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VÄLKOMMEN TILL 
MJÖRNBO ALLÉ 

Ett nybyggt och modernt område i en trygg småstad med handel, service,  
skola och förskola inom gångavstånd. Ett stenkast bort har du skogen och  

sjöarna för sköna naturupplevelser och en aktiv livsstil. Samtidigt har du  
Göteborgs storstadsutbud i närheten. Ett boende här ger dig möjligheten  

till ett aktivt liv utan kompromisser.

Bilden är en visualisering, avikelser kan förekomma.
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GRÅBO Gråbo ligger mitt i Göteborgs insjörike mellan Aspen och Mjörn. 

Mjörn är en populär badsjö såväl som båt- och fiskesjö. Enligt  

länsstyrelsen har Mjörn också klassificerats som en sjö med ”särskilt 

högt naturvärde”, det vill säga högsta möjliga klassning. Här finns 

förutom skogar och sjöar en av Sveriges vackrast belägna golfbanor 

bara minuter bort. Såväl landsvägskörning som mer vågad cykling blir 

allt vanligare som motionsform. Här finns speciellt bra förutsättningar 

för all typ av cykling, både dirtbikebana och BMX-bana.MITT I GÖTEBORGS INSJÖRIKE

Här har du naturen och sjöarna in på knuten 

med möjlighet till en naturligt aktiv fritid året 

runt med bland annat flera vandringsleder 

och elljusspår.

Gråbo ligger i Lerums kommun som satsar mycket på förnybar 
energi. Hela kommunen är miljödiplomerad och dess etiska och 
miljömässiga krav i upphandlingar ger höga poäng i Miljöaktuellts 
rankning av Sveriges kommuner. Lerum har som mål att Gråbo ska 
bli Sveriges första hållbara tätort.

Göteborg

Landvetter

Lerum

Gråbo
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MJÖRNBO ALLÉ

Bilden är en visualisering, avvikelser kan förekomma.



98

Med ledorden trygghet, attraktivitet och rumslighet som rättesnöre 

förtätas Gråbo centrum med bostäder och verksamhetslokaler som ger 

möjlighet till den planerade utvecklingen. Samtliga nya gator i områ-

det kantas av separata gångbanor och på vissa platser även cykelbanor 

och en ridbana. Syftet är att skapa attraktiva gaturum med fokus på 

hållbarhet och trygghet, där det är trevligt att vistas såväl på dagen som 

på kvällen. Mjörnbo Allé ligger i centrala Gråbo, bara en knapp minut 

från busstationen och dess pendlingsmöjligheter. Placeringen gör det 

lätt att promenera med barnen till skola eller förskola för att sedan ta 

bussen till jobbet. Förutom att vara ett miljömässigt bra val, är det 

mer ekonomiskt än att pendla med bil. Sedan väljer du själv om du 

använder tiden till att börja planera för arbetsdagen eller för en 

stunds avkoppling under själva resan. För dig som har en begränsad 

rörlighet finns Flexlinjen, en särskilt anpassad busslinje som trafikerar 

Gråbo, Floda, Stenkullen och Lerum.

MITT I SMÅSTADENS CENTRUM

Mjörnbo Allé kallar vi det område som växer 

fram i centrala Gråbo. Istället för att bygga 

ut, bygger Mjörnbo Allé ihop.

Brf Mjörnbo Allé är den tredje delen av flera etapper som tillsam-

mans bildar Mjörnbo Allé. Den trädkantade gatan i området 

bildar ett naturligt gångstråk till och från torget där all tänkbar

service och handel finns. Allt byggs enligt högt ställda miljö- och 

kvalitetskrav. Området skapar en helt ny kärna i Gråbo med miljö-

mässigt hållbart boende.

MJÖRNBO ALLÉ

Bilden är en visualisering, avvikelser kan förekomma.

BRF MJÖRNBO ALLÉ
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BRF

MJÖRNBO ALLÉ
Brf Mjörnbo Allé är den tredje etappen av fem som bidrar till att 

utveckla Gråbo till en modern småstadsidyll. Lägenheterna är 

välplanerade och anpassade för olika livssituationer. Visionen är att 

förena nytänkande och erfarenhet med starkt miljöfokus. Fastighe-

ten andas kvalitet och byggs med miljömässigt tänk, både interiört 

och exteriört. Brf Mjörnbo Allé är ett nybyggt och hållbart boende i en 

trygg småstad.

Bilden är en visualisering, avvikelser kan förekomma.
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LÅNGSIKTIGT  
BOENDE
I Brf Mjörnbo Allé kan du skapa ett enkelt och 

tryggt boende under en lång tid framöver.

Medvetna materialval

Brf Mjörnbo Allé byggs enligt rådande krav på miljö och kvalitet. 

Detta speglar sig i allt ifrån materialval till värmebesparande ventila-

tionssystem. Välisolerade väggar ger låg energiförbrukning och bra 

ljudnivå. Ett bra inomhusklimat skapas genom moderna radiatorer, 

handdukstork i badrum och bra ventilation. Att bygga med miljösmarta 

material innebär en besparing både för dig och för miljön i stort.

Massor av frihet, minimalt med krav

Som ägare till en bostadsrätt äger du nyttjanderätt till en viss lägenhet 

på obegränsad tid. Tillsammans med de andra i huset äger du dessutom  

bostadsrättsföreningens mark och byggnader och ni ansvarar gemen-

samt för förvaltningen av föreningen. I föreningen fattas alla beslut 

som handlar om förvaltning och utveckling av de gemensamma 

delarna – trapphus, gårdar, förrådsutrymmen och liknande.

Mjörnbo Allé har en hemtrevlig gård där det finns rum för både  

avkoppling och lek.

Bilden är en visualisering, avvikelser kan förekomma.
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VÄLKOMMEN HEM

Bilden är en visualisering, avvikelser kan förekomma.
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Rymliga och moderna kök 

Lägenheterna är inredda med modernt designade kök. Köken är 

utrustade med energieffektiva vitvaror med 5 års garanti. Ugn, 

spishäll och inbyggd micro. Köksfläkt, kyl/sval och frys samt disk-

maskin – samtliga med vit front. Rostfri front finns som tillval. Vitt 

kakel, lättskötta laminatbänkskivor och vita luckor med dämpning. 

Engreppsblandare med diskmaskinsavstängning och rostfri diskho. 

Köken är förberedda med behållare för att göra källsorteringen en 

naturlig del av vardagen.

Helkaklade badrum med egen tvättmaskin 

Helkaklade badrum med tvättavdelning utrustad med energisnål 

tvättmaskin och torktumlare, alt. kombimaskin. Badrummen är 

inredda med tvättställskommod, WC-stol och rymlig duschhörna. 

Handdukstork med värme, handdukshängare och toalettpappers-

hållare i rostfritt. Vitt blankt väggkakel och golvklinker i skiffergrå 

nyans. Golvvärme för en behaglig känsla finns som tillval.

Fräscha ytskikt

Trä är både varmt, vackert och skapar en ombonad känsla. Trestavig 

ekparkett är standard i alla torra utrymmen. Väggarna är vitmålade 

med en matt yta. Vita släta innerdörrar och fönsterbänkar i natur-

sten är standard i samtliga rum.

Individuella tillval

Innan inflyttning finns det möjlighet att påverka utseendet. Mot 

pristillägg kan du välja köksutrustning, skåpsluckor och handtag, 

badrumsinredning, innerdörrar, golvmaterial, väggkulörer, tape-

ter och kakel.

FORM OCH FUNKTION I HARMONI
Brf Mjörnbo Allé byggs med kvalitet och omtanke, det märks i materialvalen som gjorts  

för att hålla över tid.

Bilden är en visualisering, avvikelser kan förekomma.

Bilden är en visualisering, avvikelser kan förekomma.
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Tre grundläggande förhållningssätt:

1. Det kommer att ta tid.

Tiden i sig måste läggas fast som ett viktigt förhållningssätt. Det 

kommer finnas perioder när inte så mycket spännande händer, 

och det kommer komma en tid när frågan inte längre är ny och 

spännande.

 

2. Gråbo är en vanlig ort - detta gör den unik.

Gråbo är en alldeles vanlig svensk tätort som liknar 1000-tals andra 

orter i Sverige. Det som gör arbetet i Gråbo ovanligt, och kanske 

unikt, är att det inte utgår från ett stort exploateringsprojekt, d.v.s. 

ett stort nybygge. Istället är det den sociala dimensionen som är in-

tressant, människors vardagsliv, hur vardagens transporter fungerar, 

hur man väljer att sköta sina bostäder, eller vilka varor man väljer, 

mm. Detta föreslås vara utgångspunkten för arbetet i Gråbo.

 

3. Inflytande från boende i Gråbo.

Kommunens vision och klimatstrategi ställer krav på en annan livsstil, 

d.v.s. en förändring av vardagslivet. En sådan utveckling kommer 

vara en del av arbetet inom pilot Gråbo - och detta kan inte ske utan 

ett nära samarbete med dem som bor och verkar i Gråbo.

 

Målsättningar för pilot Gråbo

När kommunstyrelsens uppdrag om pilot Gråbo är avslutat ska:

- Gråboborna ha goda förutsättningar att välja hållbara livsmönster. 

Målet riktar sig till alla åldrar.

- Gråboborna i betydande omfattning själva vilja driva utvecklingen 

att göra Gråbo till en hållbar tätort.

- Skolan i Gråbo ha en nyckelroll i att bygga kunskap och insikt om 

hållbara levnadsvillkor och livsmönster. Detta ska ske inom ramen 

för goda skolresultat i övrigt.

- Gråbo tätort ha en hållbar tätortsstruktur.

- Gråbo tätort ha tillgång till en hållbar infrastruktur.

- Näringslivet i Gråbo i betydande omfattning stödja en hållbar 

utveckling. Bland annat betyder detta att väsentligt fler arbetstill-

fällen än vad som finns idag, ska skapas.

- Föreningslivet i Gråbo vara aktivt i hållbarhetsarbetet.

- Erfarenheterna i utvecklingsarbetet i Gråbo i betydande omfattning 

finnas överförda till hela kommunen.

ANPASSAT FÖR 
EN HÅLLBAR 
FRAMTID
Lerums vision är att bli Sveriges ledande 

miljökommun till år 2025 eller tidigare. 

Gråbo ska göras till pilot i arbetet att nå 

Vision 2025. Skälen till beslutet är flera; 

att tre nya skolor redan hade byggts, att 

engagemanget bland invånarna i Gråbo är 

väldigt högt och att Gråbo som tätort är 

väl avgränsat.

Miljörum med ett levande tak

Till Brf Mjörnbo Allé finns två ljusa och välventilerade återvin-

ningsrum med sortering. Som ett led i visionsarbetet samlas 

matavfallet in separat och omvandlas till biogas. Taken på 

återvinningsrummen beläggs med sedum som en påminnelse 

om kretsloppet och vikten av källsortering. 

PILOT  
GRÅBO

19
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BOFAKTA
 

    
Allmänt  Nyproduktion av vinkelhus, Hjällsnäs 9:109, Gråbo
 
Stomme  Bottenplatta på mark. Stomme av prefabricerad betong. 
 Bjälklag utförs av betongkonstruktion med ovanliggande fuktspärr och trägolv.
 
Yttertak  Sadeltak. Prefabricerade takstolar av trä. Ytskikt av grå tvåkupiga betongtakpannor.  

Utvändiga plåtarbeten med erforderlig taksäkerhet. Avvattning mm utförs i lackad plåt.
 
Fasader  Sandwichelement av betong och isolering.
 
Fönster  3-glasfönster och balkongdörrar i trä/aluminium.
 
Fönsterbänkar  Natursten, tjocklek = 20mm.
 
Fönstersmygar  Vertikala fönstersmygar och övre delen av fönstersmygarna i takfönstren utförs som kloster-

smygar i betong. Fönsterdörrar och ovansidan fönster i vägg har raka smygar.

Balkongfronter  Pinnaräcke lackad aluminium, 1,17m ovan balkongplatta.
 
Uppvärmning  Radiatorer. Fjärrvärme och värmeåtervinning på frånluften som komplement.
 
Ventilation  Mekanisk frånluft med återvinning och tilluft genom spaltventiler i fönster och ventiler i fasad.
 
Golv  Parkett i samtliga utrymmen inom lägenheten utom i badrum.
 
Golv/badrum  Klinker i badrum, 20x20cm på hela ytan förutom vid duschplats 10x10cm.
 
Vägg  Målad betong och gips i bostadsrum samt vitt kakel i badrum.
 
Innertak  Målad betong. Inklädnad av installationer kan förekomma med gips företrädesvis i hall.
 
Vitvaror Vitvaror med 5 års garanti i min klass A++ där ej annat anges: Kulör vit med tillval i rostfritt.
 Samtliga lägenheter förses med tvättmaskin och kondenstumlare, alternativt kombimaskin 

enligt ritning.

Förråd Det finns 52 st förråd i gårdsbyggnad eller på vinden.  
Två lägenheter har förråd i respektive lägenhet.

Cykel- och miljörum:  Cykel- och miljörum finns i gårdsbyggnaderna på innergården.

Ett bostadsköp är en stor och viktig affär 
och vi vill att du ska känna det tryggt och 
bekvämt att köpa en bostad av oss. Därför 
vill vi nämna de viktigaste punkterna för att 
du ska känna till de olika stegen i köppro-
cessen och i vilken ordning saker och ting 
sker. Att bli ägare av en bostadsrätt innebär 
att du betalar en insats och köper en andel 
och medlemskap i en bostadsrättsförening. 
En bostadsrätt är rätten att nyttja en bostad 
på obegränsad tid, så länge man följer för-
eningens stadgar och betalar månadsavgif-
terna. Föreningen i sin tur äger fastigheten 
med tillhörande byggnader.

1. Intresseanmälan 
Om du är intresserad av projektet så kan du 
med fördel lämna in en intresseanmälan, 
vilket enklast sker på mjornboalle.se eller 
via våra mäklare som ansvarar för hela 
säljprocessen.

2. Förhandsavtal 
Förhandsavtal kan tecknas när 
bostadsrättsförening en har fått kostnads-
kalkylen godkänd och förskotts garantin är  
tecknad, samt tillstånd har erhållits från 
Bolagsverket. Vid tecknandet av förhands-
avtalet betalar du som köpare 5% av köpe-
skillingen, dock minst 100 000 kr. Förhands-
avtalet är bindande, så det är viktigt att du 
har ordnat finansiering och ett sk. lånelöfte 
innan du under tecknar avtalet. Vid för-
handsavtalets tecknande sätts en preliminär 
tidpunkt för inflyttning.

3. Tillval/inredningsval 
En av fördelarna med att köpa en bostads-
rätt redan i byggskedet är att du kan vara 
med och bestämma hur just din bostad ska 
inredas. Även om bostäderna är välplanera-
de och med god grundstandard, uppskat tar 
många att kunna sätta just sin personliga 
prägel på material och övriga tillval. Vi kom-
mer att ta fram en tillvalskatalog där vi dels 
beskriver grundstandarden i bostäderna 
och dels de tillval som är möjliga att göra. 
Du får som kund ett personligt möte med 
entreprenörens representant för genom-
gång av dina tillval. Tilläggskostnaden för 
tillvalen betalas direkt till entreprenören via 
separat faktura.

4. Upplåtelseavtal 
Några månader innan inflyttning ersätts 
förhandsavtalet med ett upplåtelseavtal. 
Detta är det slutgiltiga av talet, som reglerar 
upplåtelsen av din bostad.

5. lnformationsmöten 
Under tiden du väntar på att din bostad ska 

färdigställas håller föreningen informations-
möte där du får tillfälle att ställa frågor och 
dessutom träffa och lära känna dina nya 
grannar.

6. Besiktning 
Innan det är dags för inflyttning sker besikt-
ning av bostaden. Du blir då inbjuden att 
vara med vid detta tillfälle som sker ihop 
med entreprenören och en utomstående 
besiktningsman. Då kontrolleras att bosta-
den är fri från fel och brister och att tillvalen 
du har valt stämmer.

7. Tillträde 
Senast sex månader före inflyttning får du 
besked om ditt definitiva tillträdesdatum. 
På tillträdesdagen träffar du mäklaren 
och entreprenören i din nya bostad och 
innan dess ska du ha gjort slutbetalningen. 
Medtag kvittot som visar att denna är gjord. 
Äntligen kan du flytta in i ditt nya efter-
längtade hem!

8. Överlämnande av bostadsrättsförening 
Någon månad efter inflyttning hålls en ny 
förenings stämma då den nya styrelsen för 
föreningen utses. Ni som är intresserade av 
styrelsearbete bör påtala detta för valbered-
ningen. Innan den nya styrelsen är tillsatt 
kommer en interimsstyrelse att bevaka 
föreningens intressen.

9. Garantier 
Garantitiden för entreprenaden är fem 
år och ansvar stiden är tio år. Efter två 
år sker en så kallad garantibe siktning 
som föreningen kallar till. Du som kund 
omfattas även av en insatsgaranti fram 
till överlåtelsen av bostaden samt att 
Tornstaden förvärvar ev osålda bostäder.

10. Försäkringar 
Hela byggnationen täcks av försäkringar 
fram till slutbesiktningen. Fram till dess att 
slutbesiktning sker har interimsstyrelsen 
tecknat en försäkring för bostadsrättsfören-
ingen som innefattar fastigheten och dess 
byggnader. Vid inflyttning tecknar du själv 
en hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

ORDLISTA 

Föreningsstadgar 
Stadgarna är bostadsrättsföreningens 
grundläggande regler. Stadgarna ska vara 
registrerade hos Bolagsverket och är därför 
en offentlig handling. Det är föreningsstäm-
man som beslutar om stadgarna. 

Föreningsstämma 
Föreningsstämman är det högsta beslu-

tande organet i bostadsrättsföreningen. 
Stämman visar att en bostadsrättsförening 
ska präglas av demokrati och att alla med-
lemmar ska få vara med och besluta i frågor 
som rör föreningen. Om alla dagliga frågor 
skulle beslutas på föreningsstämman skulle 
det bli alltför in effektivt och det är därför 
stämman väljer en styrelse som får i uppgift 
att sköta de löpande frågorna. 

Månadsavgift 
Månadsavgift är den månadskostnad som er-
läggs till föreningen och som skall täcka din 
del av förening ens löpande kostnader såsom 
ränta, administration, fastighetsskötsel etc. 

Ekonomisk plan och kostnadskalkyl 
I en bostadsrättsförening ska det finnas en 
ekonomisk plan. Planens uppgift är att ge 
blivande bostadsrätts havare information 
om föreningen och dess ekonomi. Den 
ekonomiska planen ska innehålla de upp-
lysningar som är av betydelse för bedöm-
ning av föreningens verksamhet. Planen 
ska registreras hos Bolagsverket. När det 
gäller nyproduktion är det vanligt att sälja 
lägenheterna innan byggnationen påbörjas. 
Bostadsrättsföreningen är då bildad base-
rad på en kostnadskalkyl, det är en slags 
förenklad ekonomisk plan. Även denna 
ska vara intygad av Boverkets certifierade 
intygsgivare. 

Förskottsgaranti 
En nybildad bostadsrättsförening kan 
finansiera delar av byggnationen med 
förskott (del av insatsen) från de blivande 
bostadsägarna. För att få ta in förskott krävs 
ett tillstånd från Bolagsverket som i sin tur 
kräver en säkerhet från tredje part (försäk-
ringsbolag). Garantin kallas Förskottsgaranti 
och löper från att ansökan av tillstånd 
lämnas in fram till tillträdet av bostäderna. 
Garantin innebär att du som blivande ägare 
får tillbaka din förskotterade insats om du 
inte får den bostadsrätt du har förvärvat. 

Entreprenör 
Entreprenören är den som står för byggna-
tionen, i detta fall Byggnads AB Tornstaden.

Interimsstyrelse 
Interimsstyrelse är en tillfällig styrelse som 
är till för att bevaka föreningens intressen 
under byggnatio nen. När byggnationen är 
färdigställd och besiktigad överlämnar inte-
rimsstyrelsen ansvaret till den, på ordinarie 
föreningsstämma, utsedda styrelsen. Detta 
sker i regel någon eller några månader efter 
slutbesiktning på föreningens årsstämma.

VAD ÄR EN BOSTADSRÄTT OCH  
HUR GÅR DET TILL ATT KÖPA BOSTADSRÄTT?
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2322 Brf Mjörnbo Allé reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel.

DET ÄR VI SOM BYGGER
Med Göteborg som bas är Tornstaden en modern version av gamla 

tiders byggmästare. Vi ser oss som nytänkande med kompetens att 

utveckla, bygga, äga och förvalta fastigheter. Vi arbetar långsiktigt 

och lägger stor vikt vid den personliga relationen med våra kunder, 

samarbetspartners och anställda. Vår vision kommer från den gamla 

byggmästarens roll, som var att med personligt engagemang, lång-

siktighet och kvalitetstänkande driva byggprojekt från början till 

slut. Precis som gamla tiders byggmästare tar vi ett personligt ansvar 

för projektering, byggnation och förvaltning. Det gör att vi har full 

kontroll i alla delar av byggprocessen. Det har visat sig att vårt tradi-

tionella arbetssätt är mer modernt än någonsin.

Brf Mjörnbo allé förmedlas genom Bjurfors. Som oberoen-
de mäklare ser de efter dina intressen som köpare. De kan 
även hjälpa till med försäljning av ditt nuvarande objekt.

Therese Bjurenlind
031-733 20 99 
therese.bjurenlind@bjurfors.se

Marcus Cyrillus
031-733 20 29 
marcus.cyrillus@bjurfors.se

Alelundsgatan 4 
412 66 Göteborg

www.bjurfors.se/mjornboalle

Handelsbanken
Lars-Olof Yttergren
0302-55604
layt01@handelsbanken.se
 
Sandra Forsbohl
0302-55605
saan05@handelsbanken.se
 
Handelsbanken Lerum
Centrumpassagen 3-5
443 25 Lerum

www.handelsbanken.se/lerum

Exempel på vad Tornstaden byggt tidigare

Tornstadens kontor

Göteborg

Brf Terrasshuset

Landvetter

Brf Tornugglan

Nya Hovås

Brf Mjörnbotorget

Gråbo
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mjornboalle.se


