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Kv. Sävenäs, etapp 1 

På Smörslottsgatan i Göteborg byggs just nu lamellhus som 
kommer att innehålla hyreslägenheter samt en lokal! Etapp 1 
består av 103 lägenheter med preliminär inflyttning december 
2021. Etapp 2 kommer bestå av 193 lägenheter med prelimi-
när inflyttning februari 2023. Fastigheten kommer att bli i 7 st 
samt 9 st våningsplan.

Lägenheterna kommer att vara i storlekarna:
1 ROK                   22 st
2 ROK                   74 st
4 ROK                   7 st 

 





Rumsbeskrivning

Observera att vissa ändringar kan förekomma.

HALL – Klinker i grånyans på golv som övergår till 
eklaminat.  Avhängnings- och förvaringsmöjlighet 
i garderob eller skjutdörrsgarderob med hyllsystem 
i vissa fall både och.

BADRUM – Helkaklat utförande med vitt kakel och 
klinker. Utrustat med wc, kommod, spegelskåp med 
belysning, dusch med glasvägg och handdukstork 
(elektriskt). Utöver det finns tvättmaskin och tork-
tumlare med ovanliggande bänkskiva i grå laminat. 
Enrumslägenheterna och tvårummarna är utrus-
tade med kombinerade tvättmaskin och torktum-
lare med ovanliggande laminat bänkskiva. Övriga 
lägenheter är utrustade med både tvättmaskin och 
torktumlare. 

KÖK – Tidlöst kök från Ballingslöv med vita skåps-
luckor, rostfria beslag, stänkskydd av vitt kakel och 
bänkskiva i sten (Silestone). Köket är utrustat med 
kyl/frys (4 rumslägenheterna finns dubbel kyl/frys), 
spishäll, inbyggnadsugn och integrerad diskmaskin. 
Golv i eklaminat och väggarna är vitmålade. 

VARDAGSRUM – Golv i eklaminat och väggarna är 
vitmålade.

SOVRUM – Golv i eklaminat och väggarna är vit-
målade. I alla lägenheterna finns ett stort sovrum 
med plats för dubbelsäng och förvaringsmöjlighet 
i antingen garderob eller skjutdörrsgarderob med 
Elfa-system.  I 4 rumslägenheterna finns två res-
pektive ett mindre sovrum/arbetsrum även dessa 
har garderob. 

VÄRME, VATTEN & KABEL-TV:

Ingår i hyran. 

HUSHÅLLSEL & HEMFÖRSÄKRING:

Hemförsäkring får hyresgästen ansvara för att 
teckna. El ingår ej i hyran 

CYKELFÖRVARING:

Ja.  
 
 
FIBER:

Fiber finns indraget och att tillgå. ComHem för 
internet och kabel-tv, hyresgästen bekostar eget 
abonnemang.  

PARKERING:

Anmäl ditt intresse för p-plats i samband med 
ansökan om hyreskontrakt, och kontakta ansvarig 
mäklare vid frågor. 

BALKONG & ALTAN:

Alla lägenheter har egen balkong eller fransk 
balkong.  
 
ÖVRIGT:

Förrådsutrymme tillhör alla lägenheter. Hiss finns i 
husen. 

Varmhyra 

1 rok från 5173 kr/månad

2 rok från 8 221 kr/månad

4 rok 14 942 kr/månad



Smörlottsgatan, Göteborg
Hemtrevligt och naturnära
I det här mysiga området, som började bebyggas först under 1950-talet finns ett lugn och en hem-
trevlig känsla som gör området populärt för både unga, barnfamiljer och äldre. Bebyggelsen i Björ-
kekärr är blandad och består bland annat av både charmiga familjevillor och flerbostadshus med 
lägenheter. Här bor ni avskilt och lugnt på kort avstånd från underbara naturområden och med goda 
förbindelser in till innerstadens puls. 

I området
Här hittar ni det mesta som behövs för att få vardagen att flyta på i en behaglig takt. I området finns 
Trätorget, Stabbetorget och Spåntorget med mataffärer, småbutiker, frisörsalong, restauranger och 
offentlig service. Björkekärr gränsar till det stora grönområdet Delsjön som har många härliga pro-
menadslingor, badplatser och motionsanläggningen Skatås. På sommaren kan ni rida, golfa, paddla 
kanot och ha picknick och om vintern när isen har frusit kan ni åka längdskidor och skridskor. För er 
som har barn i skolåldern finns dessutom ett flertal skolor i närheten att välja mellan. 



1 rok 28 m2



1 rok 30,5 m2



2 rok 44,5 m2



2 rok 46 m2



2 rok 56 m2



4 rok 81,5 m2







I vår fastighetsportfölj har vi flera olika typer av lägenheter och lokaler för 
dig, oavsett om du vill bo mitt i stan eller med naturen som närmaste granne. 
Vår målsättning som fastighetsägare är att erbjuda attraktiva hem med 
såväl hög standard som hög kvalitet i trygga och populära områden. Tack 
vare att vårt fastighetsbestånd är väl dokumenterat – från övergripande 
konstruktionslösningar till minsta reservdel – är våra fastigheter också 
förenade med en hög driftsäkerhet. Skulle det trots allt uppstå ett fel kan 
vi snabbt lösa detta.

Eftersom våra hyresgästers trygghet är viktig för oss, har vi även gjort 
en medveten satsning på lokal förvaltning som kännetecknas av god 
tillgänglighet och hög serviceanda. Om något oförutsett skulle hända, är vi 
endast ett telefonsamtal bort med möjlighet att kontakta oss dygnet runt.

Uthyrning

Reg. Fastighetsmäklare: 

Maria Brolin Glennow
0704-22 92 35

maria.glennow@vaningen.se

Observera att vissa ändringar kan förekomma i objektsbeskrivningen. Våningen & Villan Hyra reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. 



HYRA


