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Nybyggda hyresrätter i 

centrala Töllsjö

Sommaren 2020 påbörjar Bollebo 

tillsammans med Götenehus nybyggnation 

av 13 stycken hyresrätter i centrala Töllsjö.

Tomten som ska bebyggas ligger på 

Storegårdsvägen, innanför HSB 

bostadsrättsförening med närhet till Töllsjö 

skola. Husen kommer att få ett centralt läge 

med en lantlig känsla. Lägenheterna är av 

radhustyp med egen entré och uteplats. 

Husen har träfasad och kommer att målas 

faluröda. Varje lägenhet är utrustad med en 

värmepump och vi kommer att mäta 

vattenförbrukningen vilket gör att 

hyresgästen själv har möjlighet att påverka 

sina kostnader för uppvärmning, vatten och 

el.

Vi kommer att bygga 2:or och 3:or. Totalt 

blir det 13 stycken moderna lägenheter 

fördelade i sex huskroppar.

Invändigt får lägenheterna ljusa färgval och 

ekparkett i alla rum. I badrummen läggs det 

klinker på golvet och väggarna kaklas. Alla 

lägenheter utrustas med diskmaskin och 

tvättmöjligheter.

Lägenheterna beräknas stå klara för 

inflyttning våren 2021.
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Hur söker jag en lägenhet på Storegårdsvägen i Töllsjö?

I slutet av 2020 kommer de nya lägenheterna att publiceras på vår hemsida. För att kunna söka en 

lägenhet behöver du ha ett konto på vår hemsida, www.bollebo.se, och vara aktiv i vår kö.

Om du inte står i vår kö sedan tidigare kan du redan idag skapa dig ett konto och på så sätt ställa 

dig i vår kö genom att besöka vår hemsida, www.bollebo.se.

För att inte missa de nya lägenheterna när de publiceras på hemsidan kan det vara bra att skapa 

en bevakning på den lägenhetstyp du söker. Det gör du via ”mina sidor” på vår hemsida. Om du 

har en aktiv bevakning får du ett mejl av oss när vi lägger ut en lägenhet som matchar den 

lägenhetstyp du söker. Du kan då logga in på ditt konto och söka de lägenheter som du är 

intresserad av.

När vi fördelar lägenheterna är det kötiden som avgör vem som blir erbjuden lägenheten först.

Just nu går det alltså inte att anmäla intresse för lägenheterna, men de kommer att publiceras i god 

tid på vår hemsida. Om du gör enligt instruktionen ovan är du väl förberedd när lägenheterna läggs 

ut på vår hemsida.

Ring oss gärna, så berättar vi mer, 033 - 23 14 10. Vi informerar också löpande om projektet 

på vår hemsida.
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