VÄLKOMMEN TILL
ÄNGSPROMENADEN
I Ingared, 25 minuter från Göteborg växer 12 moderna parhus fram. Ängspromenaden blir ett barnvänligt och bekvämt boende i bostadsrättsform med närhet
till naturen. Området ligger precis intill skogskanten och endast 5 minuter bort
finns förskola, skola, badplats och mataffär. Här får du ett hus med gott om plats
för hela familjen och du är själv med och anpassar huset efter familjens behov.
Tillval som öppen spis, inbyggt utekök och ytor för odling ger vardagslyx till
hela familjen. Ängspromenaden är boendet med det lilla extra!
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Med reservation för eventuella fel och ändringar.
Bilden kan visas med tillvalslösningar.

25 MINUTER FRÅN GÖTEBORG
LIGGER BARNVÄNLIGA INGARED
PRECIS INTILL NATUREN

Ä
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ngspromenaden ligger i tätorten Ingared där naturen är nära

Ingared bjuder på en idyllisk miljö som ger utrymme för hela

och omgivningarna barnvänliga. Med närheten till skog, äng

familjen att ha en aktiv fritid. Med gång- och cykelvägar är det

och sjö infinner sig lugnet snabbt. Samtidigt som Ängsprome-

nära till allt och tryggt för barnen ta sig till skolan på egen hand.

naden är ett tryggt och naturnära boende är det enkelt att pendla

Kompisar finns nära och det är enkelt att ta cykeln till fritids-

till Göteborg som ligger 25 minuter söderut, och till Alingsås 10

gården, skateparken och idrottshallen. I Ingared finns också en

minuter norrut. 2 minuter med bil från hemmet kommer du direkt

vårdcentral som öppnar vid bokade tider, ett ålderdomshem och

ut på E20 som enkelt tar dig till jobbet.

en mataffär som kombineras med en pizzeria.

Ingared expanderar och Ängspromenaden är en del av det nya

Kollektivtrafiken tar dig enkelt till Göteborg och till Alingsås.

och moderna området Ingareds Ängar. Här växer ett barnvänligt

Tågen går från Norsesund där pendeltåget mellan Göteborg och

och naturnära område fram precis intill skogen och 5 minuter från

Alingsås stannar två gånger i timmen. Det är cykelväg nästan hela

sjön Sävelången som är perfekt för bad, fiske och båtar. På som-

vägen till stationen som ligger 3 km från hemmet. Självklart kan

maren ligger det en stor badbrygga med hopptorn vid stranden

du också ta bussen till stationen, från hållplatsen mitt i samhället

och inte långt ifrån finns både båtplatser, bastu, beachvolleyboll-

som ligger 400 meter från Ängspromenaden. Från samma håll-

plan och flera promenadstigar med sjöutsikt att välja på.

plats går det också lokalbussar som tar dig in till Alingsås.

MED 500 METER TILL FÖRSKOLA, SKOLA OCH
IDROTTSHALL FINNS ALLT NÄRA

I

Ingared infinner sig ett lugn samtidigt som det är fullt av liv. Här är det barn
som cyklar, går hem från skolan, spelar pingis på fritidsgården och åker

skateboard i den moderna skateparken. Det finns flera förskolor i området
och i Ingaredsskolan går förskoleklass upp till årskurs 6. På skolans område
ryms matsal, idrottshall, flera lekplatser, fotbollsplaner och mycket mer.
Ingareds bibliotek ligger precis intill skolan och är bemannat flera dagar i

10 minuter till Alingsås

HÄR BOR HELA FAMILJEN TRYGGT OCH BEKVÄMT

5 minuter till busshållplats

Ängspromenaden är beläget i ett område som tar tillvara på den natursköna
omgivningen och skapar ett barnvänligt område perfekt att växa upp i. Det
första som byggdes här i Ängspromenaden var en av områdets lekplatser.
Sedan dess har en vacker damm anlagts och många moderna bostäder
uppförts. I Ängspromenadens parhus får du ett bekvämt boende i bostadsrättsform och en trygg vardag i barnvänlig miljö.

Med reservation för eventuella fel och ändringar.
Bilden kan visas med tillvalslösningar.

25 minuter till Göteborg

veckan.

Här i Ingared är naturen nära samtidigt som storstaden aldrig är långt borta.
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NÄRA TILL ALLT

5 minuter till badstrand
5 minuter till båtplats och fiske
5 minuter till förskola och skola
5 minuter till mataffär och pizzeria

MODERNA PARHUS 25 MINUTER
FRÅN GÖTEBORG SOM ANPASSAS
EFTER DIN FAMILJS BEHOV

Ä

ngspromenaden består av 12 moderna parhus som

fönster vetter mot altanen och söderläget ger dig ett härligt

byggs för dig som vill ha gott om plats för hela familjen

ljusinsläpp under dagen. Uteplatsen skärmas av mot gran-

och ett prisvärt boende med det där lilla extra. Husen är

nen med en ljudisolerande vägg som skyddar mot insyn. Du

välplanerade och har stor flexibilitet, du är själv med och

kan välja till en öppen spis som placeras centralt i huset och

anpassar boendet efter din familjs behov. Redan när du par-

ger både värme och hög mysfaktor.

kerar cykeln utanför dörren lägger du märke till omsorgsfulla detaljer som gör att huset känns gediget och ombonat.
Parkeringsplats för bilen finns precis utanför dörren och ett
större tak över entrén skyddar både dig, matkassarna och
de parkerade cyklarna när det regnar. Utanför dörren finns
ett praktiskt förråd som ramar in och gör entrén insynsskyddad.
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På övre plan finns det gott om plats för familjens intressen,
avkoppling och barnens fritid med umgänge. Här finns
som standard fyra sovrum med stor flexibilitet att anpassa
till era behov, samt ett större badrum centralt placerat på
våningsplanet. Oavsett om du söker barnrum, hobbyrum,
kontor, gästrum till de utflyttade barnen eller ett stort
master bedroom kommer du få ett välplanerat boende. Från

I markplan ligger hall, kök, badrum och vardagsrum i en

det större sovrummet når du balkongen i söderläge. Ett

modern och öppen planlösning. Den öppna planlösningen

alternativ är att göra om ett av sovrummen till två förråd för

ger dig en stor sällskapsyta med kök i kombination med

ännu bättre förvaringsmöjligheter eller för att njuta av en

vardagsrum och gott om plats för en köksö. Stora moderna

härlig walk-in-closet.

Med reservation för eventuella fel och ändringar.
Bilden kan visas med tillvalslösningar.

FRIHET MED EGEN TRÄDGÅRD
I BARNVÄNLIGT OMRÅDE
Fördelarna med ett parhus är många och även utomhus finns flera möjligheter
att anpassa huset efter familjens behov. Till varje parhus hör en trädgårdsyta
med gräsmatta som binder ihop framsidan med baksidan. Varför inte utnyttja
ytan till en egen blomsterrabatt? Ett av tillvalen är en bredare uteplats med ett
inbyggt utekök. Du som gillar att laga mat eller umgås med vänner kan få stor
glädje av ett eget utekök. Vill du istället ha större yta till odling och planteringar
går det att välja till istället för ett utekök.
ETT ENKELT OCH BEKVÄMT BOENDE I BOSTADSRÄTTSFORM
De 12 parhusen i Ängspromenaden utgör tillsammans en bostadsrättsförening.
Här äger du ditt parhus och får alla fördelar med att vara en del av en bostadsrättsförening.
Parhuset ger dig känslan av att bo i villa med egen trädgård och rymlig uteplats.
Du slipper däremot skötseln och underhållet som ett hus kräver och du ingår
istället i en brf som ansvarar för underhållet. Här får du en bekväm boendeform
och en trygg och enkel vardag att njuta av.

10

Med reservation för eventuella fel och ändringar.
Bilden kan visas med tillvalslösningar.
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Med reservation för eventuella fel och ändringar.
Bilden kan visas med tillvalslösningar.
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Pulpettak
Pulpettak

HusHus
1-2,1-2,
5-6,5-6,
7-8,7-8,
11-12
11-12

Pulpettak

PULPETTAK

Hus 1-2, 5-6, 7-8

HUS 1-2, 5-6, 7-8, 11-12
För att skapa ett livfullt område med dynamik i arkitekturen har två olika hustyper blandats. Hustyp A byggs med pulpettak som ger
ett modernt intryck, totalt 8 stycken parhus har pulpettak. Som kontrast till de moderna linjerna på pulpettaket läggs betongpannor
i en tidlös kulör som liknar den klassiska tegelröda färgen. Pulpettaket påverkar inte planlösningen på övervåningen, innertaket i alla

+61.50
60,98

parhus är i vitmålat gips med en generell takhöjd på 250 cm.
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Spaljé på skärmvägg
vid uteplats som tillval

Fasad mot nordväst
Fasad mot Nordväst

FasadSkala
motA3nordväst
1:50
Fasad mot nordväst

Sektion
Sektion

Hus 5, 7

Fasad mot sydöst - Spegelvänd
Fasad mot sydväst - Spegelvänd
Hus 2, 6, 8
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Sadeltak

Fasad mot nordväst

Fasad mot sydöst - Spegelvänd

Hus 3, 9

Hus 4, 10

Hus 3-4, 9-10

SADELTAK
HUS 3-4, 9-10
Hustyp B byggs med sadeltak som ger huset en mer traditionell utformning. När två sadeltak sätts samman på två intilliggande parhus
skapas en lekfull kontur. Att både sadeltak och pulpettak blandas i Ängspromenaden gör att parhusen får en varierad och levande siluett. På framsidan under taknocken har ett kvadratiskt fönster placerats för att ge fasaden mer karaktär, detta fönster nås endast från
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Sadeltak

vinden. Även på sadeltaken läggs tegelröda betongpannor.

Hus 3-4, 9-10
Sadeltak

Hus 3-4, 9-10
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Fasad mot nordväst

Fasad mot nordväst
Fasad
Hus mot
3, 9 Nordväst

Fasad mot sydöst - Spegelvänd
Fasad
Hus 4, 10mot sydost - spegelvänd

Spaljé på skärmvägg
Spaljé
på skärmvägg
vid
uteplats
som tillval
vid uteplats
Skala
A3 1:50som tillval
(Oberoende av hustyp)

Spaljé på skärmvägg
vid uteplats som tillval
Skala A3 1:50
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PLANLÖSNING MARKPLAN

2

BOAREA 114.1
SYMBOLFÖRKLARINGAR

Tillval
Garderob
Linneskåp

3

Städskåp
Induktionshäll
Ugn & mikrovågsugn i högskåp
Kyl
Frys
Kyl/frys

4

Skafferi

Plan 1Högskåp

5 RoK - BOA
114.1 m²
Vinställ
Diskmaskin
Tvättmaskin
Torktumlare
Vedkamin (tillval)

1

Standard uteplats

3

Tillval - stor uteplats med plantering

2

Tillval - stor uteplats med kök

4

Tillval - stor uteplats 3m djup

Fasadvy

Fasadvy

Spalje - Tillval

Spalje - Tillval

Vindslucka
Vattenutkastare
1:100
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Plan 1

Plan 1
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PLANLÖSNING PLAN 2
HUS 3-4, 9-10, 11-12

2

1

SYMBOLFÖRKLARINGAR
Hus 3-4, 9-10, 11-12
har en extra stor balkong
med 2 meters djup

Tillval
Garderob
Linneskåp
Städskåp
Induktionshäll
Ugn & mikrovågsugn i högskåp
Kyl

3

Frys
Kyl/frys
Skafferi

Plan 1Högskåp

5 RoK - BOA
114.1 m²
Vinställ
Diskmaskin
Tvättmaskin
Torktumlare

1

Alternativ 1 - Sovrum

2

Alternativ 2 - Klk/frd

3

Alternativ 3 - Allrum

Vedkamin (tillval)

Fasadvy

Spalje - Tillval

Spalje - Tillval

Vindslucka
Vattenutkastare
1:100
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Fasadvy

Plan 2

Plan 2

Hus 3-4, 9-10, 11-12Hus 3-4, 9-10, 11-12

Plan 2

Pla

Hus 1-2, 5-6, 7-821 Hus

PLANLÖSNING PLAN 2
HUS 1-2, 5-6, 7-8

2

1

SYMBOLFÖRKLARINGAR
Tillval
Hus 1-2, 5-6, 7-8
har en balkong med
1,35 meters djup

Garderob
Linneskåp
Städskåp
Induktionshäll
Ugn & mikrovågsugn i högskåp
Kyl

3

Frys
Kyl/frys
Skafferi

Plan 1Högskåp

5 RoK - BOA
114.1 m²
Vinställ
Diskmaskin
Tvättmaskin
Torktumlare

1

Alternativ 1 - Sovrum

2

Alternativ 2 - Klk/frd

3

Alternativ 3 - Allrum

Vedkamin (tillval)

Fasadvy

Spalje - Tillval

Spalje - Tillval

Vindslucka
Vattenutkastare

Plan 2
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Fasadvy

Hus 3-4, 9-10, 11-12

1:100

Plan 2

Plan 2

Hus 3-4, 9-10, 11-12Hus 1-2, 5-6, 7-8

Plan 2
Hus 1-2, 5-6, 7-823

EN ENKEL TEKNISK BESKRIVNING
Grundläggning. Isolerad bottenplatta
av betong.
Bärande stomme. Trä.

draget för telefoni, internet och TV. Motorvärmaruttag. Elinstallation i övrigt enligt
svensk standard.

Innerväggar. Gips på regelstomme.

Uppvärmning. Frånluftsvärmepump.
Vattenburen golvvärme i bottenplatta,
övervåning har radiatorsystem.

Innertak. Vitmålat gipsplank.
Takhöjd generellt 250 cm.

Ventilation. Mekanisk frånluftsventilation
via värmepumpen.

Yttertak. Tegelröda betongpannor.

Utvändigt/utemiljö. Två kallförråd.
Altaner med trätrall. Balkong av trä med
aluminiumräcke. Färdigställda gräsytor,
planteringar av träd, parkeringsplats med
gräsarmering.

Fasader. Träpanel.

Fönster. Vita träfönster med utvändig grå
aluminiumbeklädnad.
Ytter-/tamburdörrar. Trädörrar, engelskt
röda.
Trappa. Vitmålad trätrappa med steg och
handledare av ek.
Golvmaterial. Ekparkett och klinker.
El/tele/tv/data. Elcentral med automatsäkringar och jordfelsbrytare. Fiber

Ytskikt och material generellt. Vita
innertak och innerdörrar. Fabriksmålade
vita foder och lister. Tapeter typ Borosan/
Dekorama (prisgrupp 7) alternativt
vitmålade släta väggar. Garderober enligt
ritning.

Hall. Klinkergolv innanför dörren och
tapet alternativt vitmålade släta väggar.
Kapphylla, skåp och inredning enligt
planritning.
Vardagsrum/sovrum. Parkettgolv och
tapet alternativt vitmålade släta väggar.
Kök. Parkettgolv och tapet alternativt
vitmålade släta väggar. Kakel på väggyta
över bänkskiva i köket. Vita släta luckor –
tillval är möjligt. Vita vitvaror med inbyggnadsugn och mikro. Rostfri utrustning
finns som tillval.
WC/dusch/klädvård. Klinker på golv
och kakel på väggarna. Elgolvvärme på
övre plan, WC, tvättställ med kommod,
spegelskåp med belysning, handdukstork
på övre plan, dusch med glasdörrar. Tvättmaskin och torktumlare under bänkskiva
med vask på entréplan.

PERSONLIGA VAL
Tillvalsmöjligheterna är många beroende på tycke och smak. Det kan handla om alternativ rumslösning på övre plan, ytskikt (t ex
tapeter, kakel, klinker, köksluckor, beslag och blandare), vitvaror, kamin, köksö och den yttre miljön. Se materialinfo från Rydlers.
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VAD ÄR EN BOSTADSRÄTT OCH
HUR GÅR DET TILL ATT KÖPA EN BOSTADSRÄTT?

VILL DU VETA MER ELLER ANMÄLA DITT INTRESSE,
KONTAKTA OSS:
VILL DU VETA MER ELLER ANMÄLA DITT INTRESSE, KONTAKTA OSS:

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 ett
medlemskap i en bostadsrättsförening. En bostadsrätt är rätten att nyttja en bostad under 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
kan du med fördel lämna in en intresseanmälan, vilket enklast sker via våra mäklare som håller i och 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. Detta innebär att köparen betalar ett
förskott. Förhandsavtalet är bindande, så det är viktigt att
du ordnat finansiering i form av ett lånelöfte innan du undertecknar avtalet. Vid förhandsavtalets tecknande sätts
en preliminär tidpunkt för inflyttning.

3. Upplåtelseavtal. Inför inflyttning ersätts förhandsavtalet med ett upplåtelseavtal. Detta är det slutgiltiga avtalet,
som reglerar upplåtelsen av din bostad och du blir samtidigt medlem i föreningen.
4. Information. Under tiden du väntar på att din bostad ska
färdigställas får du löpande information.
5. 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 personliga prägel
på material och övriga tillval. Vi har tagit fram en tillvalsbroschyr, där vi dels beskriver grundstandarden i bostäderna
och dels de val som är möjliga att göra. Du får som kund ett
personligt möte med representant från entreprenören för
genomgång av dina tillval. Tilläggskostnaden för tillvalen
betalas direkt till entreprenören via separat faktura.
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.

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. Vid tiden runt
inflyttning hålls en extra föreningsstämma, vars främsta
uppgift är att utse en valberedning. Efter ytterligare någon
månad 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.

Felix Borg
Louise Segergren
0733-59 15 12
0733-59 15 11
Isabella Bromar 0733-59 15 00
Felix Borg 0733-59 15 12
felix.borg@fastighetsbyran.se
louise.segergren@fastighetsbyran.se

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 entreprenören förvärvar ev osålda bostäder.
10. Försäkringar. Hela byggnationen täcks av försäkringar
fram till slutbesiktningen. Fram till dess att slutbesiktningen sker har interimsstyrelsen tecknat en försäkring för
bostadsrättsföreningen som innefattar fastigheten och
dess byggnader. Vid inflyttning tecknar du själv en hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

Ett projekt av:

Samarbetspartners:

SAMARBETSPARTNERS

7. Tillträde. Tillträde anges i samband med tecknande av
upplåtelseavtal. På tillträdesdagen träffar du mäklaren och
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