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Nära till naturen!
På Nolehultsvägen, strax norr om Tuve Torg,
erbjuder vi 113 nyproducerade lägenheter i tre
punkthus. Lägenheterna är från ett till tre rum och
kök, moderna, tillgängliga och med egen balkong
eller uteplats. Här bor du nära naturen, samtidigt
som du bor nära butiker och annan service.
Preliminär inflyttning i lägenheterna är sommaren/
hösten 2019.
Lägenheterna
Lägenheterna är från ett till tre rum och kök, tillgänglighetsanpassade och går att nå med hiss. Samtliga
lägenheter har tillgång till egen balkong, med undantag lägenheterna på markplan som har egen uteplats.
Förråd finns på entré- eller vindsplan.
Lägenhetstyper
1 Rum och kök, antal: 31 st
2 Rum och kök, antal: 62 st
3 rum och kök, antal: 20 st
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 kalksten. Vitvarorna är moderna och energisnåla och
passar väl in med resten av inredningen.
Kök
Köket är utrustat med vita skåpluckor, bänkskiva i
ytskikt av laminat, diskbänk, kakel, diskmaskin (i alla
förutom de små ettorna), ugn samt spis med glaskeramikhäll. Det finns också plats för mikrovågsugn.
Badrum
Badrummet har ljusgrått klinker och helkaklade
väggar i vitt, dusch med vikbara duschdörrar och
handdukstork. Badrummet är utrustat med tvättmaskin och torktumlare.
Bredband, tv och telefoni
Samtliga lägenheter är utrustade med Framtidens
Bredband, ett av marknadens modernaste och snabbaste fibernät. Med Framtidens Bredband väljer du
själv tjänster inom bredband, tv och telefoni. Läs mer
på framtidensbredband.se.

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

Tvättstuga
Tvättmaskin och torktumlare finns i varje lägenhet.
Återvinning
Miljöhus finns på gården. Här kan du sortera allt från
kartong och plast till metall och glas.
Parkering
Parkeringsplatser finns norr om lägenheterna, här
finns också besöksparkering och tio ladduttag för
elbilar.
Övrigt
På entréplan finns utrymmen för säker parkering av
cykel, barnvagn och rullator. Ett separat cykelhus
finns dessutom vid parkeringsplatserna.
Ytterdörren till lägenheten är en säkerhetsdörr.
Vill du veta mer?
Läs mer på bostadsbolaget.se/nyabostader, där kan
du också gå en virtuell rundvandring i köket och vardagsrummet.
Uthyrning sker via boplats.se samt på vår omflyttningsplats för dig som redan är hyresgäst hos oss.
Varmt välkommen till Tuve Centrum!
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1 rum och kök, 35,5 kvm.

2 rum och kök, 54,5 kvm.

G = Garderob
ST = Städskåp
L = Linneskåp
K = Kyl
F = Frys
K/F = Kyl/frys
DM = Diskmaskin
H = Högskåp
TM = Tvättmaskin
TT = Torktumlare
KM = Kombinerad tvätt/tork
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Planlösningen här till höger är en av
många olika lägenhetslösningar. Se fler
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Hur söker jag lägenheterna?

3 rum och kök

Våra lediga lägenheter fördelas med befintliga hyresgäster genom omflyttning,
externa sökande via Boplats och personer som omfattas av samarbetsavtal
med kommunen.
Boplats.se
Du som inte är hyresgäst hos Bostadsbolaget söker våra lägenheter via
boplats.se.
Omflyttningsplatsen
Har du ett förstahandskontrakt hos oss idag och vill flytta till en annan lägenhet inom Bostadsbolaget söker du lediga lägenheter via Omflyttningsplatsen
på bostadsbolaget.se.

Vill du veta med om vår uthyrningspolicy? Läs mer på bostadsbolaget.se/om-bostadsbolaget.

3 rum och kök, 79 kvm.
G = Garderob
ST = Städskåp
L = Linneskåp
K = Kyl
F = Frys
K/F = Kyl/frys
DM = Diskmaskin
H = Högskåp
TM = Tvättmaskin
TT = Torktumlare
KM = Kombinerad
tvätt/tork
Planlösningen här till höger är en av många olika lägenhetslösningar.
Se fler planlösningar på bostadsbolaget.se.

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

