


SKEPPSVIKEN

Skeppsviken är en modern och framåttänkande bygg- och förvaltningskoncern  
vars första steg togs 1992 genom bolagen Calles Bygg AB och därefter Skeppsviken Fastighets AB.  

2017 enades de båda bolagen under samma varumärke: Skeppsviken. 
Byggherren Skeppsviken är en välrenommerad bostadsbyggare 

som lägger vikt vid kvalitet och långsiktighet.

BRF ÄRLAN I GÖTEBORG

Antal lägenheter
50 st

Antal våningar
4

OMGIVNING

Närhet till lekplats
och förskola

Närhet till flertal
restauranger och 

caféer

Närhet till flertal
butiker

KOMMUNIKATIONER

Busslinjer

Lägenhetsstorlekar
1, 2 & 4 rok

Parkstråk och
lekplatser

Spårvagnslinjer Färjelinjer
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Sunfleet-tätt Cykelvänligt

INNEHÅLL

Översikt    3

Majornas hjärta    4

Karta över området   6

Lägenheterna    10

Skeppsviken Fastighets AB  12

Arkitektens ord    13

Köpprocessen    16

Bra att veta    19

Kontaktinformation   22

Skeppsviken Fastighets AB reserverar sig för eventuella ändringar och  tryckfel.  
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Följ med till Majornas hjärta!
På Ärlegatan, en knapp minut från Mariaplan i  
Majorna, uppför vi nu 50 moderna, yteffektiva och
ljusa bostadsrätter. 
Lägenheterna är i huvudsak 1:or och 4:or, med till-
gång till all tänkbar komfort såsom, hiss och garage.
Nästan alla  av lägenheterna har balkong, vissa med 
vidunderlig utsikt över hamninloppet.

Husen klättrar utmed den sluttande Ärlegatan och an-
sluter till berget. Byggnaderna uppförs med modern 
teknik men har både ut- och invändigt inspirerats av 
40-talets strama lösningar, materialval och kulörer.
 
Mellan husen ligger en avskild gård, en så kallad
pocket park. Här finns grusade gångytor, växter, sitt-
bänkar, cykelparkering och lekytor för barn.

Området
Bostäderna ligger bara en knapp minut från Mariaplan 
– Majornas hjärta! Här präglas din vardag av handel i 
lokala butiker, långfikor på trendiga caféer, krogbesök, 
utställningar, konserter och events. Det här området är 
känt för sin kreativitet och sitt folkliv. Här har du alltid 
något att göra!

Ett stenkast ifrån  
Mariaplan, som erbjuder 

god service,  
bra kommunikationer  

i en del av Göteborg som 
sjuder av kreativitet.

Du har också närhet till Handelshögskolan, Göteborgs 
universitet och Linnéstadens stora utbud av restaurang-
er och butiker.

Kommunikationer
Du har nära till allt, både till fots och med cykel: trans-
portmedlet framför alla.

Två olika spårvagnslinjer tar dig smidigt in till centrala 
Göteborg eller Saltholmen. Du har flera linjer med stom-
buss och även Älvsnabben inom räckhåll. 
Har du bil? Oscarsleden ligger bara någon minut bort. 

SNABBFAKTA

Kommun: Göteborg

Område: Majorna

Upplåtelseform: Bostadsrätt

Antal bostäder: 50 st

Antal rum: 1:or, 2:or och 4:or
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Lägenheterna

Ljusa, yteffektiva bostäder om 1, 2 och 4 rum och kök där vi har inspirerats  
av 40-talets strama lösningar, materialval och kulörer. 

Lägenheterna har all tänkbar komfort såsom hiss, garage och cykelparkering.  
De flesta har även balkong, vissa med vidunderlig 

utsikt över hamninloppet.
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Svenska etablerade varumärken.

40-/50-talsstil, men med dagens teknik.

Möjlighet att sätta personlig prägel  
med exempelvis luckor i olika kulörer  
och modeller.

Tung stomme vilket ger bra ljudklimat. 

Vitpigmenterat parkettgolv.

Minsta lägenheten i yta 34 kvm.  
Största lägenheten i yta 91 kvm.

Nordsjövita väggar.

Tvättutrustning i samtliga lägenheter.

Diskmaskin i 2:orna och 4:orna.

Djupa fönsterbänkar i kalksten.



Skeppsviken Fastighets AB

Skeppsviken Fastighets AB ingår i en västsvensk bolags-
grupp grundad 1992. Verksamheten består av bygg- och 
fastighetstjänster och utgår från kontor i Göteborg och  
Skövde. 2018 omsätter bolagsgruppen ca 550 Mkr och 
sysselsätter drygt 110 medarbetare.

Fastighetsverksamheten förvaltar både egna fastigheter 
och externa kunders. Projektutveckling i form av bostä-
der har bedrivits sedan 2006 i form av både flerfamiljs-
hus, radhus, kedjehus och friliggande grupphus. Företa-
get har erfarenheter av både hyresrätter, bostadsrätter 
och friköpta bostäder.

Skeppsvikens bostadsprojekt kännetecknas av en mo-
dern gestaltning, funktionalitet, prisvärdhet och ett  
fokus på hållbarhet. Vi använder oftast passivhusteknik 
för att nå en låg miljöbelastning. På köpet får man mini-
mala driftkostnader.

Bolagsgruppen har byggt flerfamiljshus sedan 2006,  
Brf Ärlan i Göteborg är det tjugonde bostadsprojektet.

Skeppsviken Bygg i Göteborg AB
Avtal om totalentreprenad är tecknat med  Skeppsviken 
Bygg i Göteborg AB. Företaget grundades 2013 som ett 
led i bolagsgruppens expansion på Göteborgsmarkna-
den. Verksamheten består av byggentreprenader i form 
av nybyggen och ombyggnader åt både privata och  
offentliga kunder. 

Följ med till Skeppsviken!

Kundfokus, engagemang, personlighet och nytänkande

Ansvariga medarbetare i projektet:

Skeppsviken Fastighets AB

Martin Larsson
VD

Eric Larsson
Projektledare

Maria Larsson
Kundansvarig

Skeppsviken Bygg i Göteborg AB

Mats Ranäng
Vice VD/ombud

Mathias Irvemo
Projektchef

Gustaf Dahlöf
Platschef

Arkitektens ord

Bakom gestaltningen av projektet står arkitektkontoret 
Studio Ekberg, Göteborg.

Studio Ekberg är ett relativt ungt arkitektkontor – men 
med lång erfarenhet. Med i dagsläget 10 st arkitekter 
och ingenjörer är vi redan efter tre år sedan företagets 
grundande ett av västsveriges mest aktiva arkitektkontor 
på bostadssidan.

Ärlegatan, med sin början nere vid Mariaplan, ringlar sig 
vackert upp mot Gråberget. Att få uppdraget att rita ett 
hus i en brant backe med dagens krav på tillgänglighet är 
en lika rolig som svår uppgift. Här tycker jag att vi fått till 
det riktigt bra! Man bor i direkt anslutning till ett natur-
ligt grönområde med lekytor för barn, ett stenkast från 
stadens puls.

Brf Ärlan i Göteborg består av två hus som är trappade 
efter gatans lutning. Lamellhusen med vackert grönmät-
tade fasadkulörer, sadeltak och entréer ut mot trotto-
aren knyter an till omgivningens tidstypiska arkitektur. 
Verksamhetslokaler i entréplan ger möjlighet till lokal-
producerat företagande och ger liv åt gatan. 

Mellan de båda husen, gatan och berget, finns en ge-
mensam gårdsyta som är utformad som en urban mini-
park/pocket park.

I Majorna finns idag ett relativt stort utbud av tvårumslä-
genheter men en brist på smålägenheter för ensamhus-
hållet och större lägenheter för barnfamiljer. I Brf Ärlan 
i Göteborg kommer majoriteten av lägenhetsutbudet 
bestå av yteffektiva ettor och fyror. Antingen med vid-
sträckt utsikt mot väster eller mot den vackra kuperade 
naturen. 

Vi har skapat ett boende där vi själva skulle vilja bo!

Johan Isaksson
Handläggande  arkitekt

”Vi har skapat
ett boende där

vi själva
skulle vilja bo”
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Säljstart
Vid säljstart presenterar vi lägen- 
heterna och informerar om hur  
processen kommer att gå till.  

1

2
Bokningsavtal
Erbjuds du en bostad som du tackar ja 
till så är det dags att teckna ett boknings-
avtal. I detta skede rekommenderar vi 
att du har gått igenom din ekonomi och 
skaffat ett lånelöfte via din bank.

Bokningsavtalet är en form av intresse-
anmälan och tecknas med bostadsbyg-
garen. Det innebär kortfattat att bygg-
herren reserverar en viss bostad åt dig 
mot en bokningsavgift på 25 000kr*.

*Avgiften är en del av totalsumman och avräknas  
när slutbetalning sker.

3
Förhandsavtal
Förhandsavtal är ett bindande avtal mellan dig 
och den nybildade bostadsrättsföreningen där 
du förbinder dig att köpa bostaden.
I samband med detta betalar du in ett förskott
där eventuell inbetald bokningsavgift dras av 
mot förskottet. 
Förskotten är baserade på lägenhetens storlek 
(1:a 50 000 kr, 2:a 75 000 kr, 4:a 150 000 kr).

4 Inredningsval
Utöver standardinredning har du möjlighet att välja 
utrustning och inredningsdetaljer mot en  
tillvalskostnad. Administrationen av tillvalen sker 
via en digital tillvalsportal där man i lugn och ro kan 
hantera sina val via login.
25 % av tillvalskostnaden erläggs som handpenning 
vid undertecknad beställning.

5
Upplåtelseavtal
När det börjar närma sig inflyttning
upprättas bostadsrättsföreningens
ekonomiska plan som sedan registreras 
hos Bolagsverket. Denna plan har också 
granskats av behöriga intygsgivare som
bekräftar att planen vilar på tillförlitliga 
grunder. 
Planen ligger sedan till grund för upp-
låtelseavtalet som gör dig till medlem i
bostadsrättsföreningen.

6 Slutbesiktning
När det börjar dra ihop sig till inflyttning 
kommer en slutbesiktning att ske. 

Besiktningen utförs av en oberoende  
sakkunnig besiktningsman och när  
besiktningen är godkänd startar  
garantitiden.

7 Inflyttning
Cirka fyra månader innan inflyttning får du 
besked om inflyttningsdatum och på till- 
trädesdagen överlämnas nycklarna. 
Vid detta tillfälle visar du upp kvitto på att du 
betalat återstående del av insatsen samt
eventuella tillval i inredningen.

8 Garantibesikning
Garantitiden är 5 år.  
Efter 2 år kommer vi att genomföra en  
garantibesikning.

Så här går det till när du köper en ny bostad av Skeppsviken
Här kan du steg för steg läsa hur processen ser ut från säljstart till inflyttning

En strukturerad  
köpprocess  

ger trygghet och 
insyn i 

projektet.
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Bra att veta

Att flytta in i en nybyggd bostad är tryggt och be-
kvämt. Men det kan ändå uppstå frågor och funde-
ringar i samband med köp och inflyttning.
  
Här följer information som kan vara bra för dig som 
köpare att känna till.

Ingen budgivning
När du köper en bostadsrättslägenhet av Skeppsviken 
betalar du ett fast pris. Du slipper alltså budgivning och 
vet precis vilket pris du kommer att betala. 

Boende med trygghet
Den som bor i bostadsrätt är medlem i en bostadsrätts-
förening. Som bostadsrättsinnehavare äger man tillsam-
mans med övriga medlemmar bostadsrättsföreningens 
byggnader och mark.

Du har ständig besittningsrätt till din bostad och kan inte 
bli uppsagd av föreningen förutsatt att du sköter dina 
skyldigheter gentemot dem. Bostadsrätten kan säljas 
och den kan ärvas eller överlåtas på samma sätt som
andra tillgångar.
Bostadsrättsföreningens styrelse kan dock neka köpa-
ren medlemskap i föreningen om köparen t.ex. har be-
talningsanmärkningar.

Påverka ditt boende
När du förvärvat en bostadsrätt är du också delägare i 
föreningens samtliga tillgångar. Du och dina grannar be-
stämmer över era bostäder genom den styrelse som ni 
väljer vid den årliga föreningsstämman. 

Den styrelse som initialt bildar föreningen sköter verk-
samheten till årsstämman efter det att fastigheten är 
färdigställd. 
Under denna period väljs representanter från de boen-
de succesivt in i styrelsen.

Boende till självkostnad
Du som köper en bostadsrätt betalar en kontantinsats 
och upplåtelseavgift för att få flytta in i din nya bostad. 
Du betalar även en årsavgift som ska täcka din bostads 
andel av föreningens kostnader såsom räntor och amor-
teringar på lån samt drift- och underhållskostnader.

Årsavgiften betalas månadsvis i förskott från och med
tillträdesdagen. Eftersom föreningens medlemmar själ-
va förvaltar bostäderna och de gemensamma anlägg-
ningarna har du i hög grad möjlighet att påverka drift-
kostnaderna. Du bor till självkostnadspris.

Garantitid
Garantitiden för byggnadsarbeten är fem år. För vitvaror, 
blandare/vvs-armaturer och ytskikt som målning och ta-
pet är garantitiden två år. Under denna tid har du rätt att 
få eventuella funktionsfel åtgärdade såsom fel på värme, 
ventilation och el. 

Garantibesiktningen görs cirka två år efter slutbesikt-
ningen.

Att köpa och bo i nyproducerad bostadsrätt från Skeppsviken

10

Vad ingår i månadsavgiften:

Värme

Vatten

Sophämtning

Fastighetsförsäkring

Avskrivning/amorteringar och räntor

Avsättning för föreningens framtida underhåll

Ekonomisk förvaltning som underlättar styresens arbete

Teknisk förvaltning, t ex drift, skötsel och snöskottning

Kostnader för gemensamma anläggningar: vägar, gång- och 
cykelvägar, grönområden med mera
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Kontakta oss för mer information om  
Brf Ärlan i Göteborg

Försäljningen av bostadsrätterna i Brf Ärlan i Göteborg sköts av våra samarbetspartners på 
Svensk Fastighetsförmedling Göteborg Västra Centrum. Det är hit du ska vända dig om du har frågor om lägenheterna, 

funderingar som rör köpprocessen eller andra tankar kring en eventuell affär.

Emmy Kröhnert
REG. FASTIGHETSMÄKLARE

Telefon: 0706-22 17 16

emmy.kronhert@svenskfast.se

Sofia Hultén
REG. FASTIGHETSMÄKLARE

Telefon: 0706-22 17 14

sofia.hulten@svenskfast.se

Skeppsviken Fastighets AB reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Lägenheter och övriga miljöer som visas i trycksaken 
är idébilder som kan vara utrustade med tillval och avvika från det slutgiltiga boendet. 
Denna broschyr/prospekt är ej ett avtalsunderlag.

Arkitekt: Studio Ekberg
Visualiseringsbilder: Adore Adore
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