
Moderna hyresrätter mitt på torget!

Kortedala Torg



På Tusenårsgatan 1, mitt på Kortedala Torg, erbjud-
er vi 75 nyproducerade hyresrätter i ett hus på 16 
våningar. Lägenheterna är från ett till tre rum och 
kök, moderna, tillgängliga och med egen balkong. 
16 våningar upp finner du den gemensamma tak-
terrassen som med sin svårslagna utsikt bjuder in 
till umgänge med grannar och vänner. Preliminär 
inflyttning i lägenheterna är sommaren 2019. 

Lägenheterna
Lägenheterna är från ett till tre rum och kök, tillgäng-
lighetsanpassade och går att nå med hiss. Samtliga 
lägenheter har tillgång till egen balkong, med undan-
tag för en marklägenhet. Förråd finns i lägenheten – 
smidigt och nära. 

Lägenhetstyper
1 Rum och kök, antal: 34st
2 Rum och kök, antal: 17st
3 rum och kök, antal: 24st

Inredning
Njut av bekvämligheten av att bo i något helt nytt. 
Lägenheterna har stilrena och klassiska inredningsval 
som håller länge. Alla rum har ekparkettgolv förutom 
badrum och hall som har klinker. Väggar och tak är 
målade i ljusa färger och fönsterbänkarna är i kalk-
sten. Vitvarorna är moderna och energisnåla och 
passar väl in med resten av inredningen. 

Kök
Köket är utrustat med ljusgråa skåpluckor, bänkskiva 
i ytskikt av laminat, diskbänk, kakel, diskmaskin, ugn 
samt spis med glaskeramikhäll. 

Badrum
Badrummet har ljusgrått klinker och helkaklade 
väggar i vitt, dusch med vikbara duschdörrar och 
handdukstork. Badrummet har förberetts för installa-
tion av tvättmaskin. Tvättmaskiner finns i den gemen-
samma tvättstugan. 

Bredband, tv och telefoni
Samtliga lägenheter är utrustade med Framtidens 
Bredband, ett av marknadens modernaste och snab-
baste fibernät. Med Framtidens Bredband väljer du 
själv tjänster inom bredband, tv och telefoni. 

Bilderna kan skilja sig från verkligheten och vi reserverar oss 
för eventuella ändringar i projektet.  

Tvättstuga
Det finns två gemensamma tvättstugor med totalt 
fyra tvättmaskiner och två torktumlare. Tvättstugorna 
ligger på andra våningsplanet och bokas enkelt digi-
talt via Mina Sidor eller Aptus app Bokning.

Återvinning
Återvinningsrum finns på souterrängplan. Här kan du 
sortera allt från kartong och plast till metall och glas. 

Parkering
Parkering finns att hyra på Bostadsbolagets befintliga 
parkeringsplatser. 

Övrigt
På souterrängplan finns utrymmen för säker 
parkering av cykel, barnvagn och rullator. 

Vill du veta mer? 
Läs mer på bostadsbolaget.se/nyabostader

Uthyrning sker via boplats.se samt på vår omflytt-
ningsplats för dig som redan är hyresgäst hos oss.

Varmt välkommen till Kortedala Torg!
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Planskisser*

Vi gör det ännu bättre att vara göteborgare

Box 5044, 402 21 Göteborg. Tel 031-731 50 00. E-post info@bostadsbolaget.se
Bostadsbolaget är en del av Framtidenkoncernen som ingår i Göteborgs stad

www.bostadsbolaget.se

3 ROK
71,5 m²

1 ROK
36,5 m²

1 ROK
40 m²

2 ROK
50,5 m²

*Detta är ett exempel på hur ett våningsplan ser ut.

3 ROK
62,5 m²


