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BRF CINNOBER

Till alla intressenter i HSB brf Cinnober.

Boende med rymd och en unik takterrass
– arkitekten om HSB brf Cinnober!

Sweco Architects är inne i det slutliga detaljarbetet med HSB Göteborgs finalprojekt i Kvillebäcken.
Kajsa Crona är ansvarig arkitekt och inspirerad av uppdraget.
– Det är spännande att vara med i gestaltningen av Göteborgs nya centrumkärna och jag kan bara
gratulera alla som väljer att flytta hit.
Brf Cinnober ska ligga på samma sida som Kville Saluhall
och har ett visst släktskap med den prisbelönta byggnaden två
kvarter bort.
– Vi har inspirerats av både saluhallen och de traditionella
landshövdingehusen i området. All utveckling måste börja i
historien! Vi låter vackra tegelgavlar ge byggnaden karaktär
och kvarterets reslighet ska andas långsiktighet och stabilitet.
Lägenheterna präglas inte minst av en omsorg om ljus och
siktlinjer, att från en punkt i lägenheten se ut i två riktningar.
Bostaden upplevs som större än vad den är och det ger en
härlig känsla av rymd, menar Kajsa.

Tvättstuga och styrelserum kommer också att innas högst upp.
Vi delar HSBs värderingar och uppskattar samarbetet.
–
Dessutom vet vi att husen vi ritar får ett långsiktigt förvaltande,
vilket gör att material och detaljer håller över tid. Då blir det inte
bara ett snyggt, trivsamt och smart boende – utan också hållbart.
Läs mer på brf Cinnobers hemsida

PROJEKTNAMN:

HSB brf Cinnober

SÄLJSTART:

November 2015

ANTAL LÄGENHETER:

89

STORLEKSINTERVALL:

1–4 rum och kök, 35–94 kvm

Gården i kvarteret har i sin tur hämtat sin inspiration från
bohuslänska klåvor – frodigt grönskande sprickor i det karga
kustlandskapet. Den soligaste delen kommer att få sittplatser på
ett ”berg” byggt av trä, men det mesta av föreningens sociala
liv kommer förmodligen att tilldra sig betydligt högre upp.

BYGGSTART:

Våren 2016

PREL. INFLYTTNING:

Våren 2018

– På ett av taken finns en vinterträdgård och en öppen terrass,
säger Kajsa Crona. Här möter man sina grannar när man
har fest, när man bara vill slappa i solen eller när man ska
till tvättstugan. I vårt klimat är ett inglasat och öppningsbart
uterum väldigt praktiskt. Här kan man få det så välbehövliga
dagsljuset även när det är för kallt eller blåsigt för att sitta ute
på terrassen…

DET ÄR INTE FÖR SENT ATT BÖRJA BOSPARA:
Som bosparare får du förtur till både nybyggda bostäder
och hyresrätter över hela landet. Ju fler poäng du har,
desto längre fram hamnar du i bostadskön. Du kan överlåta
ditt sparande till en eller flera närstående. Läs mer och bli
bosparare på www.hsb.se/omhsb/bospar

– Den viktiga kontakten mellan ute och inne går via
vardagsrum eller kök med balkonger i söder- eller västerläge.
Bostäderna är dessutom smarta genom att det i flera lägenheter
finns mer än en väg till sovrummen.

Detta brev och annan nyttig information finns också att läsa på brf Cinnobers hemsida
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