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Nya radhus och parhus i Vänersborg 
Nu bygger vi ett nytt hållbart kvarter med rad- 
och parhus i natursköna Skaven. Med mindre 
än halvmilen till Vänersborgs centrum, och med 
Öxnereds station på gång- eller cykelavstånd 
kan du här få det bästa av två världar. Att bo 
i ett lugnt och tryggt bostadsområde med 
naturen runt knuten, och samtidigt ha nära till 
staden. I närområdet finns det dessutom skola 
och förskola. Helt enkelt ett perfekt boende 
– oavsett familjestorlek och livssituation!
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Ditt nya bostadsområde 
Det nya kvarteret ligger 4 kilometer från Vänersborgs 
centrum, med bra cykelväg dit. Även närområdet är 
cykelvänligt och här finns både skola och förskola.
Öxnereds station ligger en kilometer bort, med regelbundna 
avgångar med pendeltåg till bland annat Trollhättan, 
Uddevalla och Göteborg. För den bilburna är det enkelt 
att ansluta till huvudväg E45.

Husen är optimalt placerade efter solens strålar och 
tomtens förutsättningar. Alla har en balkong på entrésidan 
och altan kan fås som tillval på baksidan. Här finns 
dessutom ett kallförråd och som tillval kan man få en 
egen väderskyddad cykelparkering. Bilen får plats på 
uppfarten. Hela kvarteret ramas sedan in av lummig 
skog, vilket ger en extra hemtrevlig känsla.
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Skavenvägen

C05SG

C06SG

B04SG

B03SG

A02SG

A01SG

K25SG

K24S

K23SG

J22SG

J21SG

I20SG
I19S

I18SG

D07SG

D08SG

E09SG
E10SG

F11SG
F12SG

G13SG
G14S

G26S

G27SG

H17SG
H16S

H15SG

Kvartersskiss
Husnumret avslöjar först huslängans bokstav, 
sedan husets nummer, om planlösningen är 
rätvänd eller spegelvänd samt gavel. 
Exempel: D07SG är huslänga D, hus nummer 7, 
spegelvänd och gavelhus.

Med reservation för eventuella avvikelser

Skandinaviska former och hållbara material
Att kombinera god design, hållbarhet och kvalitet, till ett pris som så många som möjligt har råd med. 
Det är kärnan i BoKlok. Svenskt virke är vårt främsta byggmaterial och inspirationskälla. Våra enfamiljs-
hus tillverkas med hållbara fasadmaterial, som gillar alla väder. Vi hämtar inspiration från det svenska 
landskapet när det kommer till val av färger och material. Det ska vara robust, men aldrig tråkigt.
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Häck
Plantering
Grässådd mark
Grus
Asfalt
Förråd
Sopsortering
Cykelförråd, tillval
Altan, tillval



Fem rum och kök

ETT HUSLIV MED TID FÖR ANNAT – 117 KVM

I detta tvåplanshus med fem rum och egen altan får det mesta plats. Med stora fönster och 
ljusa materialval känns det rymligt och luftigt. På bottenplan finns plats för umgänge och på 
övre plan är sovrummen samlade. Ett bra boende för många olika skeden i livet.

Spegelvänd planlösning,
bottenvåning

Spegelvänd planlösning,
ovanvåning
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Rätvänd planlösning, 
bottenvåning, skala 1:100

BOTTENVÅNING

Hallen har slitstarkt klinkergolv med komfort-
värme och gott om plats för ytterkläder. Härifrån 
når du det stora badrummet med handukstork, 
tvättmaskin och det är förberett för torktumlare. 
I köket finns plats för ett riktigt matbord och de 
stora fönstren ger ett härligt ljusinsläpp. 
I vardagsrummet ryms både soffa och ett extra 
matbord. Härifrån når du också den härliga 
uteplatsen, via de dubbla glasdörrarna. Ligger huset 

på gaveln 
tillkommer ett 
fönster ovanför 
diskbänken eller 
i badrummet.

TECKENFÖRKLARING
DM  Diskmaskin
F  Frys   
G  Garderob 
Inst Installationsskåp
K  Kyl
TM  Tvättmaskin
 (TT Plats för torktumlare)

Hall
3,4 kvm

Kök
14,5 kvm

F

K

DM

Förråd under 
trappa

Vardagsrum
21,8 kvm

Plats
för TT

TM

Badrum
5,3 kvm

Entré
6,5 kvm

G

Inst.

EL
/M

ed
ia

Inst.
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Rätvänd planlösning, 
ovanvåning, skala 1:100

OVANVÅNING

En trappa upp är sovrummen samlade, 
tillsammans med ett rymligt allrum*. Det 
största sovrummet med balkong har plats för 
både dubbelsäng och garderober. Det extra 
badrummet med dusch underlättar stressiga 
morgnar för den större familjen. Det finns 
också plats för badkar om du föredrar det.

*Allrummet kan göras om till ett extra sovrum 
(tidsbegränsat tillval).

Ligger huset 
på gaveln 
tillkommer ett 
fönster vid 
trappan eller 
i badrummet.

TECKENFÖRKLARING   
G  Garderob 
TL Taklucka

Sovrum
14,2 kvm

Sovrum
9,8 kvm

Sovrum
7,3 kvm

Badrum
3,3 kvm

G G G

G

G

TL

Hall
5,7 kvm

G

Allrum 
11,2 kvm

(Tillval sovrum) 
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Byggnadsbeskrivning
GRUNDLÄGGNING:  Isolerad bottenplatta av betong

TAK: Takpapp, sadeltak

FASAD: Träpanel

YTTERDÖRRAR:  Av trä med ljusinsläpp

FÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRRAR: I trä 
Alla fönster har isolerglas

INNERVÄGGAR: Med träregelstomme och gipsskivor

YTTERVÄGGAR: Av isolerad träregelstomme

UTEPLATS: Balkong på ovanvåning. Altan, tillval, cirka 
14 kvm, och grästäppa på baksida. Grusad uteplats på 
entrésida.

FÖRRÅD:  Oisolerat förråd på entrésidan, cirka 6 kvm

PARKERING:  Alla hus kan få en egen väderskyddad 
cykelparkering som tillval. Bilen parkeras på uppfarten på 
entrésidan.

VATTEN OCH AVLOPP: Kommunalt. Rörsystem för kall- och 
varmvatten ligger främst dolt i bjälklag.

ENERGIPRESTANDA:  
Parhus: 53,9 kWh/kvm/år (inkl vädringspåslag)
Radhus: 50,9 kWh/kvm/år (inkl vädringspåslag)

ENERGIKLASS: B

Rumsbeskrivning
GENERELLT
Rumshöjd  2,5 meter
Golv   Trägolv av ljus ek, med kvistar
Sockel   Vit
Väggar   Vitmålade
Tak   Skivor, vita
Innerdörrar  Släta, vita
Handtag  Rak modell, rostfria matta 
Fönsterbänkar  Svart granit
Listverk  Samtliga lister, foder och fönstersmygar  
  är vita, med synliga spikhuvud.
Lamputtag DCL-kontakt enligt EU standard

ENTRÉ
Inredning Hatthylla (ej fastmonterad)
Golv  Klinker med komfortvärme 
Övrigt  Garderob enligt ritning

KÖK
Inredning  Släta, vita luckor och lådfronter 
  Rostfria handtag (inga handtag på   
  överskåp).
  Laminatbänkskiva, aluminiummönstrad
  Diskho, krom
  Köksblandare, krom (snålspolande)
  Kakel, vitt matt
Vitvaror  Induktionshäll, glas
  Varmluftsugn, rostfri
  Kyl/frys, rostfri
  Köksfläkt, rostfri
  Diskmaskin, integrerad
  Mikrovågsugn

SOVRUM
Övrigt   Garderober enligt ritning

BADRUM
Golv   Plastmatta, grå
Väggar   Kakel, vitt blankt
Tak   Aluminiumprofiler, vita
Tvättställ  Keramik, 60 cm. Kommod med vita   
  lådfronter.
Spegelskåp  Med belysning
Dusch   Vinklad duschdraperistång    
  (löslevereras)
Vitvaror  Tvättmaskin och förberett för torktumlare.
Övrigt   WC-stol, keramik
  Tvättställsblandare, krom (snålspolande)
  Duschblandare med termostat, krom
  Toalettpappershållare (löslevereras)
  Krokar för handdukar (löslevereras)
  Handdukstork, krom
  I badrummen finns utrymme för badkar i  
  standardstorlek (ca 160x70cm, 180 liter).

FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP + FRÅNLUFTSVENTILATION
Mekanisk frånluftsventilation med värmeåtervinning. 
Luften i bostaden sugs in i husets kanalsystem och 
transporteras till frånluftsvärmepumpen, som återvinner 
den uppvärmda rumsluften till värme och varmvatten i ett 
vattenburet system. Ny luft hämtas utifrån, via ventiler i 
ytterväggen. 

EL FRÅN SOLEN
Vi är övertygade om att solenergi är framtiden och vi 
tror på idén att göra grön energi tillgänglig för fler. 
Därför installerar vi solceller i alla nya BoKlok områden. 
Strömmen används i huvudsak till fastighets- och 
hushållsel. Eventuellt överskott kan säljas till elnätsbolaget 
så att fler kan ta del av en grönare el.
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KUNDANSVARIG

Jag svarar gärna på frågor om projektet och är 
din kontaktperson när du har köpt en bostad, 
ända fram till inflyttning. 

070-321 14 06
carina.berntsson@boklok.se

Carina Berntsson
MÄKLARE

Jag hjälper dig i din köpresa och svarar på alla 
frågor som handlar om bostadsköp, visningar 
och avtal.

0709-13 13 79
jesper.rindmo@croisette.se

Jesper Rindmo

För att göra din köpresa flexibel är den till stora delar 
onlinebaserad och avtal signeras i huvudsak digitalt, 
med hjälp av Bank-ID. Läs mer om hur hela köpprocessen 
går till på boklok.se/kopguide

Efter säljstarten är det först till kvarn att köpa en 
bostad som gäller. Anmäl ditt intresse på projektets 
hemsida eller kontakta ansvarig mäklare direkt. Vilken 
typ av avtal du sedan tecknar beror på var i processen 
projektet befinner sig.
 

Vi vill också att du ska känna dig trygg när du köper 
bostad av oss. Därför ingår alltid vårt trygghetspaket 
KlokAffär, med ett flertal garantier som du kan ha 
nytta av, om ifall något oväntat skulle ske. 

Läs vad som ingår samt vilka villkor som gäller på 
boklok.se/trygghetspaket

En klok och trygg  
bostadsaffär

Bilderna kan innehålla detaljer som inte erbjuds i detta projekt. 
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar.
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boklok.se/järnet


