
VECKA 03         NUMMER 02||201804

ÄLVÄNGEN. Torsdagen 
den 18 januari startar 
försäljningen av BoKlok 
parhus i Kronogården.

Intresserade väl-
komnas att lämna sin 
turordningsanmälan på 
IKEA Bäckebol.

Vid kvällen slut dras 
en turordningslista som 
bestämmer vem som får 
välja lägenhet först.

I Älvängen ska BoKlok byg-
ga 30 bostäder som parhus. 
Varje bostad har fem rum 

fördelade på 117 kvadrat-
meter i två plan, med egen 
liten trädgård på baksidan 
och balkong på framsidan. 
På uppfarten finns plats för 
två bilar och på tomten finns 
ett eget förråd. Bostäderna 
kommer att säljas som bo-
stadsrätter och den totala 
boendekostnaden för för 
avgift till bostadsrättsfören-
ingen, beräknad driftskost-
nad och beräknad ränta, blir 
från cirka 8 900 kronor per 
månad.

– Vi är väldigt glada att 
erbjuda ytterligare hem till 
ett bra pris i Älvängen. Un-
der de senaste åren har vi 
byggt en hel del i området 
och här finns ett stort behov 

av småhus som vi gärna vill 
tillgodose. Under den gång-
na hösten har vi också fär-
digställt en ny naturlekplats 
i området, som vi hoppas 
ska vara extra populär hos de 
barnfamiljer som är intresse-
rade av Kronogården, säger 
Göran Eriksson, projektle-
dare på BoKlok.

Mellan åren 2013-2016 
har cirka 200 hem från BoK-
lok sålts i området med bra 
resultat. Det senaste pro-
jektet såldes i augusti 2016 
då 50 bostäder som parhus 
sålde slut på två månader. 
BoKlok försäljningsfilosofi 
bygger på principen ”lika för 
alla” vilket innebär att bo-
städerna fördelas genom of-

fentlig turordningsdragning. 
En turordningslista upprät-
tas och kunder får välja den 
bostad som passar dem bäst.

– Vår filosofi är att alla ska 
ha råd att bo bra och vi är 
väldigt stolta över att kunna 
erbjuda nybyggda bostäder 
av bra kvalitet till ett bra pris. 
Genom vår turordningslista 
får alla möjlighet att välja 
boende utan att genomgå en 
budgivning som trissar upp 
priserna. Det känns väldigt 
fint tycker jag, säger Göran 
Eriksson.

Beräknad inflyttning i de 
nya parhusen beräknas ske 
strax efter årsskiftet 2018/19. 

Fler BoKlok-hem 
till försäljning
– Kronogården fortsätter växa

Illustration av gatuvy i BoKlok Sagostunden i Krongården, Älvängen.

Göran Eriksson, projektledare på BoKlok.
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