Anmäl intresse
När du hittat ett område och en lägenhet du är in-
tresserad av behöver du göra en intresseanmälan. 
Det innebär att du inte riskerar att missa viktig 
information om detaljplaner, visningar, säljstarts-
datum, planlösningar, inredningsval samt såklart 
erbjudande om att få köpa. Intresseanmälan är inte 
bindande och du kan när som helst avanmäla dig = 
tacka nej till mer information om projektet.

2. Visning
På våra visningar har du möjlighet att studera 
3D-visualiseringar samt träffa våra mäklare för att 
prata planlösningar, inredningsval, läge och priser. 
Visningarna är ett ypperligt tillfälle att få svar på 
frågor och funderingar som brukar dyka upp längs 
med vägen. Visningstider och plats finns angivet 
på varje nyproduktionsprojekts respektive projekt- 
hemsida. Som köpare kommer du senare – cirka 
tre till fyra månader före tillträdet – bjudas in till 
en förhandstitt av din lägenhet. Då får du chansen 
att komma in och titta i din nya bostad. Även om 
ytskikten inte är helt färdiga får du en bra bild av 
lägenheten, ytorna, huset och vilket möblemang 
som kan tänkas passa.

3. Reservera lägenhet
Men först behöver du såklart bestämma, boka och 
tilldelas den bostad du vill köpa. Att du tilldelats 
bostaden vet du först när mäklaren kontaktar dig 
för att skriva ett bokningsavtal. I samband med det 
betalar du också en bokningsavgift på 20 000 kr 
– vilket försäkrar dig om att lägenheten är re-
serverad för din räkning. Som en trygghet för kom-
mande bostadsrättsförening gör vi i samband med 
tecknandet av bokningsavtalet en kreditprövning 
(UC) på dig som bokat en lägenhet. Vid tecknande 
av bokningsavtalet krävs inget lånelöfte. När du har 
bokat en lägenhet presenteras också en kundans-
varig till projektet som kommer finnas med dig 
som en trygghet fram tills tillträdesdagen.

4. Förhandsavtal
I samband med byggnationsstart är det dags att 
skriva förhandsavtal. Då betalar du 100 000 kr 
som inkluderar de 20 000 kr du betalade när du 
reserverade lägenheten. Tänk på att du behöver 
ett giltigt lånelöfte från din bank i samband med 
tecknandet av förhandsavtalet.

5. Inredningsval
För att du ska kunna sätta din egen prägel på din nya 
bostad har vi tagit fram projektspecifika inredningskon-
cept som finns att välja på. Du har säkert redan funderat 
och har bilden ganska klar över hur du vill inreda din 
lägenhet men möjlighet finns också att träffa oss och 
kika närmre på dina inredningsval på Balder store, en 
konceptbutik som är belägen i centrala Göteborg. Du 
kommer i god tid också att bli informerad om när det 
är dags att göra inredningsval och fram tills dess kan 
du läsa om de olika inredningskoncepten på projek-
themsidan eller i projektets inredningsbroschyr. Vår 
inredningsansvariga finns hela tiden här för dig så tveka 
inte att kontakta oss om du har några frågor eller vill 
bolla inredningsidéer. I samband med att du gör dina 
inredningsval betalar du också en handpenning på 10 % 
på dina inredningsval. Resterande belopp betalas strax 
före tillträdet.

6. Upplåtelseavtal
Upplåtelseavtal tecknas cirka två–fyra månader 
innan tillträdet. För dig som redan tecknat ett 
förhandsavtal och inbetalt 100 000 kr betalas inget 
extra vid det här tillfället. Om du kommit in senare i 
processen och upplåtelseavtalet är det första avtal 
som du tecknar betalar du nu 100 000 kr.

7. Förberedelser inför inflyttning
Äntligen börjar det bli dags att flytta in i din split-
ternya bostad som ingen annan tidigare bott i.
Senast sex månader innan tillträdesdagen ger 
vi besked om inflyttningsmånad så att du i god 
tid kan börja säga upp elabonnemang, förbere-
da försäkringar, göra adressändring med mera. 
Inflyttningsdatum meddelas senast fyra månader 
före ditt tillträde och cirka två–fyra veckor före 
tillträdet har du möjlighet att vara med på slutbe-
siktning av din bostad. Sedan är det bara att börja 
packa och räkna ner.

8. Slutbetalning och nyckelutlämning
Innan du får tillträde till din nya bostad är det dags 
att betala in den återstående delen av köpeskill-
ingen – den så kallade slutlikviden. I samband 
med att du får dina nycklar ska du kunna uppvisa 
kvitto på slutbetalningen. Anpassa dig gärna efter 
den hisstid du fått så att alla grannar får en så 
smidig inflyttning som möjligt. Nu äntligen är det 
dags för en sista kraftansträngning och därefter är 
det bara att beställa flyttpizzorna och njuta av din 
nya bostad.
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Med reservation för eventuella tryckfel och ändringar. Alla mått och ytangivelser är preliminära 
och avrundade till närmaste heltal. Alla bilder och visualiseringar kan avvika mot verkligheten. 

Design och produktion
Balder & Succé Kommunikation

Utgivningsdatum
Maj 2022

SYMBOLFÖRKLARING
FK K/F DM U/M

Kyl Frys Kombinerad
kyl och frys

Diskmaskin

M
Micro

Ugn/micro 
i högskåp

Bänkskiva 
med överskåp

Diskho* Garderob

Klädkammare

Spishäll

ST
Städskåp

ST
Städset

G-SKJ

Skjutdörrs-
garderob

Elcentral

ELC

Dusch

Handfat Toalett

G

KLK
Klädhängare

TM
Tvättmaskin

KMTT
Torktumlare Kombimaskin

SchaktFördelningsskåp

FSK

VÄLKOMMEN ATT  
KONTAKTA OSS  
OM DU VILL  
VETA MER OM  
SMÖRBLOMSDALEN

MAGNUS HÄGG
Ansvarig mäklare

0768 – 74 66 33
magnus.hagg@nyakvadrat.se

EMIL ROMELL
Ansvarig mäklare

0732 – 62 32 40
emil.romell@nyakvadrat.se




