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"Brf Bjelkes får en
grönskande innergård
– ett arv från platsens
tidigare handelsträdgård"
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DITT NYA HEM
I HJÄRTAT AV VÅRGÅR DA

Mitt i centrala Vårgårda planeras det nu för byggnation av ett nytt bostadskvarter under
namnet Brf Bjelkes. Namnet härstammar från platsen där den tidigare handelsträdgården
och blomsteraffären Bjelkes Blommor, med anor från 1928, låg och som till alldeles nyligen
drevs av tredje generationen av familjen Bjelke.
För några år sedan fick Rydlers Bygg förmånen att förvärva tomten och nu ska området åter
”blomstra” – fast i ny skepnad. Och det med några nya och fina husbyggnader som åter kan
ge rättvisa åt den centralt belägna platsen. Huskroppar som genom sin spännande och dynamiska arkitektur kommer att tillföra Vårgårda centrum en extra dimension. Bakom projektet
står Rydlers Bygg och till sin hjälp att utforma kvarteret har man knutit den erkänt duktiga
arkitektbyrån Kub Arkitekter från Göteborg.
Projektet som sådant är helt unikt för Vårgårda. Aldrig tidigare, i modern tid, har en dylik
satsning gjorts här, och när kvarteret väl är på plats hoppas vi att det kommer att sjuda av liv
då det finns lägenheter för alla – oavsett var i livet man befinner sig.
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DITT NYA H
I HJÄRTAT AV VÅRGÅR

I Brf Bjelkes kan
du välja mellan
55 fina lägenheter:
5 rok

•

107 m2

4 rok

•

88 m2

•

4 lägenheter

3 rok

•

78 m2

•

3 lägenheter

3 rok

•

77 m

2 •

6 lägenheter

3 rok

•

72 m

2 •

4 lägenheter

2 rok

•

47 m2

2 rok

•

40 m2

1 rok

•

33 m

•

•
•

2 •

5 lägenheter

11 lägenheter
8 lägenheter
14 lägenheter

Arkitektens tankar
I hjärtat av Vårgårda har vi, tillsammans med Rydlers Bygg, skapat
ett modernt och stadsmässigt kvarter som tillgodoser många olika
bostadsbehov.
Byggnaderna är placerade utmed gaturummet, och dess fasader
och stommar av betong avskärmar effektivt lägenheterna och den
kringbyggda gården från omgivande ljud. Vi har jobbat med
att bryta upp kvarteret i flera
huskroppar med olika volym och
uttryck. Betongen gjuts mot olika
formar för att skapa struktur, ett
varierat och omhändertagande
uttryck som står fint mot balkongräckenas röda toner och planteringarnas roströda cortenkant.

en generös avskild balkong, där man kan vara helt för sig själv. Entrévåningen är upphöjd från gatan, så att man undgår direkt insyn.
De flesta lägenheter har sin entré mot en gemensam balkong. Den
vänder sig mot gården som kopplar an till Bjelkes gamla handelsträdgård med syrenberså, grillplats, odling och gott om utrymme
för umgänge och gemensamma
aktiviteter.

"Kvarteret får
flera huskroppar
med olika volym
och uttryck"

I anslutning till sin bostad kan
man vara både ensam och tillsammans med andra. Merparten av
lägenheterna har genomgående planlösningar, vilket ger ljus och
utblickar åt flera håll. Sovrummen vänder sig mot den lite lugnare
gårdssidan, bort från räls och gator, medan kök och/eller vardagsrum vänder sig mot småstadens liv. I anslutning till dessa rum finns
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Med lägenhetsstorlekar från ett
rum och kök på 33 m² till 5 rum
och kök på 107 m², och med olika
planlösningsalternativ i såväl
de minsta som de största lägenheterna, är ambitionen att möta
varierande önskemål och göra
det möjligt att bo kvar då behoven
förändras.

Vi tycker detta projekt känns som ett spännande inslag i Vårgårda.
Med bearbetade detaljer och en omsorg kring närmiljön och gårdens grönska hoppas vi kunna bidra till den ”gröna” småstaden.
Karin Zetterberg, Kub Arkitekter
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Brf Bjelkes sett från Parkgatan.
Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan visa miljöer med tillval. Rätt till ändringar förbehålles.

En skyddad och lummig innergård
med många mötesplatser

I detta hörn av gården finns
plats för odlingar och grill.
Ett bullerplank skapar en extra
lugn och trivsam miljö.

Gräsyta som omringas
av planteringar och en
träskulptur som man både
kan sitta och klättra på.

I skuggan under
trädet finns en
rund sittbänk.

Berså med
sittplats.

Brf Bjelkes carport får
ett fint sedumtak.

Trevlig
pergola.

Parkeringsplatser.

Sandyta.

Cykelparkeringar
finns på
flera ställen.

Husdel A
Husdel B
N

T rott oar

Låst cykelrum.

PA R KG ATA N
Entré till trapphus/hiss
och genomgång till
innergården.
Med reservation för eventuella ändringar.
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Entré till
trapphus/hiss
och genomgång
till innergården.

Låst cykelrum.

Kvarterets innergård kommer att bli en härlig plats för såväl lugn och ro
som social gemenskap med grannarna. Här är tanken att anlägga bersåer
och pergola för att skapa egna rum på gården. Det kommer också att finnas
ett antal sittplatser, grillplats, odlingslotter och lekyta för de allra minsta.
I gårdens bakkant kommer att uppföras ett skyddande plank som skapar
en skön och lugn zon.
Gården kommer att utsmyckas med grönskande växtlighet i form av träd, buskar
och planteringar. Ytskiktet blir en kombination av gräs, grus, sand och plattor –
och på ett bekvämt, men ändå avskilt, avstånd finns såväl cykel- som bilparkering,
vilket underlättar tillgängligheten. Vi hoppas och tror att innergården kommer
att bli en central mötesplats för god samvaro alla boende emellan.
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"Öppna planlösningar,
generös takhöjd och stora
fönster ger ljusa och rymliga
sällskapsytor"
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Lägenheter för alla
I Brf Bjelkes finns det lägenheter för alla, oavsett var i livet man
befinner sig. Alltifrån den lilla och smart planerade ettan på 33 m2
till den rymliga och flexibla femman på 107 m 2. Bakom varje lägenhet finns en grundläggande tanke om att göra den så optimal det
bara går. Alla lägenheter har minst en egen uteplats/balkong, men
flertalet av lägenheterna har faktiskt uteplats/balkong i två olika
väderstreck. Flertalet av balkongerna kan glasas in och skapa en
privat utemiljö.

Alla lägenheter har ett eget förråd på vinden och i de lite större
lägenheterna finns det även extra utrymme på balkongerna för
förvaring. Naturligtvis finns hiss och tillgång till låst cykelrum.

Planlösningarna är öppna och de stora fönsterna ger ett fint ljusinsläpp. Lägenheterna bjuder på en generös takhöjd med 260 cm i
vardagsrum, kök och sovrum. Parkettgolv är standard i sovrum,
vardagsrum, kök och klädkammare. I hallen och i badrummet är
det klinker på golvet. Väggar i badrummen är kaklade. I samtliga
lägenheter är det gott om garderober och förvaringsutrymmen.
I vissa lägenheter kan man välja mellan olika alternativ på planlösningar. Uppvärmning och varmvatten kommer från biobränsleproducerad fjärrvärme. Bostäder på första våning har vattenburen
golvvärme, övriga våningsplan radiatorer.
Lägenheterna har målade släta väggar, alternativt tapet. Välplanerade
och välutrustade kök och badrum. Möjligheterna för val och tillval är
många, beroende på tycke och smak. Det kan t ex handla om tapeter,
golv, kakel/klinker, köksluckor/bänkskivor och vitvaror.

Exempel på vardagsrum.
Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan visa miljöer med tillval. Rätt till ändringar förbehålles.
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Bo mitt i småstaden
– nära till allt
I Vårgårda är det verkligen nära till allt – och bor man dessutom
längs med Parkgatan i Brf Bjelkes så tar det inte många minuter att
ta sig vare sig till handel och restauranger/
caféer eller till kommunikationer och
friluftsliv.

I Vårgårda är det tryggt att bo och leva. Här finns en alldeles nybyggd
F-6-skola (Lindbladskolan), en högstadieskola (Gullhögskolan) och
ett gymnasium (Sundlergymnasiet). Lägg
därtill ett flertal förskolor att välja mellan.

"Här är det
tryggt att bo
och leva"

En fantastisk natur med flera fina sjöar,
ströv- och vandringsområden finns inom
nära räckhåll. Vårgårda kan dessutom
erbjuda ett mycket rikt föreningsliv i
allehanda idrotter – och på Tånga hed,
på gång- och cykelavstånd från centrum,
bjuds det på boende, evenemang och
en fantastisk inomhushall med bland annat fotboll, restaurang,
bowling och padel.

Vårgårda är en expansiv kommun med
ett antal stora arbetsgivare och ett flertal
innovativa småföretag. Bygden har alltid
präglats av en entreprenörsanda och det är
kanske inte en slump att Vårgårda rankas
som en av Sveriges mest företagsvänliga
kommuner, dit det dessutom är lätt att ta
sig med tåg och bil. E20 passerar precis
förbi Vårgårda och med tåg tar det bara ca 15 minuter till Alingsås,
ca 45 minuter till Göteborg och ca 40 minuter till Skövde.

Vårgårda Golfklubb är dessutom en omtalad och mycket uppskattad
golfanläggning.

Brf Bjelkes ligger bara ett stenkast bort från järnvägsstationen,
vilket gör platsen idealisk för pendlaren.
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Trollhättan

Skövde

Vårgårda
Alingsås
Göteborg
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Borås

Entreer från innergården.
Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan visa miljöer med tillval. Rätt till ändringar förbehålles.
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Exempel på sovrum.
Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan visa miljöer med tillval. Rätt till ändringar förbehålles.

5 rok
107 m 2

Inglasning m

öjlig som tillv

al.

– 5 lägenheter –

SYMBOLFÖRKLARINGAR
Garderob
Garderob, tillval
Linneskåp
Diskmaskin
Förberett för diskmaskin
Kyl
Frys
Högskåp
Högskåp inbyggd ugn, mikro
Städskåp/städskåpsinredning
Induktionshäll
Komb. tvättmaskin + torktumlare
Tvättmaskin
Torktumlare
Schakt
Kapphylla
Handdukstork
WC, tillval

A–1001

Skjutdörrsgarderob
Vägg förstärkt för vägghängd TV
Vattenutkastare
Elcentral
Takhöjd 240 cm

N
0

Köksö

Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan visa miljöer med tillval. Rätt till ändringar förbehålles.
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5m

Entréplan.*

Carport samt vindsförråd ingår.
* Inglasning möjlig som tillval.

Alternativa planlösningar:
A-1001, A-1101, A-1201, A-1301 och A-1401

Inglasning av balkong möjlig
som tillval på vissa våningar.

Alt 2

Alt 3

Alt 4

Alt 5
0

N
0

A–1101

Våning 2.*

A–1201

Våning 3.*

A–1301

Våning 4.*

A–1401

Våning 5.

Carport samt vindsförråd ingår.
* Inglasning av balkong möjlig som tillval.

5m
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5m

4 rok
88 m 2

– 4 lägenheter –

SYMBOLFÖRKLARINGAR
Garderob
Garderob, tillval
Linneskåp
Diskmaskin
Förberett för diskmaskin
Kyl
Frys
Högskåp
Högskåp inbyggd ugn, mikro
Städskåp/städskåpsinredning
Induktionshäll
Komb. tvättmaskin + torktumlare
Tvättmaskin
Torktumlare
Schakt
Kapphylla

N
0

5m

Handdukstork
WC, tillval
Skjutdörrsgarderob

B–1001

Vägg förstärkt för vägghängd TV
Vattenutkastare

Carport samt vindsförråd ingår.

Elcentral
Takhöjd 240 cm

Köksö

Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan visa miljöer med tillval. Rätt till ändringar förbehålles.

Entréplan.
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Alternativ planlösning:
B-1001, B-1101, B-1201,
B-1301 och B-1401

0

N
0

5m

B–1101

Våning 2.

B–1201

Våning 3.

B–1301

Våning 4.

Carport samt vindsförråd ingår.
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5m

Planlösning:
B–1006

3 rok

Spegelvänd
planlösning:
B-1008

Spegelvänd
planlösning:
B-1108 och B-1208

77-78 m 2
– 6 lägenheter –

0

SYMBOLFÖRKLARINGAR
Garderob
Garderob, tillval
Linneskåp

B–1006 Entréplan. Boarea: 78 m2.*

Diskmaskin

B–1106

Förberett för diskmaskin

Våning 2. Boarea: 78 m2. (Se stor ritning) *

B–1206 Våning 3. Boarea: 78 m2. (Se stor ritning) *

Kyl
Frys
Högskåp
Högskåp inbyggd ugn, mikro
Städskåp/städskåpsinredning
Induktionshäll
Komb. tvättmaskin + torktumlare
Tvättmaskin
Torktumlare
Schakt

Inglasning av balkong
möjlig som tillval.

Kapphylla
Handdukstork
WC, tillval

Vattenutkastare
Elcentral
Takhöjd 240 cm

B–1108 Våning 2. Spegelvänt utförande. Boarea: 77 m2.*
B–1208 Våning 3. Spegelvänt utförande. Boarea: 77 m2.*

Skjutdörrsgarderob
Vägg förstärkt för vägghängd TV

B–1008 Entréplan. Spegelvänt utförande. Boarea: 77 m2.*

N
0

5m

Köksö

Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan visa miljöer med tillval. Rätt till ändringar förbehålles.
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Carport samt vindsförråd ingår.
* Inglasning av balkong möjlig som tillval.

5m

Planlösning:
B-1007

3 rok
77 m 2

– 3 lägenheter –

0

SYMBOLFÖRKLARINGAR
Garderob
Garderob, tillval
Linneskåp
Diskmaskin
Förberett för diskmaskin
Kyl
Frys
Högskåp
Högskåp inbyggd ugn, mikro
Städskåp/städskåpsinredning
Induktionshäll
Komb. tvättmaskin + torktumlare
Tvättmaskin
Torktumlare
Schakt
Kapphylla
Handdukstork

Inglasning av balkong
möjlig som tillval.

B–1007 Entréplan.*

WC, tillval

B–1107

Skjutdörrsgarderob

B–1207 Våning 3.*

Vägg förstärkt för vägghängd TV
Vattenutkastare
Elcentral
Takhöjd 240 cm

N
0

5m

Köksö

Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan visa miljöer med tillval. Rätt till ändringar förbehålles.
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Våning 2.*

Carport samt vindsförråd ingår.
* Inglasning av balkong möjlig som tillval.

5m

Planlösning:
A-1005

3 rok
72 m 2

– 4 lägenheter –

0

SYMBOLFÖRKLARINGAR
Garderob
Garderob, tillval
Linneskåp
Diskmaskin
Förberett för diskmaskin
Kyl
Frys
Högskåp
Högskåp inbyggd ugn, mikro
Städskåp/städskåpsinredning
Induktionshäll
Komb. tvättmaskin + torktumlare
Tvättmaskin
Torktumlare
Schakt
Kapphylla

Inglasning av balkong
möjlig som tillval.

A–1005 Entréplan.*

Handdukstork

A–1105

Våning 2.*

WC, tillval

A–1205

Våning 3.*

Skjutdörrsgarderob
Vägg förstärkt för vägghängd TV
Vattenutkastare

A–1305 Våning 4.*

N

Elcentral
Takhöjd 240 cm

0

5m

Köksö

Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan visa miljöer med tillval. Rätt till ändringar förbehålles.
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P-plats samt vindsförråd ingår.
* Inglasning av balkong möjlig som tillval.

5m

Spegelvänd planlösning:
B-1005.

2 rok

Spegelvänd planlösning:
B-1105, B-1205 och B-1305.

47 m 2

– 7 lägenheter –

0

SYMBOLFÖRKLARINGAR
Garderob
Garderob, tillval
Linneskåp
Diskmaskin
Förberett för diskmaskin

A–1107

Våning 2. (Se stor ritning) *

A–1207

Våning 3. (Se stor ritning) *

A–1307

Våning 4. (Se stor ritning) *

Kyl
Frys
Högskåp
Högskåp inbyggd ugn, mikro
Städskåp/städskåpsinredning
Induktionshäll
Komb. tvättmaskin + torktumlare
Tvättmaskin

Inglasning
av balkong
möjlig som
tillval.

Torktumlare
Schakt
Kapphylla
Handdukstork
WC, tillval

Vattenutkastare
Elcentral
Takhöjd 240 cm

B–1105

Våning 2. Spegelvänt utförande.*

B–1205 Våning 3. Spegelvänt utförande.*
B–1305 Våning 4. Spegelvänt utförande.*

Skjutdörrsgarderob
Vägg förstärkt för vägghängd TV

B–1005 Entréplan. Spegelvänt utförande.*

N
0

5m

Köksö

Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan visa miljöer med tillval. Rätt till ändringar förbehålles.
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Vindsförråd ingår.
* Inglasning av balkong möjlig som tillval.

5m

Planlösning:
A-1006.

2 rok
47 m 2

– 4 lägenheter –

0

SYMBOLFÖRKLARINGAR
Garderob
Garderob, tillval
Linneskåp
Diskmaskin
Förberett för diskmaskin
Kyl
Frys
Högskåp
Högskåp inbyggd ugn, mikro
Städskåp/städskåpsinredning
Induktionshäll
Komb. tvättmaskin + torktumlare
Tvättmaskin
Torktumlare
Schakt
Kapphylla

Inglasning av balkong
möjlig som tillval.

A–1006 Entréplan.*
A–1106

Handdukstork
WC, tillval

A–1306 Våning 4.*

Skjutdörrsgarderob
Vägg förstärkt för vägghängd TV
Vattenutkastare
Elcentral
Takhöjd 240 cm

Våning 2.*

A–1206 Våning 3.*

N
0

5m

Köksö

Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan visa miljöer med tillval. Rätt till ändringar förbehålles.
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Vindsförråd ingår.
* Inglasning av balkong möjlig som tillval.

5m

Planlösning:
A-1004.

2 rok

Spegelvänd planlösning:
B-1004.

Spegelvänd planlösning:
B-1104, B-1204 och B-1304.

40 m 2

– 8 lägenheter –

0

SYMBOLFÖRKLARINGAR
A–1004 Entréplan.*

Garderob
Garderob, tillval

A–1104

Linneskåp

Våning 2. (Se stor ritning) *

Diskmaskin

A–1204 Våning 3. (Se stor ritning) *

Förberett för diskmaskin

A–1304 Våning 4. (Se stor ritning)

Kyl
Frys
Högskåp
Högskåp inbyggd ugn, mikro
Städskåp/städskåpsinredning
Induktionshäll
Komb. tvättmaskin + torktumlare
Tvättmaskin
Torktumlare
Schakt
Kapphylla
Handdukstork

Inglasning av balkong
möjlig som tillval
på vissa våningar.

B–1004 Entréplan. Spegelvänt utförande.*
B–1104

B–1204 Våning 3. Spegelvänt utförande.*

WC, tillval

B–1304 Våning 4. Spegelvänt utförande.*

Skjutdörrsgarderob
Vägg förstärkt för vägghängd TV
Vattenutkastare
Elcentral
Takhöjd 240 cm

Våning 2. Spegelvänt utförande.*

N
0

5m

Köksö

Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan visa miljöer med tillval. Rätt till ändringar förbehålles.
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Vindsförråd ingår.
* Inglasning av balkong möjlig som tillval.

5m

Alternativ planlösning:
A-1103, A-1203,
A-1303 och A-1403.

1 rok

Spegelvänd planlösning:
B-1103, B-1203
och B-1303.

Spegelvänd, alternativ
planlösning: B-1103,
B-1203 och B-1303.

33 m 2

– 7 lägenheter –

0

5m

SYMBOLFÖRKLARINGAR
Garderob
Garderob, tillval
Linneskåp

A–1103

Diskmaskin

Våning 2. (Se stor ritning)

Förberett för diskmaskin

A–1203 Våning 3. (Se stor ritning)

Kyl

A–1303 Våning 4. (Se stor ritning)

Frys

A–1403 Våning 5. (Se stor ritning)

Högskåp
Högskåp inbyggd ugn, mikro
Städskåp/städskåpsinredning
Induktionshäll
Komb. tvättmaskin + torktumlare
Tvättmaskin
Torktumlare
Schakt
Kapphylla
Handdukstork

N
0

5m

WC, tillval

B–1103

Våning 2. Spegelvänt utförande.

Skjutdörrsgarderob

B–1203 Våning 3. Spegelvänt utförande. Separerad balkong om 6 m2.

Vägg förstärkt för vägghängd TV

B–1303 Våning 4. Spegelvänt utförande. Separerad balkong om 6 m2

Vattenutkastare
Elcentral

Vindsförråd ingår.

Takhöjd 240 cm

Köksö

Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan visa miljöer med tillval. Rätt till ändringar förbehålles.
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Alternativ planlösning:
A-1102, A-1202
A-1302 och A-1402.

1 rok

Spegelvänd planlösning:
B-1102, B-1202
och B-1302.

Spegelvänd, alternativ
planlösning: B-1102,
B-1202 och B-1302.

33 m 2

– 7 lägenheter –

0

SYMBOLFÖRKLARINGAR
Garderob
Garderob, tillval
Linneskåp
Diskmaskin

A–1102

Förberett för diskmaskin

A–1202 Våning 3. (Se stor ritning)

Kyl

A–1302 Våning 4. (Se stor ritning)

Frys

Våning 2. (Se stor ritning)

A–1402 Våning 5. (Se stor ritning)

Högskåp
Högskåp inbyggd ugn, mikro
Städskåp/städskåpsinredning
Induktionshäll
Komb. tvättmaskin + torktumlare
Tvättmaskin
Torktumlare
Schakt
Kapphylla
Handdukstork

N
0

5m
B–1102

WC, tillval

Våning 2. Spegelvänt utförande.

Skjutdörrsgarderob

B–1202 Våning 3. Spegelvänt utförande. Separerad balkong om 6 m2.

Vägg förstärkt för vägghängd TV

B–1302 Våning 4. Spegelvänt utförande. Separerad balkong om 6 m2.

Vattenutkastare
Elcentral

Vindsförråd ingår.

Takhöjd 240 cm

Köksö

Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan visa miljöer med tillval. Rätt till ändringar förbehålles.
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6 p-platser
disponibla för
uthyrning för boende
i någon av Brf Bjelkes
1-2 rok. Här gäller
"först till kvarn".

Vindsförråd
Husdel A

Husdel B
Disp
4 m2

B-1001
4 m2

B-1006
4 m2

B-1101
4 m2
B-1201
4 m2

B-1106
4 m2
B-1206
4 m2

B-1301
4 m2

B-1007
4 m2

B-1004
4 m2
B-1104
4 m2

B-1207
4 m2

1205
A-1102 5 A-4 m2
A-1005
m
4
2
4m

B-1008
4 m2

B-1108
4 m2

HISS

B-1102 B-1202
2 m2
2 m2

1103
A-11022 A-2 m2
2m

B-1208
4 m2

A-1403
2 m2
A-14202
m

B-1204
2,5 m2

B-1304
2,5 m2

B-1005
2,5 m2

B-1105
2,5 m2

B-1205
2,5 m2

B-1203 B-1303
B-1305 B-1302 B-1103
2 m2
2 m2
2 m2
2 m2
2,5 m2

Plan 5, Husdel B

Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan visa miljöer med tillval. Rätt till ändringar förbehålles.

A-1305
4 m2

Plan 5, Husdel A
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A-1203
A-1202
2 m2
2 m2
A-1303
A-1302
2 m2
2 m2

A-1001
5 m2

A-1102 1
5m

A-1201
5 m2

A-1301
5 m2

A-1401
5 m2

HISS

B-1107
4 m2

A-1304
A-1004
2 m2
2 m2
06
A-11024 A-10m2
2
2m
A-11026
A-1204
2m
2 m2

A-1102 7
2m
A-1207
A-1206
2 m2
2 m2
A-1307
A-1306
2 m2
2 m2

Teknisk beskrivning och tillval
Grundläggning. Isolerad bottenplatta
av betong.
Bärande stomme. Betong.
Fasader. Betong, plåt och fasadskivor.
Innerväggar. Betong och gips på trä
eller plåtreglar.
Innertak. Vitmålad betong/gips. Takhöjd generellt ca 260 cm, i badrum och
hall ca 240 cm.
Yttertak. Takpapp på bostadshus och
sedumtak på carport.
Fönster. Vita träfönster med aluminiumbeklädnad i kulör enligt fasadritningar utvändigt.
Ytter-/tamburdörrar. Metallpartier/
trädörrar.
Trappa. Betongtrappa med terrazzo
och räcke av metall.
Hiss. Linhiss.

El/tele/tv/data. Elcentral med automatsäkringar och jordfelsbrytare.
Fiberanslutning för telefoni, internet och TV. TV-, tele- och datoruttag
i samtliga rum.
Motorvärmaruttag eller laddbox
erbjuds som tillval i CP och angivna
p-platser enligt lägenhetsritning.
Elinstallation i övrigt utgår från
svensk standard.
Uppvärmning. Fjärrvärme. Vattenburen golvvärme plan 1 övriga
våningar radiatorsystem.
Ventilation. Gemensamt värmeväxlande aggregat placerat på vind.
Köksfläkt med imkanal för lgh 4 och
5 rok, övriga köksfläkt med kolfilter.
Utvändigt/övrigt. Förråd på vind med
nätväggar och förråd i anslutning till
balkonger (ouppvärmda) enligt lägenhetsritning. Uteplatser med trätrall
eller cementplattor.
Loftgångar och balkonger av betong
med aluminiumräcke. Inglasning
erbjuds som tillval enligt lägenhets-
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ritning. Gemensam tyst uteplats, aktivitetsytor, grönytor, parkering och
hårdgjorda ytor enligt situationsplan.

Ytskikt och material
Generellt. Vita innertak och innerdörrar. Fabriksmålade vita foder och lister.
Vitmålade släta väggar, tapeter erbjuds
som tillval. Garderober och vitvaror
enligt ritning.
Hall. Klinkergolv och målade släta
väggar alternativt tapet. Kapphylla, skåp
och inredning enligt lägenhetsritning.
Vardagsrum/sovrum.Parkettgolv och
målade släta väggar alternativt tapet.
Kök. Parkettgolv och målade släta väggar alternativt tapet. Kakel på väggyta
över bänkskiva i köket. Vita släta luckor
– tillval är möjligt. Vita vitvaror enligt
lägenhetsritning. Rostfri utrustning
finns som tillval.
WC/dusch/klädvård. Klinker på golv
och kakel på väggarna. WC, tvättställ

med kommod, spegelskåp, belysning,
handdukstork och dusch med glasdörrar. Tvättmaskin/torktumlare el.
kombimaskin enligt lägenhetsritning.
Elgolvvärme erbjuds som tillval.
Klädkammare. Parkettgolv och vitmålade väggar. Hylla och klädstång.
Klädkammare/WC – tillval. Parkettgolv och vävade vitmålade väggar. Här
kan man välja till WC med tvättställ
och spegelskåp. Tillval finns också för
klinkergolv.

Personliga val
Tillvalsmöjligheterna är många
beroende på tycke och smak. Det
kan handla om ytskikt (t ex tapeter,
kakel/klinker, köksluckor, beslag och
blandare), vitvaror, planlösning och
den yttre miljön i omfattning enligt
lägenhetsritning.

Vad är en bostadsrätt och hur går det till att köpa en bostadsrätt?
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
är rätten att nyttja en bostad i 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. Bokningsavtal
Första steget vid köp av en nyproducerad bostadsrätt är ofta att teckna ett bokningsavtal. Detta avtal
garanterar att du får köpa den bostad du valt. Vid
tecknande av bokningsavtal erläggs en bokningsavgift. Detta belopp dras sedan av från det förskott
som betalas vid tecknande av förhandsavtal. Beroende på var i processen vi befinner oss kan istället
ett förhandsavtal tecknas direkt.
3. Förhandsavtal
Förhandsavtal kan tecknas när bostadsrättsföreningen har fått kostnadskalkylen godkänd och
förskottsgarantin är tecknad samt tillstånd har
erhållits från Bolagsverket. Detta innebär vanligtvis att köparen betalar ett förskott med avdrag för
ev bokningsavgift. Förhandsavtalet är bindande,
så det är viktigt att du ordnat finansiering i form
av lånelöfte innan du undertecknar avtalet. Vid
förhandsavtalets tecknande sätts en preliminär
tidpunkt för inflyttning.
4. Upplåtelseavtal
I samband med inflyttning ersätts förhandsavtalet

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.

med ett upplåtelseavtal. Detta är det slutgiltiga
avtalet, som reglerar upplåtelsen av din bostad
och du blir samtidigt medlem i föreningen.
5. Information/nyhetsbrev
Under tiden du väntar på att din bostad ska färdigställas får du löpande information.
6. 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 entreprenörens representant
för genomgång av dina tillval. Tilläggskostnaden
för tillvalen betalas direkt till entreprenören via
separat faktura.

10. 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.
11. 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.

7. 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.

Ordlista

8. Tillträde
Tillträde anges i samband med tecknande av förhandsavtal. 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!

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.

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

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.

Månadsavgift. Månadsavgift är den månadskostnad som erläggs till föreningen och som skall täcka
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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. I det läget finns ännu ingen
bostadsrättsförening och heller ingen ekonomisk
plan. Istället ska det finnas en kostnadskalkyl. Det
är en slags förenklad ekonomisk plan som inte är
lika detaljerad. Även denna ska dock vara intygad
av Boverkets certifierade intygsgivare.
Förskottsgaranti. En nybildad bostadsrättsförening kan finansiera delar av byggnationen med
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 (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 Rydlers Bygg AB.
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 extra föreningsstämma utsedda styrelsen. Detta sker i regel någon eller
några månader efter slutbesiktning.
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Rydlers Bygg
utvecklar Vårgårda
Rydlers Bygg är ett lokalt byggföretag med kontor i Asklanda i Vårgårda
kommun. Vi sysselsätter ca 70 medarbetare och verkar i huvudsak i
Vårgårda och våra närmsta grannkommuner. Vår ambition är att bidra
till den gemensamma samhällsutvecklingen genom olika former av
byggprojekt. Just därför är vi extra stolta över att kunna presentera
Brf Bjelkes som från start till mål är vårt ”eget” projekt.
Det känns väldigt spännande och kul att kunna erbjuda 55 fina lägenheter som förhoppningsvis kommer att fyllas med människor i olika
åldrar och olika skeden av livet. Med Brf Bjelkes vill vi bidra till en
fortsatt god utveckling av Vårgårda som en trygg och attraktiv tillväxtkommun.

Algutstorp, Vårgårda

Härintill kan du se några lokala byggprojekt som vi genomfört under
senare år. Vill du veta mer om oss och vår verksamhet så kika in på
vår hemsida www.rydlersbygg.se.

Brf Björnen, Vårgårda
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Har du frågor om Brf Bjelkes så slå oss gärna en signal eller skicka ett mail till brfbjelkes@fastighetsbyran.se
Du hittar även mer information på bjelkes.se

Viktoria Bernerek
Fastighetsmäklare

0733-59 15 10

I SAMARBETE MED:

Annie Majlöf

Fastighetsmäklare

0733-59 15 06

svenssonmolin.se 2021
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