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Till alla intressenter i HSB brf Esplanaden.

”Stadsliv, natur och hav på en
och samma plats!”

Martin Anderberg, projektchef.

Det närmar sig säljstart för HSB brf Esplanaden i heta Nya Hovås. HSB Göteborgs första projekt i den
framväxande stadsdelen blev en stor försäljningsframgång. Nu är det snart dags för uppföljaren, ritad
av Wingårdh arkitekter.
– Jag ser tre tunga och attraktiva argument för projektet, säger projektchef Martin Anderberg.

LÄGE, ARKITEKTUR OCH GRÖNSKA
– För det första är det läget och de möjligheter som nu
skapas för att få tillgång till både stadsliv, natur och hav
på en och samma plats. Det andra är den gedigna och
välarbetade arkitekturen och landskapet som avspeglar
sig såväl i fasader och gård som invändigt i
rumsbildning och detaljer. Och det tredje bästa är
enkelheten och tryggheten i att få så mycket mer än
”bara” en bostad där stråk, torgytor, gårdar och
lekplatser förvaltas av en stor samfällighet. Det gör att
du kommer att se likheter och känna dig som hemma i
hela området.
EN NY STADSDEL VÄXER FRAM
– Att bygga stad med service och lägenheter i området
kring Origohuset ser vi som ett starkt komplement till de
närliggande bostadsområden i Askim, Hovås och Billdal.
Nya Hovås består av två detaljplaner som tillsammans
innehåller bebyggelse av totalt 1 300 lägenheter,
kontor, parkeringshus, butiker och service. Därutöver
anläggs nya stråk, gator, platser och parker. Mycket
handel finns idag redan på plats i området och de första
bostäder flyttar in till sommaren 2017.
MISSA INTE HUSMODELLEN
– Brf Esplanaden är uppdelad i två hus på varsin sida om
Krogabäcken som flyter genom området. För tillfället
väntar vi in bygglov och arbetet med att förbereda för
säljstart efter årsskiftet pågår för fullt. Jag skulle vilja
uppmana de som är nyfikna på projektet och området i
sin helhet att besöka vår gemensamma projektlokal som
vi har tillsammans med de andra byggaktörerna i
området. Där kan man titta på den stora modellen över
området och kanske lyssna på någon av våra
samordnare!
Vi har öppet hus i The house på Björklundagatan 10
varje onsdag klockan 16-18, välkommen.

FAKTA OM PROJEKTET
Projektnamn: HSB brf Esplanaden
Säljstart: Vinter/vår 2017
Antal lägenheter: 95 lägenheter
Storleksintervall: 1-5 RoK, 26-133 kvm
Preliminär inflyttning: Sommar 2019

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