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Om du är brukare eller anhörig till någon som har 
personlig assistans och vill ha en designad disktrasa, 
gå in på www.livsanda.se och följ fjärilen.

Vill du ha en snyggt 
designad disktrasa?

ÄLVÄNGEN. Kronogår-
den växer fram och 
nu går det att skönja 
konturerna av hur bo-
stadsområdet kommer 
att se ut.

Den 28 maj ska det 
vara klart för infl yttning 
i hyresrätterna.

– Det rör sig om 36 
hyreslägenheter som 
alla är uthyrda. Intresset 
har varit rekordstort, 
säger Skanskas projekt-
ledare Stefan Borgvall.

Parallellt med de röda hy-
resrätterna byggs också 30 
bostadsrätter. Här är infl ytt-
ning planerad att ske i två 

etapper – i mitten och i slutet 
av juni.

– Efter semestern påbör-
jas sedan markarbetena för 
ytterligare bostadsrätter i 
området, förklarar Stefan 
Borgvall.

Lokaltidningen fanns på 
plats vid byggarbetsplatsen 
på Kronogården i onsdags 
morse, tillsammans med den 
internationella tv-kanalen 
Discovery Channel som fi l-
made montaget av moduler-
na från BoKlok. Det var det 
sista av totalt elva hus som 
iordningställdes.

– Prisvärda bostäder på 
löpande band var det som 
fångade kanalens intresse, 
berättar Sacha Pardon på 
BoKlok.

Vad gör Kronogården 
så attraktivt?

– Rätt pris och rätt av-
stånd från Göteborg är av-
görande faktorer. Det har 
funnits ett uppdämt behov 
av hyres- och bostadsrätter 
i det här området. Det fi nns 
många äldre som vill sälja 
sina hus, men ändå bo kvar 
på orten, säger Stefan Borg-
vall och tillägger:

– Med BoKlok-konceptet 
kan vi bygga snabbt och ef-
fektivt, hålla låga priser. Det 
är korta ledtider.

Modulerna tillverkas i 
Gullringen och transpor-
teras sedan på trailers dit 
de ska. Ett hus med sex lä-
genheter färdigställs på en 
vecka. Varje lägenhet består 
av ett antal moduler.

– Vi kombinerar Skanskas 
gedigna erfarenhet av att 
bygga hus med IKEA:s ge-
digna erfarenhet av att inre-
da dem, säger Sacha Pardon 
och avslutar med följande 
budskap:

– BoKlok bygger gärna 
mer i Ale kommun. Intresset 
har varit så stort i Älvängen 
att det fi nns utrymme för fl er 
områden.

Kronogården tar form

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

 I slutet av maj är det inflyttningsklart i hyreslägenheterna på Kronogården i Älvängen. 

Sacha Pardon, BoKlok.

FAKTA BOKLOK

BoKlok är ett annorlunda 

boendekoncept som har ut-

vecklats av IKEA och Skan-

ska. Man bygger bostäder 

med god design, funktion 

och kvalitet till ett lågt pris. 

BoKlok bygger omkring 600 

bostäder per år och hittills 

har vi byggt 5 000 bostäder. 

 Med hjälp av kranbil lyfts modulerna till BoKlok-husen på plats. I första skedet handlar det 
 om 36 hyreslägenheter och 30 bostadsrätter. 

– Infl yttning i slutet av maj om allt fl yter på

Vi fyller 20år
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Gäller på ordinarie priser. Ej snittblommor, bl-checkar,  
tjänster eller beställningar. En gång per hushåll. 
Gäller 24-27 april 2014. Medtag kupong.

20%PÅ VALFRI 
VARA

Vi firar vårt jubileum med flera  

fantastiska erbjudanden!
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