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Bostadsrätter i Övre Lövgärdet! Säljstart
2018
I natursköna Övre Lövgärdet finns det gott om lummiga träd, fina löparslingor
och generösa grönområden. Här ska nu Egnahemsbolaget bygga 66 nya
bostadsrättslägenheter med säljstart våren 2018.
Egnahemsbolaget ingår i kommunägda Framtidenkoncernen och spelar en
aktiv roll i stadens utveckling. Uppdraget är att bygga hållbara, prisvärda och
attraktiva bostäder med särskilt fokus på de områden som saknar bostadsoch äganderätter.

– Det är särskilt spännande att nu bygga i Övre Lövgärdet. Här har det inte
byggts bostäder på 35 år, och i området finns redan både förskolor, skolor
och annan infrastruktur. Vi ser fram emot att utveckla området med nya,
moderna bostadsrätter, säger Mikael Dolietis, vd på Egnahemsbolaget.
66 bostadsrättslägenheter i naturnära läge
Lägenheterna kommer att vara i storlekarna 2–4 r o k med balkong och säljas
som bostadsrätter. De 66 lägenheterna är fördelade på tre flerbostadshus
som är sex våningar höga med hiss.
Runt knuten från husen finns en bollplan, ett utomhusgym och en modern
förskola. Bara en kort promenad bort ligger Surtesjön med en sandstrand.
Stora delar av området är bilfritt vilket gör tempot lugnare och närmiljön
tystare. Med kollektivtrafiken tar man sig till knutpunkten Angered centrum,
och därifrån går det snabbt till Göteborgs centrala delar.
Intresseanmälan för att få en köplats till säljstarten
Är du intresserad av en bostadsrättslägenhet i Övre Lövgärdet och få
inbjudan till säljstarten, så ska du göra intresseanmälan till detta projekt.
Detta ger dig också en köplats vid säljstarten och större möjlighet att få just
din drömlägenhet.

Egnahemsbolaget (Göteborgs Egnahems AB)
Sedan 1933 har Egnahemsbolaget arbetat för att förverkliga drömmen om ett
eget hus eller bostadsrätt för fler göteborgare. Vi har ett särskilt ansvar för
var och vad vi bygger – och för vem. Därför erbjuder vi nybyggda, prisvärda
och trivsamma bostäder runt om i hela Göteborg, med fokus på områden som
domineras av hyresrätter. På så sätt ger vi göteborgarna möjlighet att äga sitt
boende i den stadsdel de trivs bäst. Samtidigt bygger vi ett hållbart samhälle
i Göteborg.
Egnahemsbolaget ingår i Framtidenkoncernen (öppnar nytt fönster), som är
en del av Göteborgs Stad.
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