Klimatsmarta hyresrätter mellan skogen och sjön

HYRESRÄTTEN

– ett bekvämt boende

Att hyra sin bostad är ett bekvämt sätt att
bo. Som hyresgäst behöver du inte tänka
på när det är dags att måla om husfasaden
eller åka och köpa ett nytt kylskåp om det
gamla går sönder. Sådant tar vi hand om.

VILL DU BO I TROLLSKOGEN?
Du söker Alingsåshems lägenheter genom
vår hemsida www.alingsashem.se.
För att kunna söka lediga lägenheter behöver
du vara registrerad i vår bostadskö.
Ställ dig i bostadskön genom att skriva in dig
på vår hemsida, eller kom in till vår kundmottagning på Södra Strömgatan 6 så hjälper
vi dig. Du får en köpoäng per dag, och det
kostar inget att vara anmäld i bostadskön.
ALINGSÅSHEM BYGGER FÖR
FRAMTIDEN
Alingsåshem är det kommunala bostadsbolaget i Alingsås. Vi vill göra Alingsås
kommun till en ännu bättre plats att leva på i
många generationer – oavsett ålder eller livsstil. Därför har vi ett varierat bostadsutbud,
och vi arbetar engagerat för att skapa hållbara,
trygga och funktionella hem för människor
och verksamheter.
Vi äger och förvaltar runt 3 300 lägenheter
och 200 000 kvm lokaler. I våra lokaler finns
skolor, förskolor, kontor, kultur- och
idrottsanläggningar samt industrier och
affärsverksamheter. Vi bygger och utvecklar
hela tiden nya bostäder och lokaler för att
möta framtidens behov och skapa livsmiljöer där människor och verksamheter
tryggt kan växa och utvecklas, genom hela
livet.
Läs mer om oss på www.alingsashem.se
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TROLLSKOGEN

NÄRA TILL SKOG,
SJÖ OCH STAD
Med skogen som närmaste granne åt ena hållet, och
med utsikt ner mot sjön Mjörn åt andra hållet, reser sig
kvarteret Trollskogen över Alingsås nyaste stadsdel.
Trollskogen är en del av bostadsområdet Stadsskogen - ett av de
större byggprojekten i kommunen
under senare tid. När hela
området står klart ska det förutom
skolor, idrottsanläggning, servicelokaler och restauranger rymma
1 000 nya bostäder, och drygt
3 000 personer förväntas bo i
området.
FRÅN VEDFÖRRÅD TILL
BEKVÄMA HEM
När de första husen byggdes här
2006 var de ganska ensamma på
platsen. Istället för bostäder fanns här tät skog.
Stadsskogen delades nämligen upp åt stadens
borgare år 1801 och varje kvarter i staden hade
rätt att hämta ved för husbehov på sitt eget
skifte i Stadsskogen.
Även efter att området är färdigbyggt är målet
att grönskan och naturen ska finnas kvar kring
husknutarna.
Trollskogen är Alingsåshems nyaste kvarter i
Stadsskogen. Härifrån kan du lätt cykla eller ta
bussen till stadskärnan, men det går lika snabbt
att ta sig ut i naturen bakom husen eller utforska stränderna runt sjön Mjörn. Eller så före-
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drar du kanske att ta en fika på
den inglasade balkongen eller i
solsidan på loftgången. På andra
sidan gatan finns en idrottsanläggning, och i det egna kvarteret finns en restaurang som kan
fylla på energidepåerna igen.
PASSIVA HUS FÖR AKTIVA
BOENDE
Trollskogen är ett boende där
alla kan leva ett aktivt liv –
oavsett ålder eller rörlighet.
Husen är nämligen helt tillgänglighetsanpassade, vilket till
exempel innebär att det inte finns några trösklar i lägenheterna, att badrummet är rymligt,
att alla lägenheter kan nås med hiss och att
dörrarna är bekvämt breda.
Som vanligt när Alingsåshem bygger nytt lägger
vi vikt vid miljöaspekten. Trollskogen är byggt
med passivhusteknik vilket ger robusta hus
utan drag. På taken finns solceller som producerar elen som lyser upp invånarnas kvällsturer
genom trapphuset och lyfter hissen upp genom
huset. Allt för att våra hyresgäster ska kunna
bo modernt och miljöanpassat, men samtidigt
bekvämt och med alla de fördelar som det finns
i att hyra sin bostad.

Lägenheterna har öppen, modern planlösning med hög tillgänglighet det finns till exempel inga trösklar mellan rummen vilket är bra för både små och stora hjul.
Fritt fram för leksaksbilar, rullatorer, rullstolar och dockvagnar alltså!
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OMRÅDET
890 m

900 m

Alingsås största badplats

Här tränar Alingsås FC
och AIF

PLAYA MJÖRN

1 300 m

LÖVEKULLE
BADPLATS

FOTBOLLSPLANER

SJÖN MJÖRN

Västergötlands näst största
sjö innehåller 60 namngivna
öar. Sjön är populär för
reakreation som bad, fiske
och båtsport.

Familjevänligt med
nära till service

150 m

STADSSKOGENSKOLAN
Med årskurs 0-6.
Sveriges första
plusenergiskola!

160-360 m

STADSSKOGENS
FÖRSKOLOR

I Stadsskogen finns
tre förskolor i ljusa,
moderna lokaler med
nära till naturen. En
av dem är faktiskt
Sveriges första
passivhusförskola!

TROLL

50 m

STADSSKOGSHALLEN

IBK Alingsås’
hemmaarena, öppet
för många sporter

HUSET

STADSSKOGEN

650 m

0-25 m

Park Decum

I bottenplan på Tomtebogatan 5

LEKPLATS

RESTAURANG

PASSIVHUSTEKNIK
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Passivhusteknik ger
väldigt väl isolerade och
ventilerade byggnader.
Lägenheterna värms i hög
grad upp av de boendes
egen kroppsvärme, elprylar
och solstrålarna in genom
fönstret.

Detta är just nu Alingsås snabbast
växande stadsdel. Snart kommer
här att finnas ännu fler hus, en ny
väg och mer samhällsservice.

SOLENERGI

Husen har solceller på
taket. Energin används till
fläktar, hissar och el till
gemensamma utrymmen.
En riktigt solig dag kan solen
också värma upp varmvattnet som behövs i huset.

1 300 m

NOLHAGA PARK OCH NOLHAGA HALLEN

Här kan du simma, åka skridskor, gympa och spela badminton. Ta
vackra promenader i parken, upptäck den stora lekplatsen, besök
barnens lantgård eller ät på restaurangen i Nolhaga slott.

1800 m STORA TORGET

Alingsås centrum, med alla sina caféer,
butiker, restauranger, biblioteket, museum,
bio och annat som hör stadslivet till.

OBS!

Alla mått är angivna
fågelvägen.

1700 m STATIONEN

med många förbindelser runt om i
kommunen, pendeltåg till Göteborg och
Västra stambanan mot Stockholm.

LSKOGEN

10-740 m

NÄRMASTE
BUSSHÅLLSPLATSER

Trafikeras av två olika linjer.
Härifrån tar det 17 minuter till
Alingsås station.
Morgon och kväll går också en direktbuss mellan Stadsskogen och Svingeln i
Göteborg. Den tar 40 minuter.

400 m

Vårdcentral
och BVC

TILLGÄNGLIGHET

Det är självklart att husen
ska fungera oavsett om du
är ung eller gammal, har en
funktionsnedsättning eller
får särskilda behov under
en period. Här ska vara
bekvämt att bo på lika
villkor för alla!

HUSET
GRÖNA TAK

Miljöhusets tak är täckt
med växten sedum. Gröna
tak är bra hållplatser för
växter och djur. Dessutom
tar de hand om både stora
mängder vatten efter skyfall och skadliga partiklar i
luften.
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PLANRITNINGAR

3 Rum och kök, 67,5 m2
Tomtebogatan 7, balkongen i sydväst
Tomtebogatan 3, balkongen i nordväst

3 Rum och kök, 67,5 m2
Tomtebogatan 7, balkongen i sydöst
Tomtebogatan 3, balkongen i sydväst
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PLANRITNINGAR

2 Rum och kök, 55 m2
Tomtebogatan 7, balkongen i sydöst
Tomtebogatan 3, balkongen i sydväst

2 Rum och kök, 55 m2
Tomtebogatan 7, balkongen i nordöst
Tomtebogatan 3, balkongen i sydöst
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PLANRITNINGAR

1 Rum och kök, 34,5 m2
Tomtebogatan 5A, loftgång mot söder
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BOFAKTA
Antal lägenheter
53

DETTA INGÅR I HYRAN
Uppvärmning och kallvatten ingår i hyran.

Antal våningsplan
7+5+2

Fiberanslutning och Aptus
Det finns Öppet Stadsnät direkt i fiberuttaget.
Trollskogen har elektroniska lås i port och
gemensamma utrymmen.

Lägenhetsstorlekar
24 st 3 RoK
67,5 m2
23 st 2 RoK
55 m2
6 st
1 RoK
34,5 m2
Material
Entré/hall
• Golv: Klinker vid entrédörren, ekparkett
• Väggar: Vitmålade
Rum
• Golv: Ekparkett
• Väggar: Vitmålade
Kök
• Golv: Ekparkett
• Väggar: Vitmålade
• Skåpsluckor: Vitmålade MDF-luckor
• Bänkskivor: Grå laminat, Virr-varr
• Övrigt: förberett för diskmaskin
Badrum
• Golv: Klinker
• Vägg: Kakel
• Övrigt: Handdukstork, förberett för tvättmaskin
Övrigt
På Tomtebogatan 7 och 3 har alla lägenheter
inglasad balkong.
På Tomtebogatan 5A har lägenheterna uteplats
på loftgången.
Gemensamma utrymmen
Tvättstuga
Lokal
Lägenhetsförråd
Cykelförråd
Barnvagnsförråd
Rullstols-/rullatorförråd
Miljöhus med källsortering

Husens hissar går på ren solenergi men
de kan också återvinna energi, vilket
betyder att varje resa ner bidrar med
energi för nästa resa upp.
Solcellerna används även för att
förvärma tappvarmvattnet.

DETTA INGÅR INTE I HYRAN
• Varmvatten debiteras separat.
• Det ingår inga tv-kanaler i hyran, dem köper
du själv via fibernätet.
• Bredband via fiber köps direkt av den
tjänsteleverantör du själv väljer.
• Garageplatser hyrs via särskild kö.
TV-utbud
Trollskogen har IPTV via fibernätet. Eftersom
sändningarna i fibernätet är digitala behöver du
beställa en tjänst från en tv-leverantör och
installera en IPTV-box för att kunna ta emot
tv-sändningar. IPTV-boxen levereras av den
tjänsteleverantör du väljer.
Parkering
Det kommer att finnas möjlighet att hyra
garageplats i det p-hus som planeras i anslutning
till Trollskogen.
Observera att det inte finns någon fri parkering
på tomten.
RÖKFRITT BOENDE
Tomtebogatan 3 är ett rökfritt boende. Det
betyder att man ska kunna vistas i lägenheten
och på balkongen utan att besväras av tobaksrök.
Alla hyresgäster förbinder sig genom kontraktet
att bidra till den rökfria miljön.
RESTAURANG
I bottenplan på Tomtebogatan 5A kommer det
att finnas en restaurang med sittplatser och
uteservering.

MILJÖFAKTA
I miljöhuset kan hyresgästerna källsortera tidningar, papper, papp, plast,
glas, metall, kompost plus övrigt avfall.
Det sparar också energi (inte minst
för den som slipper gå till närmaste
återvinningsstation).
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Alingsåshem Kundservice
0322-61 77 17
info@alingsashem.se
www.alingsashem.se

Omslagsfoto: Josef Eliasson, Scandinav. Sid 2: Helene Grynfarb, Scandinav och Susanne Lindholm, Scandinav. Karta sid 6-7 från Alingsås kommun.
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