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Tillfälligt Erbjudande På Luftvärmepump!

Bosch Compress 5000 5-6kW
6 års garanti               A-klassad                   Värme till -30 grader                        Underhållsvärme

BOSCH Compress 5kW

14900 kr efter ROT-avdrag  

Standardinstallation ingår 

Ordinarie pris 17900 efter rot. 

BOSCH Compress 6kW

16400 kr efter ROT-avdrag  

Standardinstallation ingår 

Ordinarie pris 19900 efter rot. 

KLIMATTEKNIK
Telefon: 0303-24 61 80 

Bultgatan 40 i Kungälv

Öppet: 08-17 mån-fre

www.klimatteknik.se

NÖDINGE. Det ham-
ras för fullt på Backa 
Säteri.

Den 29 november 
får hyresgästerna till 
det så kallade A-huset 
tillgång till sina lägen-
heter.

Samtidigt pågår för-
säljningen av den andra 
etappen med infl ytt-
ning i juni nästa år.

Det råder febril aktivitet på 
Backa Säteri. Snart läggs 
den sista touchen för de åtta 
lägenheter som tas i anspråk 
i slutet av nästa månad. Till 
B-huset, som består av tolv 
lägenheter, sker tillträde den 
13 december.

– Där finns det fortfa-
rande två lägenheter kvar till 
försäljning. Vi har några spe-
kulanter, men inget är skri-
vet. Det är först till kvarn, 
förklarar fastighetsmäklare 
Camilla Christander på 
Christander Fastighetsför-
medling.

Visning av lägenheterna på 
Backa Säteri sker varje sön-
dagsförmiddag och intresset 
från allmänheten har visat sig 
vara väldigt stort.

– Det är ett unikt boende 
måste jag säga, fastigheter 
som med sin utformning 
verkligen smälter in i den 
natursköna miljön som är 
här med utsikt över golfba-
nan. Närheten till Ale Torg 
och till pendeltågsstationen 
är också något som uppskat-
tas av köparna, säger Camilla 
Christander.

Tar fart
A- och B-huset, som totalt 
omfattar 20 lägenheter, 
kommer att bilda Bostads-
rättsföreningen Säteriet 1. 
Vad det gäller etapp två, 
där försäljningen startade i 
somras och där bygget kom 
igång i september, erbjuder 
18 lägenheter fördelat på tre 
plan. 14 av dem är sålda.

– Ovanligt att försälj-
ningen tar en sådan fart i ett 
så tidigt skede, säger Camilla 
Christander.

– Jag är emellertid inte 
förvånad över responsen. 
Det är ett högkvalitativt 
boende med ekparkett och 
värmegolv i alla rum. Lägen-
heterna har ett bra läge och 
de flesta har balkong eller 
uteplats i västerläge. Ett 
annat argument är månads-

avgiften där allt inkluderas 
vad det gäller kabel-tv, fast 
telefoni, bredband, värme, 
vatten och parkering. Det 
enda som tillkommer är hus-
hållselen, förklarar Camilla 
Christander.

Varifrån kommer 
köparna?

– Majoriteten är alebor, 

men vi har också köpare från 
hela Storgöteborg. Vi ser en 
blandad åldersstruktur med 
olika familjesammansätt-
ningar vilket är trevligt.

Byggprojektet följer den 
angivna tidsplanen och 
entreprenör Ulf Runmar-
ker uttrycker sin förtjusning 
över byggbolaget Team Buil-

der.
– De gör ett fantastiskt bra 

jobb, berömmer Ulf Run-
marker.

Lägenhetsköparna till 
etapp två kan fortfarande 
vara med och påverka utse-
endet av sitt boende, något 
som många tar chansen att 
göra.

– Vi pratar om kakel, klin-
kers och tapeter, men även 
kök och vitvaror, avslutar 
Camilla Christander.

– Stort intresse för BRF Säteriet

Snart infl yttningsklart

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Harald Wagner och Camilla Christander från Christander Fastighetsförmedling tillsammans med entreprenör Ulf Runmarker.


