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Enekullsvägen 60-66
ANTAL RUM: 1-3 rok, 35-72 kvm
INFLYTTNING: oktober 2020
UTHYRNING: Boplats Göteborg, www.boplats.se
ANTAL: 136 hyresrätter
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Projektfakta Enekullen
Område: Ytterby, Kungälv
Adress: Enekullsvägen 60-66
Ägandeform: Hyresrätt
Antal bostäder: 136
Bostadsutvecklare: Atmosfärhus Fastighetsaktiebolag
Inflyttning: Oktober 2020
Arkitekt: Sydark Konstruera
Mer information: atmosfarhus.se/enekullen                                        

Illustrationerna i denna broschyr är idébilder. 
Materialet ska därför inte likställas med eller anses 
utgöra kontrakthandling. Atmosfärhus reserverar sig 
för eventuella ändringar och kompletteringar.



Kom hem till Enekullen 
i Kungälv
Välkommen till ett hemtrevligt boende i en kvadrats-

mart och naturnära bostad vid Enekullen. 

Kungälv är den mysiga småstaden med närhet till 

Göteborg, havet, naturen och nöjen. Här är det enkelt 

att leva. 

ETT FANTASTISKT LÄGE
Vid Enekullen bor du bokstavligen granne med 

friluftsområdet Kastellegården med sin vackra 

natur och snirkliga stigar. Du har nära till Kungälv 

city med sina kullerstensgator eller Kongahälla 

Center för shopping. Åt andra hållet når du Ytterby 

med sin tågstation och fortsätter du ut mot havet 

välkomnar västkustens sommarpärla Marstrand 

dig. Vill du åka in till Göteborg går du bara till den 

närliggande busshållplatsen och tar expressbussen 

så är du inne i Nordstan på under halvtimmen.

VÄSTRA GATAN I KUNGÄLV

MODERNT  
OCH NYTT
I lägenheten bor du i 

ett modernt, nybyggt 

hus med fina ytskikt 

och vitvaror. De större 

bostäderna har 

balkong med utsikt och 

alla har tillgång till en 

gemensam gård. 

En bättre bostad är 

svår att hitta. 
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NATUR OCH SERVICE
I direkt anslutning finns Kastellegårdsskogen som 

är ett av Kungälvs största friluftsområden. Här finns 

såväl löpspår som vandringsstigar. 

På andra sidan Marstrandsvägen finner man Rollsbo 

och Ytterbys idrottsanläggning där det planeras för 

en ny multisportarena. 

Förutom Kongahälla Center, som är ett av regionens 

största köpcentrum, finns Citygross stormarknad 

på ett kort avstånd och i såväl Kungälv som Ytterby 

finns större serviceutbud.

KOMMUNIKATIONER
Kvarteret ligger med närhet till såväl Ytterby som 

Kungälv. Från Ytterby järnvägsstation når man 

centrala Göteborg på 18 minuter, eller så reser man 

vidare upp med Bohusbanan.

Från närliggande busshållplats går direktbussar till 

både Resecentrum i Kungälv, Brunnsparken och 

Hjalmar Brantingsplatsen i Göteborg. 

Kungälv City och Kongahälla Center ligger en kort 

cykelresa eller promenad bort.

 

SKOLA OCH OMSORG
I Kungälv finns flera förskolor och grundskolor att 

välja mellan. Här finns också två gymnasieskolor. 

För mer information, kontakta kommunen.

Ett område att trivas i

1. Citygross
2. Kongahälla Center
3. Marstrand
4. Ytterby Idrottsanläggning
5. Kastellegården
6. Resecentrum
7. Ytterby C

Ytterby

Kungälv

1.

2.

3.

5.

4.

6.

7.
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Lägenheterna i Enekullen ligger i ett kvarter som 

kallas Bredberget. Kvarteret består av 136 bostäder 

fördelade på fyra flerbostadshus med 

grönområde mellan. Husen får fasader i varma 

färger som harmoniserar med den omgivande 

skogen. Gårdarna är rymliga, utformade med plats 

för lek och samvaro och bjuder på härlig grönska i 

form av gräsytor och planteringar. Efter inflyttning 

kommer vi gemensamt utforma gården tillsammans 

- kanske önskar du planteringar, odlingslådor eller 

mer utrymme för lek? 

Det finns uteplats eller balkong till alla tvåor och 

treor. Husen är 5-6 våningar höga med härlig utsikt 

över berg och träd. I direkt anslutning börjar 

Kastellegårdens friluftsområde, vilket ger en 

närhet till grönska. 

På gården, nära entréerna finns två 

miljörum för mat- och restavfall. Här 

sorterar du papper, plast, metall, tidningar med 

mera.

En
ek
ul
lsv
äg
en

I området finns markparkeringsplatser för bil 

tillgängliga, samt besöksparkeringar. Bilparkeringar 

hyrs separat. För dig som hellre väljer cykeln (vilket 

vi rekommenderar) finns gott om plats att parkera 

cykeln på gården.

Det här är Enekullen

RENDERAD ÖVERSIKTSBILD

60

62

64

66

60

62

64

66
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En lägenhet från Atmosfärhus är kvadratsmart och 

prisvärd, byggd för att du ska få ut så mycket som 

möjligt från ytan.  Totalt finns 136 yteffektiva 

lägenheter mellan 1-3 rum och kök tillgängliga. Här 

bor man i singelhushåll, tillsammans med en sambo 

eller kompis eller med familjen. Alla tvåor och treor 

har balkong eller uteplats. Takhöjden är 

genomgående ca 2,5m.

MODERNT OCH FRÄSCHT
Materialen och ytskikten är valda med omsorg för 

att vara hållbara och funktionella. Alla rum har 

parkettgolv bortsett från kapprummet och entréhall 

där det finns klinker. Väggar och tak är målade i vitt. 

Fönsterbänkarna är i vacker natursten.

Köken är utrustade med ljusa skåpluckor, 

bänkskivor i laminat, diskbänk, kakel som 

stänkskydd och spis med häll. De mindre 

lägenheterna har delad kyl och frys, medan de större 

har separata kyl- och frysskåp. Köken är förberedda 

för diskmaskin och mikrovågsugn.

Badrummen har klinker på golvet och helkaklade 

ljusa väggar. De mindre lägenheterna har 

kombimaskin, medan de större har separat 

tvättmaskin och torktumlare. Alla badrum har 

spegelskåp med belysning och el-handdukstork.

136 kvadratsmarta lägenheter

EXEMPELBILD PÅ EN 2 ROK OM 45 KVM

Lägenhetsfördelning

1 rok  35 kvm  48 st
2 rok  45 kvm  48 st
2 rok  60 kvm  20 st
3 rok  72 kvm  20 st
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Lägenhet med öppen planlösning 

om ca 35 kvm. Bra förvaring, 

helkaklat badrum 

med kombimaskin.

Lägenhet med öppen planlösning om 

ca 35 kvm. Bra förvaring, helkaklat 

badrum med kombimaskin.

Tvåa om ca 45 kvm - här finns allt du 

behöver på en liten yta. Öppen 

planlösning mellan kök och 

vardagsrum med avgränsat sovrum. 

Helkaklat badrum med 

kombimaskin och en härlig balkong.

Kvadratsmart 1:a

Praktisk 1:a med  
sovalkov

Mysig 2:a

Små bostäder - 
Stora möjligheter

EXEMPELBILD PÅ EN 2 ROK OM 45 KVM
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G

Generös tvåa om ca 60 kvm. Stor 

hall och härlig öppen lösning 

mellan kök och vardagsrum med 

en stor balkong. Helkaklat stort 

badrum med tvättmaskin och 

torktumlare.

Trea på 72 kvm. Stor hall, två 

rejäla sovrum och vardagsrum 

med balkong. Rejält kök och 

helkaklat stort badrum med 

tvättmaskin och torktumlare.

En tvåa om ca 45 kvm med kök 

och vardagsrum bredvid ett 

avgränsat sovrum. Hall med bra 

förvaring och helkaklat badrum 

med kombimaskin och 

en härlig balkong.

Stor 2:a

Välplanerad 3:a

Kvadratsmart 2:a som 
känns större
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Hållbarhet = Självklarhet
För Atmosfärhus är hållbarhet en självklarhet, och alla 

detaljer i Enekullen är genomtänkt med långsiktigt 

perspektiv för att vara attraktivt både idag och imor-

gon för alla våra hyresgäster. Bostäder har en viktig roll 

att fylla i ett hållbart samhälle. Hållbarhet involverar 

mer än miljömässiga aspekter - det ska också vara 

ekonomiskt, tryggt och trivsamt för alla.

KVADRATSMART OCH PRISVÄRT
Atmosfärhus vill skapa bostäder som fler kan ha råd 

med för att bidra till en mer fungerande och 

effektiv bostadsmarknad. I våra bostadsprojekt utgår 

vi från de boendes månadskostnad, med ambition 

att bostäderna ska vara kvadratsmarta, genomtänkta 

och flexibla. Enekullen har en hyresnivå som är lägst 

i Kungälv för nyproduktion, det är vi stolta över. 

MED KLIMATET I ALLA PERSPEKTIV
Enekullen är byggt med hållbara material - bra isole-

ring i väggar och fönster och vitvaror och badrum av 

hög kvalité. Värmen till bostäderna hämtar vi direkt 

från berget under, vilket ger en lokal och 

energieffektiv lösning. 

Ventilationssystemet med FTX-aggregat ger också 

en effektiv värmeåtervinning. På Enekullen är det 

enkelt att leva hållbart med snålspolande kranar, 

energieffektiva vitvaror, gott om utrymme för 

källsortering och individuell mätning av hushållsel 

och vatten. Det finns gott om cykelplatser och 

närhet till kollektivtrafik så att du enkelt ska 

kunna välja bort bilen.  

TRYGGT OCH TRIVSAMT
Trygghet och trivsel för alla hyresgäster är ytterst 

viktigt. Ditt hem är din borg för att samla kraft och 

energi och tid för återhämtning. På gården kan du 

umgås med dina grannar i ljusa och trivsamma 

miljöer. Närhet till naturen har också en bevisat god 

effekt på psykisk och fysisk hälsa. Varför inte ta en 

löptur i Kastellegården?

Enekullens hållbarhetsaspekter
» Yteffektiv planlösning
» Prisvärd hyresnivå
» Energieffektiva materialval
» Cykelvänligt till såväl Kungälv som Ytterby
» Värme direkt från berget
» Närhet till natur

Enekullens hållbarhetsaspekter
» Yteffektiv planlösning
» Prisvärd hyresnivå
» Energieffektiva materialval
» Cykelvänligt till såväl Kungälv som Ytterby
» Värme direkt från berget
» Närhet till natur
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Bostadsfakta
BIL OCH CYKELPARKERING
Bilparkering hyrs separat. I området finns 

markparkeringsplatser tillgängliga, samt 

besöksparkeringar. Området är förberett för 

att i framtiden sätta upp laddstolpar. För dig 

som hellre väljer cykeln (vilket vi 

rekommenderar) finns gott om plats att 

parkera cykeln, antingen i utomhusställ på 

gården eller inomhus i källaren. 

FÖRRÅD
Samtliga lägenheter har tillgång till ett förråd 

som finns i källaren till 

Enekullsvägen 62 och 64. 

AVFALLSHANTERING
I anslutning till entréerna finns två stycken 

miljöhus för mat- och restavfall. Här sorterar 

du ditt papper, plast, metall, tidningar och 

matrester.

HISS
Hiss finns i varje trapphus.

HUSHÅLLSEL
Varje lägenhet har en egen elcentral 

med jordfelsbrytare.

VÄRME OCH VATTEN
Värme ingår i hyran. Varm- samt kallvatten 

debiteras separat.

FIBERNÄT FÖR TV, TELEFONI OCH BREDBAND
Samtliga lägenheter är utrustade med Com Hem 

Bredband – ett höghastighetsnät med fiber där du 

kan välja tjänster inom bredband, tv och telefoni. 

Kontakta Com Hem för mer info om hur du väljer 

tjänster.

POSTFACK
Postfack för inkommande post finns på entréplan i 

respektive hus.

FÖRSÄKRING
Som hyresgäst måste du teckna en hemförsäkring.
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Rumsbeskrivning
Generellt
Lägenhetsdörr
Rumshöjd
Golv
Socklar
Väggar
Tak
Innerdörrar
Fönsterbänkar 
Övrigt

Balkong
Golv

Kapprum / hall
Golv

Kök
Köksinredning
Handtag
Bänkskiva
Diskho
Blandare
Belysning
Vitvaror

Badrum
Golv
Vägg
Tak
Tvättställ
Dusch
Övrigt

Vitvaror/Tvätt

Noblessa
Rostfritt
Laminat
Infälld i bänkskiva
FM Mattsson, hög modell
LED
Spis, Varmluftsugn, Spisfläkt
Separat kyl och frys (i lägenheter 
om 72 kvm)
Kyl/frys (i lägenheter om 35 kvm 
45 kvm och 60 kvm)

Klinker
Kakel
Målat
Ifö
Duschdraperistång
WC-stol, golvmonterad
Tvättställsblandare
Duschblandare
Toalettpappershållare
Handdukshängare
Tvättmaskin och torktumlare (60 kvm 
och 72 kvm)
Kombimaskin (35 kvm och 45 kvm)

Vit

Vit, 20 x 20 cm
Vit 20 x 20 cm
Vit
Vit
-
Vit
Krom
Krom
Krom
Krom

Säkerhetsdörr klass 3 
2,5m 
Parkett
Trä
Målat
Målat 
Slät dörr  
Natursten
Skjutdörrsgarderober

Betong 

Klinker

Ek
Laserad furu
Vit Miltex 5
Vit
Vit

Vit

Grå

Kök i lägenheter om 60 kvm och 72 kvm har klinker på golvet.
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Byggnadsbeskrivning
Grundläggning: 
Stomme: 
Fasadmaterial: 
Takbeklädnad: 
Balkonger: 
Fönster: 
Uppvärmning: 
Ventilation: 

Platta på mark och källare
Betong
Betong
Takpapp
Betongplatta
Aluminiumklädda isolerglas, 3-glas
Bergvärme
Mekanisk till- och frånluft (FTX)
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Atmosfärhus är ett fastighetsbolag baserat i Göteborg som 
utvecklar och förvaltar egna bostadsprojekt. 

Vi skapar trivsamma hem och mötesplatser av den sorten 
som behövs mest - prisvärda och hållbara hyresrätter 
tillgängliga för alla.  
Vänliga bostäder för vanliga plånböcker.

Mer information om Atmosfärhus finns på atmosfarhus.se



atmosfarhusbostad.se


