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Kungälv 0303-37 72 00

www.maklarhuset.se

Antal bostäder till salu på www.maklarhuset.se just nu 3.472

Villa, Nol
UTGÅNGSPRIS: 2 150 000 kr
YTA: 117 m²
ADRESS: Utterstigen 3
VISNING: 14/10 kl 17.30-18.00, 17/10 kl 10.30-11.30
SEBASTIAN KRIGHOLM: 0303-37 72 01

MÄKLARENS BESKRIVNING: Stor villa med praktisk
planlösning. Stora ytor och mängder av rum skapar
potential för rätt familj. Enormt stort helkaklad och
klinkat badrum med bubbelbadkar och bastu. Härlig
gillestuga med öppen spis och garage!
Mäklare: Sebastian Krigholm

Villa i Hålanda 
UTGÅNGSPRIS: 1 995 000 kr
YTA: 142 m²
ADRESS: Boet 530
VISNING: 17/10 kl 14.30-15.30
MÄKLARE: SEBASTIAN KRIGHOLM: 0303-37 72 01

MÄKLARENS BESKRIVNING: Sjönära och lantligt läge
omger denna fastighet. Stor villa från -92 med
generösa utrymmen, stor tomt och inga grannar in
på knuten. Möjlighet till garage.

0% arvode om 
du inte är nöjd.

Om du inte är 100% nöjd med vårt arbete 

avbryter du affären utan att betala ett öre. 

Kan det bli enklare och tryggare?

www.maklarhuset.se/nojd

BOHUS. Det har både 
plöjts och grävts på 
platsen många gånger 
tidigare.

I fredags förmiddag 
togs dock det första 
spadtaget för tolv fri-
stående villor på Pota-
tisåkern i Bohus.

Lagom till semestern 
nästa år ska de första 
hyresgästerna kunna 
flytta in.

På den så kallade Potatiså-
kern, granne med Bohus-
skolan, ska det byggas tolv 
fristående villor i kooperativ 
hyresrätt. Husen blir av två 
skilda slag, åtta suterrängvil-
lor i två plan och fyra stycken 
enplanshus.

– Alebyggen har tagit fram 
ett koncept för behovet och 
vad marken tillåter. Det har 
varit en lång resa innan vi 
kom in i bilden, säger Göran 
Lundberg, projektutveck-
lare på Götenehus som är 
utsedd till entreprenör.

– Vi kommer använda oss 
av modern byggnadsteknik 
som innebär låga driftskost-
nader. Det blir många hus 
på en liten yta varför det inte 
blir särskilt mycket utemiljö 
att hantera, säger Lundberg.

I fredags togs det första 
spadtaget inför ögonen på 
en hel del nyfikna Bohus-

bor. Några av de kommande 
hyresgästerna var också på 
plats, bland annat Lorna 
Bernhardsson, 74.

– Vi flyttade från Göte-
borg till Bohus för tio år 
sedan. Nu är jag ensam och 
då känns det onödigt att ha 
ett hus på 200 kvadratme-
ter. Det här boendet tror jag 
kommer att passa mig per-
fekt och alldeles i närheten 
bor mina två söner och min 
dotter, förklarar Lorna.

– På något sätt känns det 
rätt och dessutom tryggt 
med kooperativ hyresrätt. 
Det är spekulationsfritt och 
man får igen sina pengar 
den dag man ska flytta, säger 
Lorna.

Kooperativ hyresrätt är en 

blandning av hyresrätt och 
bostadsrätt. Likheten mellan 
att bo i kooperativ hyresrätt 
och att bo i bostadsrätt är till 
exempel att hyresgästerna 
själva är ansvariga för det 
inre underhållet av bostaden.  
En viktig skillnad är att den 
kooperativa hyresrätten inte 
kan säljas till sitt marknads-
värde. Vid avflyttning åter-
betalas den erlagda insatsen 
till hyresägsten.

I månadsskiftet juli-
augusti ska fyra hus stå redo 
för inflyttning och reste-
rande åtta beräknas vara 
klara någon gång under sep-
tember-oktober.

Första spadtaget för nya bostäder i BohusFörsta spadtaget för nya bostäder i Bohus
– Tolv fristående villor i kooperativ hyresrätt
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Göran Lundberg, Götenehus, Stina-Kajsa Melin, ordförande Alebyggen, och Jarl Karlsson, 
kommunalråd, tog det första spadtaget på Potatisåkern i Bohus där tolv fristående villor i 
kooperativ hyresrätt ska byggas.

Alebyggens Sven Burgren serverade cider och snittar. Bland 
gästerna återfanns bland andra Loran Bernhardsson som blir 
en av de nya hyresgästerna.

En hel del folk kom för att ta del av den ceremoni som arrangerats med anledning av det 
första spadtaget på Potatisåkern i Bohus.


