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Ett hem speglar dem som bor där. Lägenheterna på Kyrkstigen 17-32 

i Förlanda är trivsamma, tillgängliga och ljusa.

ETT HEM
Vårt hem är vår trygga landningsplatta. Här kopplar vi av 

och umgås. Just därför är det klokt att välja ett boende som 

inspirerar och ger livslust. 

FLER FÅR MÖJLIGHETEN 
Första etappen av Förlanda byggdes redan 1996. Idag 

finns det 14 lägenheter och nu ökar vi på antalet till totalt 

30 hyresrätter. De nya lägenheterna blir 2 eller 3 rum och 

kök. Bostäderna är fördelade på fyra mindre hus. I byn finns 

gemensamhetslokal, lekplats, växthus samt möjligheter att 

odla själv.

BAD OCH NATUR
Här finns också otaliga möjligheter till naturupplevelser 

med närhet till bad och aktiviteter nära inpå. Förlanda kyrka 

ligger alldeles intill området och omgivningen runt omkring 

bjuder både på öppna fält och skogar samt sjöar. Här finns 

helt enkelt möjlighet till ett naturnära och inspirerande bo-

ende.

LÄGENHETENS STANDARD
Lägenheterna är ljusa och trivsamma och samtliga bostä-

der har balkong eller uteplats. Husen byggs som passivhus 

villket innebär att behovet att tillföra värme är mycket litet. 

Det medför kvaliteter i boendet, såsom en god och tyst in-

omhusmiljö. 

Lägenheterna i plan 1 (övre plan) har sluttande tak. Takhöj-

den i nock ger rummet en känsla av ökad rymd. 

RÖKFRITT
Idag finns ett stort intresse och önskan om att kunna vistas i 

en rökrfri miljö. Vår  ambition är att våra lägenheter på Kyrk-

stigen 17-32 skall vara rökfria.

FÖRDELNING
2 rum och kök  54,5 kvm 8 st 

3 rum och kök    81,6 kvm 8 st 

Välkommen in
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MILJÖN GER GODA MÖJLIGHETER TILL SPONTANA

MÖTEN OCH GEMENSKAP BÅDE UTOM- OCH INOMHUS 
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Situationsplan

PARKERING
I mån av plats finns möjlighet att hyra carport i etapp 1. 

Parkeringsplatser finns i området.

LEKPLATS
Angränsande till husen finns en lekplats för hela området.

Här finns sittplatser och nya lekredskap. En naturlig plats 

för möten för både stora och små. 

FÖRRÅD OCH MILJÖHUS 
Till varje bostad finns ett mindre lägenhetsförråd som 

ligger i plan 0 (entréplan). I molokerna slänger man sitt 

hushållsavfall och i miljöhuset finns bra förutsättningar för 

att källsortera.

INNERGÅRD
I mitten av de fyra husen i etapp 2 finns en grönyta som ger 

möjlighet till umgänge. Det är en välkomnande plats med 

bänkar och möjlighet till samvaro.

ODLINGSLOTTER
Skörda det du själv sått och förvaltat. Möjlighet till mindre 

odlingar finns i området.

FRUKT OCH BÄR
Inom området växer bär och frukt och unga friska buskar 

planteras inom hela området. Några av de äldre plante-

ringarna har föryngrats.

GEMENSAMHETSLOKAL
Finns i området. 

VÄXTHUS
Finns i det befintliga området, se bild.

GRILLPLATS
Två grillplatser finns i området.

INDIVIDUELL MÄTNING
Hushållsel-, kall- och varmvattenförbrukning mäts separat 

för varje bostad. Du betalar för det du själv förbrukar.
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Vi reserverar oss för ev. ändringar



RUM VÄGGAR GOLV   TAK UTRUSTNING

Lägenhetsförråd gips betong målat hylla

Entré/hall målade klinker/parkett plan 0
parkett övriga plan

målat hatthylla 
garderob

WC/dusch kakel klinker i nedre plans bad-
rum samt värmeslingor.
övre plan har plastmatta 
i badrummen

målat överskåp, spegelskåp
kommod
tvättmaskin
torktumlare
duschvägg

Vardagsrum målade parkett målat

Kök målade parkett målat kakel ovan bänkskåp
spis med induktionshäll
kyl och frys i 3 ROK
kyl/frys kombi i 2 ROK
diskmaskin

Sovrum målade parkett målat garderob

Klädkammare/förråd målade parkett målat hylla

INNERVÄGGAR: Plåtreglar med målad gips. 

Ett lager extra gips mot sovrum för att motverka ljud.

FÖNSTER: Energieffektiva fönster - aluminium utsida, trä 

insida.  Öppningsbara fönster förses med barnspärr. 

Vädringsmöjlighet i varje rum.

YTTERDÖRRAR: Trä.

UPPVÄRMNING:  Fjärrvärme för värme och varmvatten. 

Passivhusteknik. Centralt ventilationsaggregat med hög 

återvinning försett med varmvattenbatteri för stöttning 

vid ev behov samt golvvärme plan 0 och radiatorer plan 1.

VENTILATION: Balanserad från- och tilluft med 

värmeväxling (FTX).

EL OCH VATTEN: Eksta levererar el, varm- och kallvatten.  

Lägenheten har en grundhyra. Förbrukning av el och 

vatten mäts separat för varje lägenhet. Din förbrukning 

debiteras separat på hyresavin. 

TV/DATA/TELEFONI: Varje fastighet ansluts till det 

öppna stadsnätet. Du anmäler själv bredband, telefoni 

och fler kanaler än grundutbudet (must carry). Du betalar 

själv för allt utom must carry. 

För mer info se  www.kungsbackabredbandsnat.se. 

RENHÅLLNING: Moloker för hushållsavfall och miljöhus 

för sortering. För sådant som inte får slängas i miljöhuset 

förses hyresgästen med återvinningskort.

LÄGENHETSFÖRRÅD:  Separata förråd i plan 0.

Grundstandard
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Miljöklokt boende
ENERGIKONCEPT

Husen är byggda med passivhusteknik. Det är en del i 

Ekstas väl beprövade energikoncept. Solen värmer inte 

bara oss frusna nordbor. Den har också kraft som bär 

längre. Strålarna från solen bidrar också till värme och 

varmvatten ifrån solfångarna på taket. 

HUSHÅLLSMASKINER - SPARA MER

Utöver hög kvalitet på samtliga vitvaror har vi som stan-

dard valt utrustning som ger dig låg energiförbrukning.

Lägenheterna är utrustade med  värmepumpstorktumlare 

som förbrukar mindre och ger en lägre elanvändning än en 

sedvanlig torktumlare då den alstrade värmen återvinns. 

Kyl- och frysskåp samt tvättmaskin och övrigt är de bästa 

som går att finna ur energisynpunkt. 

VÄRME och VENTILATION

Ett centralt ventilationsaggregat förser lägenheterna 

med från- och tilluft. Lägenheterna på plan 0 värms med 

golvvärme, medan lägenheterna på plan 1 värms med 

radiatorer. Tillsammans med uppvärmd tilluft säkerställs 

en behaglig inomhustemperatur även under den kalla 

årstiden. 

EL, VARM- och KALLVATTEN

Lägenheten har en grundhyra. Förbrukningen av el och 

varm- samt kallvatten mäts separat för varje lägenhet. 

Det du förbrukar debiteras separat på hyresavin. Detta 

ger dig goda  möjligheter att själv påverka dina månads-

kostnader.

  Högsta kvalitet på inomhusluften
  Dragfritt
  Tyst inomhus
  Välisolerad bottenplatta samt yttervägg, tak och    
  fönster 
  Lufttät konstruktion
  Effektiv värmeåtervinning
  Kvalitetsbygge

 
HUSETS EGENSKAPER 
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Vi reserverar oss för ev. ändringar

Översikt våningsplan

5

Plan 0 - hus 1, 2, 3 och 4
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På Kyrkstigen 25 och 28 är  altandörr och vardagsrumsfönster placerade annorlunda. Se 
lägenhetsritning sidan 9-10.

Fasad entrésida



Översikt våningsplan
Plan 1 - hus 1, 2, 3 och 4
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Fasader baksida och gavel
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Visar utskjutande 
tak på hus och 

förrådsbyggnaden 
i plan 0.

Visar utskjutande 
tak på hus och 

förrådsbyggnaden 
i plan 0.
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Hus 1, 3, 4 - lägenhetsritning plan 0

Kyrkstigen  17, 21, 29  3 rum och kök 81,6 kvm
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STFK
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Vi reserverar oss för ev. ändringar
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Hus 1, 3, 4 - lägenhetsritning plan 0
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Kyrkstigen  20, 24, 32  3 rum och kök 81,6 kvm
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Vi reserverar oss för ev. ändringar



Hus 2 - lägenhetsritning plan 0

Kyrkstigen  25  3 rum och kök 81,6 m2
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VentA

Vi reserverar oss för ev. ändringar



Hus 2 - lägenhetsritning plan 0

Kyrkstigen  28  3 rum och kök  81,6 m2
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VentA

Vi reserverar oss för ev. ändringar
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Kyrkstigen 18, 22, 26, 30 

Hus 1, 2, 3, 4 - lägenhetsritning plan 1

Kyrkstigen  18, 22, 26, 30  2 rum och kök  54,5 m2
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Lägenhetsförråd i plan 0.

Sluttande tak:
Takhöjd i nock 3 meter. Lägsta vägghöjd 130 cm.

Kattvind:
Utrymme med sluttande tak 

VentA

Vi reserverar oss för ev. ändringar



Hus 1, 2, 3, 4 - lägenhetsritning plan 1

Kyrkstigen  19, 23, 27, 31  2 rum och kök  54,5 m2

ELC

LGH-FRD

G

TM

TF

VentA

TRAPPHUS

TT

G

L

G

L

STK/F

SOVRUM
12,9 m²

WC/D/TV
6,5 m²

BALKONG
6,0 m²

VARDAGSRUM
18,0 m²

KÖK/MATPL.
9.8 m²

ENTRÉ

TAK

RH=2100

RH=2100

RH=3000

RH=3000

Lgh 2 RoK

 DM

RH=1300

RH=1300

KATTVIND

KATTVIND

Lgh 2 RoK
BOA 54.5 m²

Plan 1

Kyrkstigen 19, 23, 27, 31

12

FÖRLANDA, ETAPP 2 |  miljöklokt boende

Lägenhetsförråd i plan 0.

Sluttande tak:
Takhöjd i nock 3 meter. Lägsta vägghöjd 130 cm.

Kattvind
Utrymme med sluttande tak.

VentA

Vi reserverar oss för ev. ändringar



FÖRLANDA, ETAPP 2  |  miljöklokt boende

9

Buskar, träd, bär och blommor

BUSKAR OCH TRÄD

Här har du goda förutsättningar att njuta av blommor.  

planterade bärbuskar och fruktträd. 

År 2020 lät vi trädgårdsarkitekten ta ett samlat grepp över 

hela området. 

Etapp 1 och 2 bildar gemensamt byn i Förlanda och 

växtligheten skall vara till glädje för alla boende.

ODLINGSLOTTER 

Det finns plats för att odla själv. 

Som hyresgäst kan du anlägga och sköta din egen lilla 

odling och njuta av egen skörd från din odlingslott.

VÄXTHUS

Ett mindre växthus finns i  det etablerade området.

BIKUPOR

Flera flitiga bin kommer också att flytta in i områdets 

bikupor. Här produceras honung på lokal nivå.
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Granne med öppna fält

Arkitektens förhandsskiss
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Skog, sjöar - naturligt

MITT I NATUREN 

Här finns stora skogspartier och närhet till ett flertal 

småsjöar som ger dig möjlighet till flera naturupplevelser 

i lugn miljö. 

En lanthandel ligger 4 km bort från byn och i närheten 

ligger också Äskhults by. Den är en kvarvarande och 

intakt by som har en spännande historia att berätta. 

Förlanda passar dig som vill bo lantligt 
och vägg i vägg med naturen

14
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BYGGHERRE

Det ska vara bra att bo i det som Eksta byggt, nu och i 

framtiden. Det är därför vi bygger med engagemang och 

ansvar. Det har vi alltid gjort. Ända sen oljekriserna under 

1970-talet har vi haft en strategi att så långt det är möjligt 

förlita oss på förnybara energikällor. I trettio år har vi haft 

solvärme som komplement i nästan all nyproduktion. 

Tillsammans med tekniska högskolor och kompetenta 

konsultföretag har vi provat, utvecklat och förfinat vårt 

koncept. Vår drivkraft har aldrig varit snabb ekonomisk 

vinning. Vi bygger och förvaltar långsiktigt för en hållbar 

utveckling. Som Kungsbackas kommunala bolag tar vi 

lite extra ansvar för det som byggs i vår kommun. Ekstas 

energikoncept bär mycket långt – ända in i framtiden. 

Med passivhus, sol och biobränsleteknik.

 

ARKITEKT

 VSB Arkitekter har sitt kontor i Borås. Vi började samarbeta 

med Eksta i Fjärås redan i slutet av 70-talet.  

I detta projekt har vi haft förmånen att få vara med att 

skapa nya lägenheter i det natursköna Förlanda.

Med en fantastisk utsikt, i princip från varje fönster i lägen-

heten, är vår önskan att man skall få den rätta ”bo på 

landet känslan”.

Vi hoppas att dessa  3:or och 2:or, med Ekstas höga stan-

dard, skall falla nya hyresgäster i smaken.

TOTALENTREPRENÖR

Under 50 år har vi på AB Sätila Bygg arbetat med Eksta i 

olika byggprojekt. Tillsammans har vi byggt bostadskvar-

ter, skolor, äldreboenden och utfört underhåll av löpande 

serviceprojekt. Vi är ett etablerat familjeföretag som fun-

nits i fyra generationer och har en stor erfarenhet inom 

bygg- och fastighetsentreprenad. Under årens lopp har 

byggprojekten inneburit nya utmaningar med hållbarhet 

och förmågan att bygga energieffektiva byggnader. På 

hemmaplan i Sätila är vi själva en stor aktör på bostads-

marknaden. Vi äger och underhåller hyreslägenheter samt 

lokaler för företag och olika näringsverksamheter. 

AB Sätila Bygg är en stolt samarbetspartner till Eksta 

Bostads AB och vi hoppas att du kommer att trivas i ditt 

nya hem.

Lägenheterna förmedlas via 

Bostadsförmedlingen i Kungsbacka

Tfn 0300-83 40 00

www.kungsbacka.se

Eksta är bildat av ledorden Ekonomi, Kvalitet Service Trivsel och Ansvar. 

Vårt signum är ett miljöklokt boende. Eksta skapar bostäder som fungerar 

under lång tid genom effektiva planlösningar och ny teknik.

Det kräver ett långsiktigt tänkande och ansvar för framtiden. 

Vi vill medverka till den positiva utvecklingen av framtidens Kungsbacka

Hos oss bor du bra

Eksta Bostads AB
Box 10400, 434 24 Kungsbacka
Tel. 0300-356 00
info@eksta.se


