
BRF VÅRVINDEN 

STALLBACKEN, MÖLNDAL

Utforska hur ditt nya boende ser ut.

Ett hus med känsla 
för stil och detaljer



Vad spelar bredden på en list för roll? Vi är övertygade om att det 
är helt avgörande, helheten består av detaljerna och utan omsorg 
om dem blir det inget bra. Vi älskar detaljerna. Det är därför vi 
lägger in riktig parkett och har induktionshäll i våra kök.  
Detaljerna spelar roll.

Alla lägenheter är utrustade 
med induktionshäll, även 1:orna.

Detaljerna som gör skillnad
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Bild från Electrolux



Vi tror på att skapa boende som det känns härligt att komma hem till 
men för ett pris som gör det möjligt att inte enbart sitta hemma. Resa, 
träna, shoppa, sommarstuga – det finns mycket härligt man kan lägga 
sin inkomst på. Vi tycker att det ska finnas en balans och försöker ge 
er en rimlig boendekostnad.

Prisbelönta arkitektbyrån Semrén 
& Månsson har ritat många av 
Göteborgs mest spektakulära  
byggnader och har idag kontor 
i Sverige, Ryssland och Polen. 
En specialitet som känns igen är 
vackert tegel i deras fasader. Det 
ska vara vackert att komma hem. 
Skönhet är subjektivt men väldigt 
viktigt, och vi är stolta över det 
våra arkitekter ritat.

Generösa terrasser och balkonger 
bjuder in till umgänge.

Boendekvalitet för pengarna

Vi tar 
arkitekten 
på allvar
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BRF  VÅRVINDEN
Det här blir hus som är omsorgsfullt ritade både 
utvändigt och inne i lägenheterna, ned till de viktiga 
detaljerna. Allt för att du ska få ett boende med hög 
kvalitet. Det ska kännas härligt att komma hem.

STALLBACKEN
Tänk dig att bo i en grönskande stadspark med  
charmig växling mellan höga och låga bostads- 
hus. Stallbacken ligger på promenadavstånd från 
Mölndals centrum, men egentligen finns det mesta 
du behöver runt hörnet. Bageri, mataffärer, förskola 
och  skola i området gör att man inte behöver 
utnyttja de bra kommunikationer som finns utan- 
för dörren. Iögonfallande är den allé som bidrar till 
områdets karaktär och som avskiljer  Stallbacken 
från den närliggande travbanan. En annan fördel är 
att det aldrig har varit lättare att hålla igång, med 
Åbybadet, ishallen, Aktiviteten och flera tränings-

anläggningar och ridhus på ett stenkasts avstånd. På 
promenadavstånd finns dessutom flera fina natur-
områden som Änggårdsbergen, Åbybergsparken och 
Safjällets naturreservat.

MÖLNDAL
Mölndal är storstad och småort på samma gång  
med urbant utbud av nöje, kultur och shopping på  
cykelavstånd men samtidigt tryggheten, naturen 
och trivseln som på landet. Från Stallbacken är  
det lika lätt att ta sig till Avenyns uteliv som till de 
ekologiska odlingarna vid vackra Gunnebo Slott. 
Mölndal har också ett blomstrande näringsliv med 
allt från stora och världskända aktörer som Astra, 
Ericson och SCA, till små men kärleksfullt drivna 
företag, exempelvis ett av Sveriges bästa bagerier, 
”Margaretas bröd och bakverk”. Just det, som ligger 
vid bostadsområdet Stallbacken.

Välkommen hem

Mysa i soffan, sticka till gymmet, ses över gofika, 
bada med en bok, umgås på gården eller ta en 
promenad i naturen. Så härlig kan vardagen se ut, 
och oavsett dina preferenser så finns alla möjlig-
heterna på Stallbacken. 
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Våra
lägenheter
1 rok  .........................sid 8

2 rok ........................ sid 10

3 rok ........................ sid 12

4 rok ........................ sid 14
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Sisjön 12 min
Frölunda Torg 17 min

Sahlgrenska 16 min

Mölndals C 3 min
Mölndals Bro 4 min

Korsvägen 20 min

Ikea Kållered
30 min
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= Förskola

= Grundskola, gymnasium

A

B
= Förskola, fristående

= Grundskola, fristående

H

F

FF

GF

G

= Hållplats

T =Pendeltågstation

= Sjukhus

= Tid med elcykel = Aktiviteten Idrottshall, bowling, konstgräs, 
    dansstudio

+

= Aktivitetsområde, friidrott, bad/simhall, 
    ishall, badmintonhall, Åbyvallen – fotboll

NÄROMRÅDET
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Undrar du fortfarande varför det ingår en elcykel  
på köpet när du flyttar in i Brf Vårvinden? Jo, vi är 
övertygade om att det finns många fördelar för dig. 
Med cykel får ut det mesta av området, det är så 
klart bra för hälsan och dessutom sparar man miljön. 
Det sista är faktiskt viktigt för oss. 

Våra hus har alltid en hög grad av miljöanpassning. 
Vi ser till att de är energisnåla, byggda av kvalitets-
material som är hälsosamma och att själva byggpro-
cessen är skonsam för omgivningen. Det betyder att 
vi bygger hållbara bostäder där du kan trivas i årti-
onden, underhållsfritt och med låga driftkostnader. 

Våra hus uppfyller både dagens 
och framtidens önskemål när det 
gäller miljöomsorg och resurs-
hantering.

Det är det 
här vi menar 
med nära
Allt du behöver på fem minuters 
cykelavstånd. Tack vare elmotorn 
går det lika bra på en dålig dag. 
Och ärligt talat, vissa dagar är  
en hämtpizza det viktigaste i 
världen. ELCYKEL

PÅ KÖPET

ETAPP 2

ETAPP 1

STALLBACKEN



Komma hem sent efter nattsudd,  
heldag hemma i pyjamasen eller bara 
vända i hallen för att få med tränings-
bagen? Man mår bra av balans. 

Det här är ett hem som fungerar lika bra för lata 
som för hektiska dagar. Välplanerat med smarta  
lösningar och kvalitet ner i minsta detalj gör att  
det inte krävs stora insatser för att hålla hemmet  
i topptrim. 

En lägenhet att längta hem till. Perfekt för dig som 
lever ett aktivt liv, som värderar din frihet och 
vill att livet ska vara enkelt men ändå fräscht och 
snyggt.

1
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Lägenhet 1 rok



Lägenhet 1 rok
Stallbackens 1:or finns i åtta olika utföranden. Här bor man bekvämt med 
bland annat diskmaskin och fransk balkong. Öppen planlösning med plats 
för både soffa/säng och matbord, även i de minsta lägenheterna.
Pris från 995 000 kr och månadsavgift från 1 900 kr inkl värme och vatten.
Storlekar: 26 m2, 27 m2, 37 m2.
Illustrationen visar 37 m2.
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Detta är en exempellägenhet. 1:orna finns i fler storlekar och utföranden. 
Viss avvikelse kan förekomma. Skala och mått kan avvika från verkligheten. 

Se vår bofaktabroschyr eller stallbacken.jutabo.se



10 Brf Vårvinden

Sjunka ner i soffan efter en lång 
arbetsdag eller helgfrukost med extra 
allt i flera timmar? 

Det här är en lägenhet att umgås i och längta hem 
till. Välplanerad med smarta lösningar och kvalitet 
ner i minsta detalj, vilket ger ett modernt, lättskött 
och snyggt boende som passar lika bra för en som 
för två. 

Som första köpare väljer du de köksluckor, tapeter 
och blandare som får dig att trivas bäst. Det blir 
verkligen ditt hem med precis den inredning som 
passar dig. Det blir ett hem för både lugna och full-
späckade dagar.

2
Lägenhet 2 rok

Bild från Mora Armatur
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Lägenhet 2 rok
Tvårumslägenheterna finns i nio olika utföranden. Alla har terrass  
eller balkong där man njuter av morgon- eller kvällssol. Ekparkett,  
kök med induktionshäll och helkaklat badrum förberett för egen  
tvättmaskin. 
Pris från 1 545 000 kr och månadsavgift från 2 700 kr inkl värme  
och vatten.
Storlekar: 44 m2, 54 m2.
Illustrationen visar 44 m2.

Detta är en exempellägenhet. 2:orna finns i fler storlekar och utföranden. 
Viss avvikelse kan förekomma. Skala och mått kan avvika från verkligheten. 

Se vår bofaktabroschyr eller stallbacken.jutabo.se



Den lilla familjen har behov som  
man inte kan ana innan man är i den 
situationen.

Plötsligt är avståndet till närmaste dagis avgörande
(på gården), och var närmaste kvällsöppna affär finns 
(4 min med elcykel) eller hur barnvänlig utemiljön är 
(grönskande stadspark) men i grund och botten vill 
man fortfarande ha samma saker som innan: fräscht, 
modernt, snyggt och lättskött. Det levererar vi.  

Det här är ett hem som fungerar lika bra för lata  
som för hektiska dagar. Välplanerat med smarta  
planlösningar och kvalitet ner i minsta detalj gör att 
det inte krävs stora insatser för att hålla hemmet 
topptrim. En lägenhet att längta hem till. 

3
Lägenhet 3 rok
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Bild från Marbodal

Bild från Mora Armatur



Lägenhet 3 rok
3:orna finns som hörnlägenheter och genomgångs-
lägenhet med högt läge. Här kan du få både terrass 
och balkong med gott om plats. Funktionell plan- 
lösning ger generösa ytor. Kök med inbyggnadsugn 
och induktionshäll, gott om förvaring.
Pris från 2 395 000 kr och månadsavgift från 3 500 kr 
inkl värme och vatten. 
Storlekar: 64 m2, 68 m2.
Illustrationen visar 64 m2.

Detta är en exempellägenhet. 3:orna finns i fler storlekar och utföranden. 
Viss avvikelse kan förekomma. Skala och mått kan avvika från verkligheten. 

Se vår bofaktabroschyr eller stallbacken.jutabo.se
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Sommarkvällar på den generösa  
balkongen eller skåda ut över vinter-
landskapet från soffvärmen? 

Byggt för umgänge oavsett om ni har gäster eller 
vill mysa själva. Det här är en lägenhet för dig som 
vet vad du vill ha, som bryr dig om kvalitet ner i 
de minsta detaljerna och som vill ha det vackert 
omkring dig. Ett modernt och lättskött boende som 
ger livskvalitet.

4
Lägenhet 4 rok
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Lägenhet 4 rok
Fyrarumslägenheterna har härlig planlösning för  
samvaro och dessutom stor balkong eller terrass som 
ger radhuskänsla. Gästtoalett, badrum med badkar, 
tvättmaskin och torktumlare. 
Pris från 3 445 000 kr och månadsavgift från 4 600 kr 
inkl värme och vatten. 
Storlekar: 92 m2, 97 m2.
Illustrationen visar 97 m2.
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Detta är en exempellägenhet. 4:orna finns i fler storlekar och utföranden. 
Viss avvikelse kan förekomma. Skala och mått kan avvika från verkligheten. 

Se vår bofaktabroschyr eller stallbacken.jutabo.se



Var så god, 
nyckeln till 
ditt hem! 
Som inte 
finns än.

Med Tillvalsportalen flyttar ni in i lägenheten redan innan 
huset är byggt. Ni gör den till er egen. Tillsammans kan ni 
planera precis så mycket eller lite ni vill och har chansen att 
forma detaljerna i boendet så att det passar just er. 
Det låter väl trevligt?

Det här är det enkla sättet att välja utrustning till 
sin lägenhet. Det moderna sättet. Glöm högar av 
förvirrande produktkataloger och otydlig kommu-
nikation kring valen. Ni får ett personligt inlogg för 
Tillvalsportalen. Så sätter ni er i soffan med läsplat-
tan och planerar tillsammans. På sidan finns tydliga 
instruktioner, men självklart hjälper vi er personli-
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gen om några frågetecken uppstår. Alla tillgängliga 
val finns samlade i portalen och på den utrustning 
som inte ingår i standardutbudet finns prisuppgift. 
Alla val ni gör dokumenteras tydligt och kostna-
derna räknas samman, så att inga missförstånd ska 
kunna uppstå. Ni har alltid översikt och kontroll så 
att ni kan koncentrerar er på det som är trevligt.

Bild från MarbodalBild från Mora Armatur
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Jutabo

Jutabo utvecklar bostäder med inbyggd livskvalitet. 
Vi har en byggfilosofi med fyra principer som visar 
vilka vi är och vad vi står för:

MILJÖ PÅ KORT OCH LÅNG SIKT
Våra hus har alltid en hög grad av miljöanpassning. 
Vi ser till att de är energisnåla, byggda av kvalitets-
material som är hälsosamma och att själva bygg- 
processen är skonsam för omgivningen. Det betyder 
att vi bygger hållbara bostäder där du kan trivas i 
årtionden, underhållsfritt och med låga driftkostna-
der. Våra hus uppfyller både dagens och framtidens 
önskemål när det gäller miljöomsorg och resurs- 
hantering.

SKRÄDDARSYTT FÖR DE BOENDE
Olika typer av människor har olika typer av behov. 
En barnfamilj behöver möjligheter till utelek, den 
som är ung vill bo yteffektivt och någon som har 
bott med tillgång till trädgård hela sitt liv vill ha  
en stor uteplats. Våra projekt har oftast en speciell 
målgrupp och vi lägger stor vikt vid anpassning och 
att hitta de bästa lösningarna. Det kan vara fiber-
bredband, el-cyklar eller en riktigt stor lekplats.

NÄRA TILL KOMMUNIKATIONER
Framtidens boende ligger där bilen inte är ett måste 
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och valmöjligheten när det gäller resor är stor. För 
miljön och privatekonomins skull ska alla ha till-
gång till gröna resor. Våra bostäder ligger antingen 
centralt i en större stad eller nära de stora kom- 
munikationsstråken med goda möjligheter att resa 
kollektivt.

VACKERT BOENDE GER TRIVSEL
Det är alltid trevligt att bo vackert. Vi samarbetar 
med meriterade, nyskapande och skickliga arkitekter. 
Tillsammans utvecklar vi bostäder som smälter in  
i omgivningen och samtidigt sticker ut med spän- 
nande och skön design. Vi bygger helt enkelt smak-
fullt både inom- och utomhus.

Ur dessa grunder växer våra bostäder fram. Med vår 
långa erfarenhet och stora kompetens ser vi till att 
de förverkligas genom en så smidig process som 
möjligt. Eftersom vi bara har ett par projekt på gång 
samtidigt har vart och ett alltid vårt fulla engage-
mang.
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Göteborgsvägen 3, 443 30 Lerum
www.jutabo.se

KONTAKTA MÄKLAREN
Daniel Stenberg, tel 031-388 70 17
daniel.stenberg@nytthem.se

MER INFO OCH 
INTRESSEANMÄLAN
stallbacken.jutabo.se
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