Rum
för
fler
i Kållered
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På högt läge i natursköna Kållered uppför vi nu
300 nyproducerade hyresrättslägenheter. Den
första etappens tre miljöcertifierade lamellhus
får fasader med sten av skiffertyp i olika kulörer,
inbjudande entréer mot Streteredsvägen och
soliga balkonger. Här bor du mitt i ett naturnära
paradis, vare sig du gillar fart eller lunk, med
allt du kan behöva inom gångavstånd och
13 minuter till Göteborg.
Är det du som flyttar in här under 2023?

Hög standard
och soliga lägen

Problemfritt
liv i hyresrätt

I de högt belägna lamellhusen
får de flesta hyresgäster balkong
eller uteplats i soliga lägen.
Lägenheterna om 1 - 5 rum har
genomgående hög standard
med ekparkett och helkaklade
badrum samt tvättmaskin och
torktumlare. Köken är vita med
mycket förvaring och vitvaror
från Electrolux. Husen certifieras
enligt Miljöbyggnad Silver, vilket
innebär låg energiförbrukning,
egenproducerad solel och
en god innemiljö.

Att slippa det ekonomiska
risktagandet är bara en av
många fördelar med att ha en
hyresvärd. När du bor i hyresrätt
ligger ansvaret för de praktiska
åtgärderna oftast på samma part
som har kunskapen om hur man
löser dem. Vi hittar rätt person
för jobbet och säkerställer att
det genomförs. Med våra 5 000
lägenheter har vi på Skandia
Fastigheter under lång tid slipat
på vad ett tryggt och trivsamt
boende innebär.

Ett paradis
för aktiva

Perfekt läge
för nästa mål

Naturen är alltid nära
när du bor i Kållered
– med badplatser,
stigar, motionsspår och
vandringsleder inpå
knuten. Här hittar den
aktive sitt paradis. Vid
motionscentralen ligger
såväl ishall som flera
konstgräsplaner och
på näridrottsplatsen
finns aktiviteter för alla.

I Kållered finns allt du behöver
på gångavstånd – från IKEA
till matbutik, förskolor, skolor,
vårdcentral, bibliotek och gym.
Med stationen runt hörnet kan
du enkelt förflytta dig med både
buss och tåg vart du än är på
väg. Med tåg når du Mölndal på
4 minuter och Göteborgs Central
på 13 minuter. Åker du söderut är
du i Kungsbacka inom 13 minuter
och vidare med Öresundståget är
Köpenhamn och kontinenten inte
långt borta.

Göteborg
13 min

Mölndal
4 min

Kållered

Alla våra lägenheter
i Kållered hyrs ut via
bostadsförmedlingstjänsten
HomeQ. Du hittar dem på

www.homeq.se
13 min

Kungsbacka
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