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Nio nya bostäder i kulturfastighet 
– med Alingsås bästa utsikt

Brf 

Bolltorpshöjd

med infl yttning 

hösten 2007!



BrfBrf

Här i en av Alingsås absoluta kulturskatter skall nya bostäder uppföras med na-
turmark som närmaste granne. Brf Bolltorpshöjd omfattar nio exklusiva, smakfullt 
renoverade lägenheter i det gamla stenhuset som syns från hela staden.  
Härifrån är utsikten helt fantastisk. Välkommen! 

__BOLLTORPSHÖJD
• 9 exklusiva bostäder

• Unikt utsiktsläge

• SPA-anläggning

• Stora ljusa rum

A lingsås, omtalad som ”Trivsamma trästa´n”, är den bekväma och charmiga småstaden 
som fl er och fl er upptäcker. Ett stort utbud av kultur och natur med bibliotek, konsthall och 
torghandel påträffas samlat i den prisade gamla trästadskärnan. Inom centrum erbjuds 

även    mataffärer, simhall och idrottsanläggningar. Sjöarna Mjörn och Gerdsken gör sig ständigt 
påminda – visuellt som viktiga landmärken men även genom dess badplatser och naturupplevelser. 
Vid sjöarna Stora och Lilla Färjen ligger bl.a. Hjälmared folkhögskola och Alingsås fi na golfbana. 
Alingsåsarna är stolta över sin stad och det märks inte minst på vilket sätt man tar hand om och ut-
vecklar stadens centrala delar. Med en varsam stadsförnyelse har Alingsås blivit en av de vackraste 
småstäderna i regionen. Närheten till Göteborg är en attraktionskraft som på senare år har gett 
Alingsås många nya invånare som har sett fördelarna med det stora i det lilla. Gamla handelsgår-
dar har på senare år öppnats upp och gjorts tillgängliga genom nya butiker restauranger. 
                         

”Med en varsam stadsförnyelse har Alingsås blivit en av 
de vackraste småstäderna i regionen”



Fasad mot söder blivande utseende

CARPORT

Bolltorp är beläget på den skyddade och soliga söderslutt-
ningen av Rödeneplatån – i norr med angränsning mot vid-
sträckta skogs- och bergstrakter med sjöar och tjänar.  I sydväst 
öppnar sig odlingslandskapet och i söder ansluter stadsbebyg-
gelsen. Höjdskillnader i landskapet skapar milsvida utblickar 
– från Bolltorp ser man ut över hela staden, över skogar och 
förbi sjöar. 
    
Brf Bolltorpshöjd erbjuder möjligheten att förverkliga dina 
drömmar om ett aktivt boende i en unik kulturfastighet. Nu 
uppförs nio st exklusiva bostäder i bästa utsiktsläge med infl ytt-
ning hösten 2007. Brf Bolltorpshöjd kommer att utgöras av 
åtta st fyrarums lägenheter mellan 105 och 143,5 m2 samt 
en femrums etagevåning om 165 m2. Samtliga bostäder har 
en genomgående hög standard och tillgång till SPA-anlägg-
ning i källaren. Alla boende kommer att ha tillgång till minst 
två parkeringsplatser varav en i carport. I garagebyggnaden 
fi nns möjlighet att tvätta sin bil samt att förvara cyklar, barn-
vagnar mm. På den hårdgjorda generösa ytan framför huset 
fi nns en permanent grillplats – iordningställd för mysiga kvällar 
i solnedgången. Den stora, uppvuxna gamla fruktträdgården 
erbjuder odlingsmöjligheter för alla samt möjligheter till helt 
privata zoner. I trädgården påträffas givetvis också ett växthus 
som kan nyttjas av de boende. Med den dramatiska naturen 

som närmaste granne ges möjlighet till ett aktivt boende i av-
skiljt läge.
  
Det var luften och landskapet som en gång skapade förut-
sättningarna för Ivar Tengbom då han i början av förra seklet 
gestaltade en av Alingsås mest mytomspunna byggnader. Det 
idag q-märkta huset uppfördes i en klassiserande stenarkitektur 
med putsade fasader på en naturstensockel och ett tak beklätt 
med äkta lertegel. Kvaliteten i byggnaden avspeglas inte bara 
i de äkta materialen utan även i interiören med dess stora invän-
diga rum samt vackra trapphus och spegeldörrar mm.
    
    Efter en historia som sanatoriebyggnad, lager och privatbo-
stad fi nns för första gången sedan uppförandet 1917 en unik 
möjlighet för fl er att bosätta sig i huset. Platsen för uppföran-
det kunde inte vara bättre vald med dess skyddade läge från 
nordliga vindar och närhet hälsosam natur. Med en varsam 
renovering samt en mindre tillbyggnad skall de ursprungliga 
kvaliteterna i byggnaden lyftas fram. Ändringar och nya till-
lägg görs i harmoni med husets arkitektur och huset skall åter 
färgsättas i originalfärgsättning.

MED BÄSTA UTSIKTSLÄGE 

ÖVER ALINGSÅS!

IVAR TENGBOM (1878-1968) var en av de ledande arkitek-
terna i Sverige under 1910- och 20-talen och verkade även 
som professor vid konsthögskolan, generaldirektör och 
chef för byggnadsstyrelsen. I kända offentliga byggnads-
verk som Konserthuset och Högalidskyrkan i Stockholm 
förenade han intresset tradition och historia med rationell 
samverkan mellan konsthantverk och byggnadsindustri. 
Med fl era prestigefyllda uppdrag växte Ivar Tengboms 

kontor snabbt och det 
var redan på 1920- talet 
ett av landets största ar-
kitektföretag. Ivar  sågs 
som en stilbildande ar-
kitekt, först som natio-
nalromantiker, sen som 
tjugotalsklassicist och 
funktionalist. Han gjor-
de sig även känd som 
restaureringsarkitekt 
och slottsarkitekt för 
Stockholms slott och 
Drottningholms slott.

Ivar Tengbom
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Den gamla frukt-

trädgården erbjuder 

odlingsmöjligheter för 

alla samt möjligheter till 

helt privata zoner.

VARMGARAGE

VÄXTHUS

SOLGÅRD

Odaterat vykort omkring 1920.



Villa Högbo med glasveranda mot öster

HÖG RUMSLIG STANDARD

OCH KVALITET I DETALJERNA

Givetvis fi nns också möjlighe-

ten att utifrån en grundstan-

dard själv vara med och välja 

kök och ytskikt. 

Bilderna illustrerar främst lägenhet 5 och 8, men den invändiga standarden som illustreras är generell för Brf Bolltorpshöjd.

De utvändiga arkitektoniska kvaliteterna speglas även i de invändiga rums-
ligheterna. Öppenhet och ljus är ledord och detta bekräftas av att vissa rum 
är upp emot 50 generösa kvadratmeter med en takhöjd på upp emot 3,5 m. 
Även i den nya tillbyggda delen är takhöjden likartad och fönstren är stora. 
Utsikt och sol har tagits tillvara genom att samtliga bostäder har antingen 
stor balkong eller uteplats med utsikt i söderläge. Komfortvärme fi nns i alla 
badrum och med bergvärme säkerställs den framtida driftekonomin avseende 
uppvärmning.

    Gamla stora spegeldörrar skapar karaktär tillsammans med kök med nu-
tida design där material och utrustning svarar upp mot höga krav på komfort. 
Alla lägenheter har separat kyl och frys samt spis med glaskeramikhäll och 
mikrovågsugn. Bostäderna är även utrustade med diskmaskin som standard 
och i ett separat tvättutrymme fi nns tvättmaskin, torktumlare och tvättho. Ma-
terialmässigt är golven generellt belagda med ekparkett i bostadsrum och i 
kök. I entré och i badrum/tvätt ligger keramiska material som tillsammans med 
övriga ytskikt slutgiltigt bestäms i samråd med de boende. Givetvis fi nns också 
möjligheten att utifrån en grundstandard själv vara med och välja kök och 
ytskikt. Alla bostäder är förberedda för bredband och TV med uttag i kök och 
bostadsrum. Det fi nns även en elansluten brandvarnare i varje lägenhet. 

    Ekparkett    Målade väggar Bänkskivor i laminat
         Stänkskydd av kakel Spis med glaskeramikhäll
         Släta blanka luckor Kyl och frys rostfritt
            Diskmaskin,microugn 
    

    Ekparkett     Tapet  

    Ekparkett     Målade väggar Garderober enl ritning

    Ekparkett      Målade väggar Hylla med klädstång

    Klinker         Kakel  Badkar, skärmvägg i glas
    Badrumsskåp, kommod     
    Tvålkorg
    Tvättmaskin/torktumlare
    Bänkskivor i laminat

    Klinker        Målade väggar Klädhängare

    Trä         Front enl. arkitekt Utomhusarmatur
    Samt vägguttag
    
    Betongplattor   Utomhusarmatur
    samt vägguttag

KÖK

VARDAGSRUM

SOVRUM

KLÄDKAMMARE

BADRUM/TVÄTT

ENTRÉ

BALKONGER

UTEPLATS

Rum   Golv     Väggar         Inredning

Rumsbeskrivning Brf Bolltorpshöjd

Planlösningarna karaktäriseras av generösa 
ytor och mycket ljusinsläpp.

”...s”...samtliga bostäder har antingen stor balkong amtliga bostäder har antingen stor balkong 
eller uteplats i söderlägeeller uteplats i söderläge”

...vissa rum är upp emot 

50 generösa kvadratme-

ter med en takhöjd på 

upp emot 3,5 m.
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VINDSBYGGNATION
EN DIVISION INOM APG INTERNATIONAL AB

VILL DU VETA MER?

 Är du intresserade av att veta mer om lägenheterna så är 
du välkommen att kontakta Svensk Fastighetsförmedling 
i Alingsås. 0322-66 87 00 Thomas Thim    
   
         www.svenskfast.se/alingsas

Med reservation för mindre avvikelser från detta material.

Från Kungälvsvä-

gen (180) följ skyltar mot 

Bolltorp. Kommer  du från 

Göteborg så sväng vänster 

i den andra rondellen mot 

Trollhättan väg 180.

BOLLTORPSHÖJD


