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Med skogen och grönskan som granne
Våra lägenheter består av 2:or, 3:or och 4:or, alla med stor och 
härlig balkong. Här bor man i en skogsnära idyll men ändå så 
nära till city. Vi erbjuder trivsamma, välutrustade bostäder med 
en välskött och upplyst utemiljö som ger ro och säkerhet. Det är 
smidigt och problemfritt att bo i hyreshus. Du betalar för boen-
det och får underhåll, reparationer och service på köpet. Därför 
är det både tryggt och bekvämt att bo i hyresrätt. 

Vare sig du är en riktig skogsmulle eller bara vill andas frisk luft, 
så är möjligheten till ett liv i naturen alldeles runt hörnet med 
fågelkvitter, blåbär och lingon. Området har ett underbart och 
högt läge med vackra omgivningar. En trygg miljö ”på landet” 
för barnen att växa upp i. 

Med skog och natur som närmsta granne är känslan som om 
man bodde på landet, men ändå är det bara 5 minuter till sta-
dens puls. Till bad och fiske är det ca 10 minuter på cykeln. 
Gångavstånd till både skola och sportarena. Mittemot öppna-
des i september 2016 en ny förskola.

Bostäderna är skapade ur ett tillgängligt, hållbart och miljö-
mässigt perspektiv. Detta genom miljöriktiga och beprövade 
materialval samt energieffektiva byggkonstruktioner från Peab 
och dels genom ett långsiktigt ägande och förvaltning av CA 
Fastigheter - Vi vill skapa ett boende för alla! 

Vi har skapat en plats där arkitektur och detaljer samspelar med 
naturnära läget. Området  Svedjeskogen är naturskönt beläget 
på en platå med utsikt över naturen i väster.  Karaktären präglas 
av barr- och lövskog med stigar och stenblock.

Planeringen av området syftar till att behålla befintlig natur i så 
stor omfattning som möjligt, ta hänsyn till omgivningens karak-
tär och samtidigt svara mot behovet av nyproducerade bostä-
der genom att klara en relativt hög exploatering. 

Vi har tagit hänsyn till den befintliga fina landskapskaraktären. 
Befintliga och nya träd förstärker miljön kring de nya punkthu-
sen och skapar samtidigt ett tydligt uterum. Utebelysningen är 
utformad för att skapa en trygg och trevlig utemiljö. Årstidernas 
variationer och höjdpunkter tas tillvara samtidigt som känslan av 
offentligt landskapsrum förstärks. Vi har även prioriterat den ytt-
re miljön och bevarar de fina naturvärdena som finns i området. 
Yttre miljön ska vara hållbar över tid, då vi vet att närmiljön är en 
viktig del för att skapa ett attraktiv boende för både bostadsrätt-
sinnehavare och hyresgäster. 

Närmiljön i området speglar omgivningen och dess närhet för 
familjen till idrott, rekreation och barnomsorg. Tillgängligheten 
är en annan del som prioriterats i vår utformning i enlighet med 
Borås Stads inriktning.
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Mellan punkthusen sträcker sig ett gångstråk, som samtidigt är utformat för att främja områdets sociala samvaro. Mot parkeringen 
sträcker sig en låg blockstensmur av granit och mot denna finns cykelparkering. Entréerna markeras genom att markbeläggningen 
bryts av genom olika sorters marksten. Vid varje entré finns en mötesplats med sittgrupp. 

Vid gångstråkets förbindelse med parkeringen skapas ”torg-ytor” med upphöjda trädäck och planteringar av bergtall, som en replik 
på den omgivande naturen. 
I anslutning till gångstråket på motsatta sidan mellan punkthusen finns naturlekplatser med träflis som underlag - inramade av träden 
men med utblickar mot det omgivande landskapet. 

Parkeringsplatserna är placerade i anslutning till befintliga markhöjder. De båda nivåerna går delvis omlott, vilket ger parkeringar på 
det nedre planet under tak. Här finns också cykelförråd. 

Punkthusen 
Punkthusen har en kompakt och enkel form för att göra så litet avtryck som möjligt i landskapet. Husen byggs i helprefab betong, vil-
ket ger beständiga, täta och värmetröga fasader. Kulören är mörkt grafitgrå. Varje byggnad rymmer 31 lägenheter, med teknikutrym-
me och förråd för barnvagnar mm i anslutning till entrén på bottenvåningen medan förrådsutrymmen är  placerade på takvåningen. 

GÅNGVÄG

Utemiljön 

Fasad mot norr Fasad mot öster Fasad mot söder Fasad mot väster
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2:a /61m2

Punkthus 8 våningar + vind 
Samtliga lägenheter bygger på samma koncept – med lika utformning av kök och wc/dusch, samlade kring gemensamma centralt 
placerade schakt. Kapprummet är placerat som en delvis avskild del för att avskärma kapphyllan och slippa grus från skorna när man 
rör sig inom lägenheten. Därefter följer en kort passage med sovrum på den ena sidan och hygienrum i nära anslutning på den andra. 
Passagen mynnar i en ljus och öppen yta för kök och vardagsrum. Samtliga balkonger har generösa mått och gynnsamt läge med 
utblickar mot natur och kvällssol i väster. Lägenheten i hörnet mot nordost är kompletterad med en extra mindre balkong i öster.
Tillsammans i de tre husen finns det:
• 24 st 2 RoK – 61 kvm
• 45 st 3 RoK – 70 kvm 
• 24 st 4 RoK – 87 kvm

Välutrustade
kök med
ljus modern
standard

4:a/87m2

SOVRUM VARDAGSRUM

BALKONG

HYGIENKPR KÖK

Öppen
planlösn ing
mellan kök och
vardagsrum skapar
ljus och rymd
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Alla
lägenheter har
balkong med plats
för både matgrupp
och solstol

En Extra balkong för lägenheter i  hörnet mot nordost
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Fritidsområden
Natur och skog runt omkring finns för naturupplevelser. Ett fritids- 
och rekreationsområde är planerat på Gässlösas marker i närheten 
av idrottplatsen. En kortare vandringsled går runt Stora Transåssjön. 

Badplats
Transås badplats är belägen på sydöstra sidan av Stora Transås-
sjön. Här finns en liten sandstrand, en relativt stor gräsyta samt en 
brygga. 

Fiske
I Stora Transåssjön kan du bl.a. fiska abborre, gädda och regnbåge. 
Utmed sjöns stränder finns flera fiskebryggor, en är handikappan-
passad. Båtar finns till uthyrning.

Idrottplats
Gässlösa IP / Kronäng arena har en modern och fräsch klubbstuga. 
2 konstgräsplaner i fullstorlek, 1 grusplan och flera boulebanor.

Fritidsgårdar
KRISTINEBERGS FRITIDSGÅRD ungdomsverksamheten vänder 
sig i första hand till åldrarna 10 till 18 år. Kristinebergs fritidsgård 
är en del av Mötesplats Kristineberg där även bibliotek och öppna 
förskolan finns.

Ridhus
Borås ridhus ligger på f.d. I 15-området vid Osdals lada. 
I samarbete med Borås Fältrittklubb finns en öppen ungdomsverk-
samhet för ålder 10-19 år.

Skolor
SVEDJESKOLAN är en liten och trivsam skola. I dagsläget går cirka 
90 elever på skolan, fördelat på fyra klasser från förskoleklass till 
årskurs 3. Här finns skolbarnomsorg/fritidshem.

KRISTINEBERGSSKOLAN En ny, modern skola från förskoleklass 
till årskurs 6, ligger i framkant med energismarta lösningar, eget 
tillagningskök, en välplanerad skolgård och en stor gymnastiksal. 

DALTORPSKOLAN ligger centralt belägen i Borås i vackra lokaler. 
Här går ca 720 elever från Förskoleklass – årskurs 9.

Förskolor
LärKan Ny förskola som öppnade i september 2016.
Kristinegården 1-5 år
Svedje förskola 1-5 år
Ansgarsbackens Förskola, Svenska kyrkan 1-5 år

Vårdcentral
Närhälsan Södra Torget

Lekplatser
5 st närliggande lekplatser i området

Idrottshall
DALTORPHALLEN är utrustad med kompletta gymnastikredskap, 
innebandysarg, 300 läktarplatser, handboll, basket, badminton
(5 banor), volleyboll, judo, gymnastik, fotboll.

Service / Shopping
Maxi Ica Stormarknad. Apotek, Systembolag, Biltvätt

Åhaga Evenemangslokal med stort utbud av både konferenser,-
mässor, events, musik och shower. Sommartid Åhaga Outlet med 
märkeskläder.

Nära till både city och 
naturområden
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STORMARKNAD/APOTEK ÅHAGA SPORTARENA  IDROTTSHALL FISKE  BAD

SVEDJESKOGEN FÖRSKOLA SKOLA BIBLIOTEK FRITIDSGÅRD RIDHUS LEKPLATS

Området
I områdets västra del byggs hyresrätter i form av tre punkthus om åtta våningar. I områdets 
östra del byggs bostadsrätter i form av tre längor med totalt tolv radhus i två våningar. Vi har 
skapat produkter med kvalitet idag och för kommande generationer, där nytänkande och 
trygghet varit ledorden. Vi har även prioriterat den yttre miljön och bevarar de fina naturvär-
dena som finns i området. Yttre miljön ska vara hållbar över tid, då vi vet att närmiljön är en 
viktig del för att skapa ett attraktiv boende för våra hyresgäster.



Vår kvalitets- och miljöprofil
CA Fastigheter arbetar kontinuerligt med att minska miljöpåverkan gällande fastighetsförvaltningen. Vi har en hög 
ambition vid nyproduktion att välja hållbara material och eftersträva låga driftskostnader. God tillgänglighet och 
hög förvaltningskvalitet är av största vikt för att få nöjda kunder och bedriva en långsiktig förvaltning.

CA Fastigheters verksamhet startades 1912 i Kalmar av nuvarande ägares farfar, Claes Johansson. Verksam-
heten utgjordes då främst av byggnation av bostadsfastigheter. CA Fastigheter är ett bolag inom Claesson & 
Anderzén AB:s koncern. 

1947 antogs namnet Claesson & Anderzén då sonen Edvin Claesson övertog rörelsen tillsammans med kom-
panjonen K-G Anderzén. Byggverksamheten fortsatte med såväl externa uppdragsgivare som byggnation för 
egen förvaltning. De fastigheter som byggdes i egen regi under denna period ägs fortfarande av CA koncernen 
och utgör delar av stommen i dagens fastighetsbestånd.

Koncernen äger fastigheter med en yta om ca 750 000 kvm varav ca 40 % utgör bostäder och resterande ytor 
kommersiella lokaler.
    
Inriktningen är främst centralt belägna fastigheter och lokaler med god standard. Förvaltningen sker till största 
delen med egen personal för att ge hyresgästerna bästa tänkbara service. Genom att vara lyhörda för hyres-
gästernas önskemål ska CA Fastigheter skapa värden för de samma, vilket i sin tur bygger värden i koncernen.

Svedjeskogen är ett bostadsområde på Dammsvedjan i Borås med CA Fastigheter som byggherre och ägare.
PEAB Sverige AB är byggentreprenören som bygger med beprövade byggmetoder och klimatsmarta lösningar.

Studio Ekberg ansvarar för arkitektur och planlösningar.
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www.cafastigheter.se

www.svedjeskogen.se


