Låt livet slå rot i Kolla Botaniska
Slutetappen av Kolla Parkstad, Kungsbacka
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OMRÅDET

Nu startar slutetappen
av en förstklassig idyll
Kolla Parkstad är det största bostadsprojektet i Kungsbackas historia med över tusen nya bostäder.
Sedan området började ta form för fem-sex år sedan har Kolla utvecklats till att bli en egen små
stadsidyll i utkanten av stan. Den småskaliga bebyggelsen, utbudet av aktiviteter och närheten till
grönområden är bara några av de faktorer som gjort området så populärt. Brf Kolla Botaniska ingår
i den sista byggetappen i området, vilket innebär stora fördelar för dig som tänkbar köpare.

Nära till naturen
Från Kolla är det alltid nära till naturupp
levelser. Kollaskogen erbjuder vackra miljöer
och ligger alldeles intill området. Styr du
stegen mot den större Kungsbackaskogen
kan du ta del av såväl elljusspår som lekplats
med hinderbana och klättervägg. Om du
hellre njuter av västliga vindar och salta bad
når du Onsalahalvön efter några minuter på
cykelsadeln. Eller varför inte ta metspöet
under armen och promenera ner till Kungs
backaån som flyter förbi Kolla Parkstad?
Full aktivitet utanför dörren
Frågan är om det finns något område som
kan mäta sig med Kolla när det gäller utbudet
av motion och fritidsaktiviteter. Rakt över
ån ligger ett enormt aktivitetsområde med
ett tiotal fotbollsplaner, en upplyst motions
slinga och stadens två ishallar. Granne med
ishallarna ligger dessutom simhallen som
även rymmer handbollsplaner och gym med
spinning, styrketräning och…
Du behöver knappast sitta sysslolös,
med andra ord.
Flera golfbanor av olika karaktär
Runt Kungsbacka finns inte mindre än sex
olika golfbanor. Forsgårdens GK ligger
centralt, har 27 hål och en populär restaurang.
Vallda G&CC är den skotskinspirerade
linksbanan som utmanar ditt strategiska
spelsinne. En liten bit längre norrut hittar du
vackra Kungsbacka GK, eller Hamra som den
även kallas, med 18+9 hål samt korthålsbana
och stort övningsområde. Beger du dig ut på
Onsalahalvön kommer du till Gräppås GK
som stoltserar med en 18-hålsbana i lummig
parkmiljö. Inom räckhåll från Kolla Parkstad
finns även Särö GK och Sjögärde GK.

Nära till centrum och vidare därifrån
Idag finns bland annat vårdcentral, bvc,
folktandvård och en pizzeria i kvarteret. Och
tack vare närheten till centrala Kungsbacka
når du torget, köpcentret Kungsmässan och
övriga innerstan med sina många butiker
och kaféer efter en kort promenad längs den
vackra Kungsbackaån. Från centralstationen
går pendeltåg till Göteborg och bussar till hela
regionen. Du som hellre tar bilen kommer ut
på E6 direkt, utan att behöva passera stan
eller andra bostadsområden.

Brf Kolla Botaniska
• 3 hus á två våningar
• 34 lägenheter
• 1-3 rok (30-89 kvm)
• Stor möblerbar balkong eller
uteplats till varje lägenhet
• Botanisk trädgård med växt
hus/paviljong på gårdarna

Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.
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Följ Kungsbackaån, så når du
Torget på några minuter.
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Slutetappen av Kolla Parkstad C
Brf Kolla Botaniska Bingår i slutetappen
kombimaskin
av Kolla Parkstad. Det innebär att
från- och
tilluftsväxlare
du som flyttar in här slipper ha tung
fördelarskåp
tappvatten
byggtrafik utanför dörren. Istället kan
fördelarskåp
golvvärme
njuta av lugnetA som det innebär att
fördelarskåp värme
flytta in i ett fridfullt område och en
handdukstork standard
handdukstork
tillval bostad, där ingen annan
nybyggd
2018-03-XX
dubbelt IT-uttag
förtidigare
tele/data/tv bott.

NORR

Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.
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HUSEN

Ljust, välplanerat och med en botanisk
trädgård rakt utanför dörren
Du som flyttar in i en nybyggd lägenhet i Kolla kan försäkra dig om ett bekvämt
boende. Allt är nytt, du slipper tänka på underhåll och det mesta du kan tänkas
behöva finns inom räckhåll. Och med en bostad präglad av stora, ljusa ytor med
god förvaring är det lätt att njuta av livet. Inte blir det sämre av gröna gårds
miljöer med blommor och växtlighet från nästan alla världens kontinenter.
Yteffektivt och välplanerat
Oavsett vilken storlek och antal rum du väljer
på din nya bostad kan du vara säker på att
få en välplanerad lägenhet som utnyttjar var
enda kvadratmeter till max. Planlösningarna
är moderna med öppna ytor och generöst
ljusinsläpp. Alla lägenheter i Brf Kolla Bota
niska har minst en stor balkong eller uteplats
mot gården, vilket ger dig ett extra rum under
vår och sommar.
Gott om plats för dina kläder och prylar
Kan man någonsin få för mycket förvarings
utrymme? Inte om du frågar oss. Därför har
våra arkitekter lagt stor vikt vid att skapa
utrymmen där du kan stuva undan dina
kläder eller prylar. Utöver stora garderober,

klädkammare och kök med god förvaring
finns ett förråd till varje bostad, antingen i
lägenheten eller i trapphuset/på gården.
Känslan av nytt
Det är en lyxig känsla att flytta in i en
nybyggd lägenhet. Allt är orört, alla bekväm
ligheter finns på plats och du har själv
möjlighet att sätta din personliga touch på
boendet. I vårt tillvalsprogram finns köks
luckor, bänkskivor, kakel och annat som du
kan välja för känna dig som hemma redan
vid inflyttning.
Att tillhöra en bostadsrättsförening innebär
dessutom att du slipper tänka på att klippa
gräs, skotta snö och annat underhåll som
annars faller på den enskilde husägaren.

Botanisk trädgård utanför dörren
Tack vare husens gestaltning och placering
bildas trevliga gårdsmiljöer som skapar
samvaro för alla som bor här. Gårdarna
är utformade som botaniska trädgårdar
där olika världsdelar finns representerade.
På gårdarna kommer det att finnas odlingar,
mötesplatser, lekytor, paviljong och inte
minst ett härligt växthus där du som boende
kan få utlopp för din kreativitet.

Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.
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Låt din egen plånbok påverka priset
När du köper en lägenhet av oss slipper du ge
dig in i en hetsig budgivning. Du betalar ett fast
pris och vet exakt vad allting kommer att kosta
och vad som ingår i köpet. Vi erbjuder dess
utom en tjänst som vi kallar ”välj ditt pris”. Den
innebär att du utgår från din egen ekonomi när
du köper din lägenhet. Har du mycket kapital att
investera i din nya bostad kan du välja en lägre
månadsavgift. Eller om du väljer ett lägre pris
mot en högre månadsavgift? Läs mer om det
ekonomiska upplägget på sidan 12.
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PERSONERNA
BAKOM

”Vår största
utmaning var
att få in hela
världen på en
så liten yta.”
Som nyinflyttade har vi ofta klara önskemål vad
gäller kvadratmeter, färgskalor och materialval.
Men frågar du oss består ett hem inte endast
av huset vi bor i utan kompletteras med det
som finns runtomkring. Möt landskapsarkitekten
Kerstin Teutsch, som jobbat med gårdsmiljöerna
i Brf Kolla Botaniska.

Kerstin Teutsch
Landskapsarkitekt LAR/MSA
ÅF Infrastructure, Halmstad

Bor: Steninge i Halland,
mellan Falkenberg och
Halmstad.
Bakgrund:
Utbildad landskapsarkitekt
med 30 års arbetslivs
erfarenhet inom området.
Arbetat från Umeå i norr till
München i söder.
Det bästa med mitt jobb:
Att få lov att vara kreativ, vara
med och skapa framtid och
forma en hållbar och vacker
miljö för andra människor.

Vad gör en landskapsarkitekt?
När man kortfattat ska förklara på middags
bjudningar vad man gör om dagarna, brukar
jag säga att man planerar allt som är utanför
husen. Det finns de som sysslar med allt ifrån
översiktsplanering och planerar var vi ska bygga
en ny stadsdel till att bestämma vilka träd som
ska stå var och vilka plattor man ska välja. Kort
sagt; man måste kunna sy ihop en funktionell
och vacker helhet.
Hur går det till när ni tar er an
ett uppdrag som detta?
När vi får ett uppdrag sitter vi alltid med
uppdragsgivaren, i detta fall Peab, först för att
höra vad de har för mål med projektet och vad
de har för intentioner. Sedan ser vi till förutsätt
ningarna. Vilken mark har vi att jobba med? Är
det blött eller torrt? Har vi ledningar som ligger
i vägen? Vad säger detaljplanen om området?
Det som stack ut med det här projektet var att
man var väldigt intresserad av utemiljö och
att den sågs som en resurs. Sedan ville man
också att namnet Botaniska skulle avspeglas i
gestaltningen. Målet är att folk ska trivas och att
området ska vara ekologiskt hållbart. Då vi i det

här fallet jobbat med temat världsdelar har vår
största utmaning utan tvekan varit att få in hela
världen på samma yta.
Var har ni hämtat inspiration för uppdraget?
Det första vi gjorde i arbetsgruppen var att till
sammans försöka definiera begreppet ”botanisk
trädgård”. Det vi kom fram till var att en botanisk
trädgård är systematisk och ofta delas in i olika
världsdelar. Det är väldigt roligt att ha ett tema
och försöka vara konsekvent till det. Dock är
det en utmaning när det kommer till växter
från Afrika och Australien som är vana vid ett
annat klimat, men vi har ändå lyckats plocka ut
några stycken därifrån. Antarktis var den enda
världsdel som inte kom med. Sedan var ett av
Peabs önskemål att inkludera något ätbart så vi
har valt plommon, äpplen, vinbär, mullbär, päron
och amerikanska blåbär. Här kommer skyltar
förklara vilka växter som finns på respektive del.
Vad tror du att detta kommer betyda
för de boende?
Jag tror att det kan sätta igång ett samtalsämne
och bidra till socialt liv i området. Det har varit
viktigt för oss att skapa nya mötesplatser,

Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.
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gemenskap och en känsla av anknytning till
området. Mötesplatserna gör att man kommer
kunna träffas utomhus. Dessutom kommer det
finnas ett växthus med möjlighet för de boende
att odla själva och en paviljong med tak för
dåligt väder som förlänger utomhussäsongen.
Vad tror du om resultatet?
Hittills är vi jättenöjda och vi har fått väldigt
bra förutsättningar från både beställaren och
arkitekten i projektet. Vi har tillsammans jobbat
utifrån en planeringsstrategi i tre steg; det
privata, halvprivata och det offentliga, vilket gör
att man själv kan välja vilken nivå man vill vistas
på. Vår vision är att det ska vara så lite skillnad
som möjligt mellan inne och ute. I bottenplan
har man rejäla uteplatser vilket kommer ge liv
när någon vistas där. På så sätt kommer man
inte direkt ut i det offentliga. Man har det halvpri
vata på sin uteplats eller balkong där man kan
sitta på sin egen mark och kommunicera med
andra och sedan har man gården som är mer
offentlig och öppen för alla. Sammanfattningsvis
tycker jag vi har lyckats nå våra mål väldigt bra.

Exempel på växter i
Brf Kolla Botaniska
Afrika
Fackellilja · Kniphofia praecox
Europa
Bergtall ”Mugo” · Pinus mugo ssp
Lingon ”Koralle” · Vaccinium vitis-idaea
Sydamerika
Yucca · Yucca filamentosa
Brödgran · Araucaria araucana
Nordamerika
Hybridblåbär ”Emil’ & ‘Putte” · Vaccinium
angustlifolium
Amerikansk trollhassel · Hamamelis virginiana
Australien
Sydbok · Nothofagus antarctica
Asien
Mullbär ”Mulle” · Morus acidosa
Luktpion ”Karl Rosenfield” · Paeonia lactiflora
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Smakar den
äpple eller gurka?

Oavsett om du haft
lyckan att födas med gröna
fingrar eller helt saknar för
måga att hålla dina växter
vid liv, finns det enkla knep
som hjälper dig att lyckas
med odlingarna. Och att hitta
rätt smakkombinationer från
ditt egenodlade skafferi.
Håll till godo!

Den smakar gurka men ser ut lite
som ett äpple. Äppelgurkan är en
lättodlad och ovanlig gurkväxt för
friland eller växthus. Äppelgur
kan ger äggrunda, gulvita frukter
som skördas små. Den har en
frisk och söt smak som passar
utmärkt i sallader, både som
färsk och inlagd.

Odla
utan jord
JORD, VATTEN OCH solljus brukar

vara en vinnande kombination när
det handlar om odling. Men den
c- och d-vitaminproppade krassen
växer faktiskt som bäst på vanligt
hushållspapper eller bomull.
GÖR SÅ HÄR:

Växternas alla
hälsofördelar
VISSTE DU ATT kaffesump, äggskal, hackade

bananskal och andra organiska material i jorden
kan ge dina växter precis de näringsämnen de
behöver när de håller på att vissna? Dessutom
behöver du inte kompostera dem innan de
används.
Du kan också blanda ut en matsked bakpulver
i två liter vatten, så får du finfin växtnäring till din
klematis, riddarsporre eller nejlika.

1. Bred ut pappret i tredubbla
lager.
2. Häll på vatten så att pappret
blir genomfuktat.
3. Så fröerna tätt.
4. Ställ odlingen ljust och vattna
varje dag så att fröerna hålls
fuktiga.
5. Vänta tills krassen är ca 3 cm
hög och fått hjärtformade blad.
6. Klipp och njut på frukostmackan!

Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.
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Små
släktträd

Trots att de inte nödvändigtvis är släkt
i ordets rätta bemärkelse, finns det vissa
smakmässiga släktskap mellan våra vanligaste
färska örter. Vilka väljer du att odla själv?
Asien: koriander, citrongräs, thaibasilika, limeblad.
Medelhavet: basilika, timjan, oregano, salvia, rosmarin.
Sverige: dill, persilja, gräslök.

Låt växten
vattna sig
själv!
DET ENKLASTE SÄTTET att få
dina blommor att överleva när du
reser bort är att fylla en vatten
flaska, vända den uppochner och
sticka ner den i jorden. Då dricker
växten precis så mycket den
vill, i sin egen takt.

Fixa
en smart
gsbevattnin
g
in
lösn

VILL DU HÅLLA myggorna borta under sommar

halvåret? Många växter innehåller eteriska oljor
som används i just myggmedel. De starka dof
terna frigörs när man rör vid växterna. Så kläm
och känn på exempelvis citronmeliss, kattmynta,
rosmarin och lavendel eller placera dem nära
ingångar, fönster och sittplatser för att slippa
bli stucken!

Visste du att...
…solrosor vrider sig under
dagen, så att de alltid ”tittar”
mot solen?

…ett äpple innehåller 25 %
luft? Där har du svaret på
varför de flyter i vatten.

…du kan ersätta gul lök med
motsvarande mängd tulpanlökar i din matlagning?

…jordgubbar är de enda
bären eller frukterna som
har sina kärnor på utsidan?

1

2

3.

4.

Musik bra
för växten
ATT PRATA MED sina växter är ett gammalt husmors

knep. Man brukar säga att utandningen ger växterna
fukt och koldioxid som de mår bra av. Men nu finns det
vetenskapliga studier som visar att ljud också påverkar
växten, eller mer specifikt vibrationerna från ljud. Åsikter
om bästa typen av musik och ljud för att öka växternas
tillväxt är fortfarande ett outforskat område. Så fortsätt
prata med dina växter, eller sätt på en låt!
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KÖPPROCESSEN

Så här går det till
när du köper en ny
bostad av oss
Här kan du steg för steg läsa hur köpprocessen ser ut
från säljstart till inflytt. Från det att du signerat förhands
avtalet kommer du att få löpande information om bygg
nationen samt inbjudan till bland annat första spadtaget,
stomvisning och en mätkväll i ditt nya boende när vi
närmar oss färdigställande. För oss på Peab står du som
kund i centrum och vi kommer att vara med dig på resan
fram till ditt nya boende.

1.

Säljpremiär
Vid säljpremiären kan du lämna in
en köpanmälan för att teckna
dig för just den lägenhet som du
är intresserad av. Våra mäklare
från Svensk Fastighetsförmedling
ringer därefter upp alla intressenter
i den turordning som de gjorde
sin intresseanmälan för projektet
på peabbostad.se. Under sam
talet bokas ett möte för att skriva
förhandsavtal.

2.

Förhandsavtal
När du har valt lägenhet upprättas
ett förhandsavtal som ger dig
rättighet att bli medlem i bostads
rättsföreningen. I detta skede gör
du också en förskottsbetalning,
där summan baseras på lägenhe
tens storlek (50 000 för 1 rok och
75 000 kr för 2-3 rok.) Förhands
avtalet bygger på en kostnadskalkyl
som godkänts av två intygsgivare
som är behöriga enligt Boverket.
Om projektet mot förmodan inte
genomförs betalas naturligtvis
pengarna tillbaka till dig.

3.

Inredningsval
Utöver den standardinredning
som vår inredare valt ut har du
möjlighet att välja till utrustning
och inredningsdetaljer. Strax
efter byggstart kommer du att bli
kallad till ett personligt möte med
din kundansvarig hos oss på
Peab för att diskutera och göra
dina val. Efter mötet tecknas ett
avtal där val och pris framgår.

Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.
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En strukturerad köpprocess ger trygghet och insyn i projektet

4.

Upplåtelseavtal
När du har valt vilket prisupplägg
som passar bäst (se ”välj ditt pris”
på sidan 12) upprättas bostads
rättsföreningens ekonomiska
plan som sedan registreras hos
Bolagsverket. Denna plan har då
också granskats av behöriga
intygsgivare som bekräftar att
planen vilar på tillförlitliga grunder.
Planen ligger sedan till grund för
upplåtelseavtalet som gör dig till
medlem i bostadsrättsföreningen.

5.

Slutbesiktning
När det börjar dra ihop sig till
inflytt blir du inbjuden av kund
ansvarig att vara med vid
slutbesiktningen. Besiktningen
utförs av en oberoende sak
kunnig besiktningsman och
när besiktningen är godkänd
garanteras byggnationen i fem
år enligt en så kallad entrepre
nadgaranti. Efter två år kallar
Peab till en garantisyn för att
kontrollera eventuella brister i
byggnationen. Därefter gäller
garantin i ytterligare tre år.

6.

Inflyttning
Senast fyra månader innan inflytt
får du besked om inflyttningsdatum
och på själva tillträdesdagen
träffar du kundansvarig för över
lämnande av nycklar. Vid detta
tillfälle visar du upp kvitto på
att du betalt återstående del av
insatsen samt eventuella tillval
i inredningen.

7.

Sov tryggt i din nya bostad
När du köper en ny bostad av
Peab ingår en entreprenadgaranti
som gäller 5 år från slutbesiktnings
dagen.
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VÄLJ DITT PRIS

Hur mycket vill du betala
för din nya bostad?
Att köpa en bostad är en av de största affärerna du gör i livet. För att göra
drömmen om en nybyggd lägenhet till verklighet erbjuder vi på Peab ett flexibelt
prissystem. Du väljer själv om du vill betala ett högre pris och därmed få en lägre
månadsavgift eller om du vill göra tvärtom – om det passar dig bättre.
Varje lägenhet i Brf Kolla Botaniska har ett
grundpris. Om du har pengar som du vill
investera i bostaden kan du välja att betala
ett högre pris, vilket ger dig en lägre månads
avgift. Ditt val påverkar inte månadsavgiften
för någon annan i föreningen.

Vackra Tjolöholms Slott ligger
bara 20 minuter bort med bil.

Tanken bakom
På Peab vill vi ge våra köpare möjligheten att
påverka sin egen månadsavgift. Ingen människa
är den andra lik. Ålder, inkomst och storlek på
familj är olika faktorer som påverkar ens livs
situation. Därför låter vi dig välja ett pris som
passar just din situation och plånbok.

Första helgfria torsdagen varje
månad är det marknad på torget.

Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.
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Högre pris och lägre avgift. Eller tvärtom?
Prisexempel:

Prisexempel:

Prisexempel:

Lägenhet B1-1002
1 rok 34 kvm, våning 1

Lägenhet A2-1001
2 rok 60 kvm, våning 1

Lägenhet C1-1003
3 rok 88 kvm, våning 1

Grundpris:
1 895 000 kr

Månadsavgift:
2 515 kr

Grundpris:
2 485 000 kr

Månadsavgift:
3 796 kr

Grundpris:
3 595 000 kr

Månadsavgift:
5 167 kr

Högre pris:
2 195 000 kr

Månadsavgift:
1 765 kr

Högre pris:
2 785 000 kr

Månadsavgift:
3 046 kr

Högre pris:
3 895 000 kr

Månadsavgift:
4 417 kr

Hos oss slipper du dubbel boendekostnad. Det försäkrar vi dig om!
När du tecknar avtal om en bostadsrätt eller ett småhus ingår en försäkring mot dubbel boendekostnad. 
Med vår försäkring ”Bokostnadsskydd” slipper du dubbla boendekostnader om du inte lyckas få den
gamla bostaden såld innan inflyttning, eller om du skulle bli arbetslös eller sjukskriven. Försäkringen täcker
månadsavgiften till bostadsrättsrättsföreningen, eller kostnaderna för det nya småhuset, i upp till ett år.
Läs mer om fullständiga villkor på peabbostad.se
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PRAKTISK INFORMATION

Bra att veta
Att flytta in i en nybyggd bostad är tryggt och bekvämt. Men det kan ändå
uppstå frågor och funderingar i samband med köp och inflytt. Här följer
information som kan vara bra för dig som köpare att känna till.

Ingen budgivning
När du köper en bostadsrättslägenhet av
Peab betalar du ett fast pris. Du slipper alltså
budgivning och vet precis vilket pris du kom
mer att betala. På föregående uppslag kan du
läsa mer om vårt prissystem.
En trygg bostadsrättsförening
Bostadsrättsföreningen tar fram en ekonomisk
plan som sedan granskas av två, av Boverket
utsedda, opartiska intygsgivare. Denna plan
ligger sedan till grund för det upplåtelseavtal
som tecknas mellan dig och föreningen.
Eventuella osålda bostäder köps av Peab så
att föreningen inte löper någon ekonomisk risk.

Garanti
Vid slutbesiktningen lämnar Peab en femårig
garanti på entreprenaden.
Egen hantverkare
När du köper bostad av oss bjuder vi på en
egen hantverkare i samband med inflyttningen.
Under två timmar får du hjälp med de enklare
hantverksjobben som är sköna att få avklarade
direkt, till exempel att montera upp gardinstänger,
skruva upp hatthylla eller tavellister.

den årliga föreningsstämman. Du blir automatiskt
medlem i föreningen när du tecknar upplåtelse
avtal. Under byggskedet har föreningen en
styrelse av externa ledamöter. Efter inflytt över
går föreningen till medlemmarna vid den första
föreningsstämman.
Det här får du i en ny bostadsrätt från Peab:
• Trygg ekonomi
• Service och underhåll
• Energismart bostad
• Garanti

Påverka ditt boende
Du och dina grannar bestämmer själva över
era bostäder genom den styrelse ni väljer vid

Våra hantverkare hjälper
dig att komma på plats
vid inflyttning

Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

15

Vi värdesätter nöjda kunder
Vi på Peab bygger inte hus för vår egen skull - vi bygger för dig. Du ska
tillbringa en stor del av ditt liv här och därför gör vi allt vi kan för att du ska
vara nöjd, glad och trygg med ditt nya hem. Varje år genomför vi undersök
ningar där vi mäter Nöjd kundindex (NKI). Resultaten i undersökningarna
visar hur väl vi lyckats i vårt förbättringsarbete för nöjda kunder. Detta är
en ständigt pågående process som aldrig stannar av.

I månadsavgiften ingår:
• Värme
• Digital-TV
• Bredband
• IP-telefoniabonnemang
• Avsättning för föreningens framtida underhåll
• Ekonomisk förvaltning som underlättar styrelsens arbete
• Teknisk förvaltning, t ex drift, skötsel och snöskottning
• Kostnader för gemensamma anläggningar; vägar, gång- och cykelvägar,
grönområden mm
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Njut av ljumma sommarkvällar vid havet.

Den blandade bebyggelsen i Kolla Parkstad
skapar en känsla av småstadsidyll.

I Kungsbacka är storslagna naturupplevelser aldrig långt borta.
Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.
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Kungsbacka är den nordligaste kommunen i Halland
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KONTAKT

Kontakta oss för mer information
kring Brf Kolla Botaniska
Försäljningen av bostadsrätterna i Brf Kolla Botaniska
sköts av våra samarbetspartners på Svensk Fastighets
förmedling. Det är till dem du ska vända dig om du
har frågor om lägenheterna, funderingar som rör köp
processen eller andra tankar kring en eventuell affär.
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Arkitekt: Forum Arkitekter.
Visualiseringsbilder: Carbonwhite.
Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Lägenheter och övriga
miljöer som visas i trycksaken är idébilder som kan vara utrustade med tillval
och avvika från det slutgiltiga boendet.
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Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.
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Mats Wahlbäck
Fastighetsmäklare
Telefon: 0708-82 22 22
mats.kungsbacka@svenskfast.se
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Peab Bostad 2018-03-06

Ett hem byggt för liv.
Livet kretsar kring mer än hur man bor. Därför tror vi att de bästa bostäderna är de som anpassas
efter livet. För livet kan vara stökigt. Det kan vara lyxigt. Det kan vara välplanerat eller spontant.
Vi på Peab bygger och utvecklar samhällen där vi själva lever och arbetar. Det har gett oss kunskap
och erfarenhet som gör att vi kan skapa hem där du kan leva livet fullt ut.

peabbostad.se

