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ALAFORS. Utsättning is-
tället för det traditionella 
första spadtaget.

Det var vad som skedde 
i Furulundsområdet i förra 
veckan.

Till sommaren ska det 
vara klart för inflyttning i 
15 nybyggda bostadsrätter.

I april är det inflyttningsklart i 
de 24 hyreslägenheter som utgör 
den första etappen i Alebyggens 
exploatering i Furulundsområ-
det, på nya Eklidsvägen.

– Arbetet har flutit på väldigt 
bra och faktum är att det blir in-
flyttning fyra månader tidigare 
än beräknat, förklarar projektle-
dare Sven Burgren.

Det blir tre tvåplanshus med 
hiss som rymmer fyra tvåor och 
fyra treor vardera. Tvårumslä-
genheterna kommer att få en 
hyra på cirka 7 700 kronor och 
treorna drygt 9 000 kronor.

Nu har även arbetet med bo-
stadsrätterna kommit igång. Tio 
av de femton bostäderna är re-
dan tingade. 

– Det kommer att bli extremt 
låga energikostnader. Energibe-
räkningen är 41 kilowattimmar 
per kvadratmeter. Det är nästan 
i paritet med passivhus. En vär-
mepump kommer att sitta i var-
je hus, säger Sven Burgren och 
berättar vidare att bostadsrätt-
sinnehavarna kan se fram emot 

golvvärme, parkett i alla rum och 
helkaklat badrum.

– Som pricken över i:et får alla 
uteplatser i söderläge med utsikt 
över Alaforsdalen. Det blir ett 
väldigt fint boende.

Roger Olsson samt paret 
Per-Ove Jönsson och Britt 
Mattsson fanns med vid den 
symboliska utsättningen i tis-
dags. Trion kommer att ingå i 
den nybildade styrelsen – BRF 
Furulund Ahlafors.

– Som gammal Alaforsbo 
känns det roligt att projektet 
äntligen blir verklighet. De för-
sta planerna kom till redan 2004 
och då var tanken att det skulle 
bli en kooperativ hyresrätt. För 
vår del kommer detta att bli ett 
toppenboende, säger Roger Ols-
son.

Per-Ove Jönsson och Britt 
Mattsson har precis sålt sitt hus 
och kommer att flytta in som 
första hyresgäster till semestern.

– Fram till dess blir det att bo 
i husbilen. Efter julhelgen drar 
vi till Spanien, berättar Per-Ove.

Insatsen för en trerummare 
(77 kvm) uppgår till 1 535 000 
kronor med en månadsavgift på 
5 000 kronor. Motsvarande in-
sats för en fyrarumslägenhet (93 
kvm) blir 1 850 000 kronor med 
tillhörande månadsavgift på 6 
000 kronor.
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Roger Olsson, Per-Ove Jönsson och Britt Mattsson från BRF Furulund Ahlafors, tillsammans med Alebyggens 
Sven Burgren, symboliserar utsättningen av de 15 bostadsrätter som ska uppföras i Furulundsområdet. In-
flyttning sker till sommaren. 

Bostadsrätter byggs i Furulund
– Inflyttningsklart till sommaren
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