




Nolgården är byggherren som utvecklar Sjöstaden. Vi sätter alltid  
mänskliga värden och behov först i våra projekt. Vi utvecklar helt  
enkelt samhällen att må bra i. Och vår metod är enkel. Vi gör det  
genom att bjuda in och lyssna på människor.

Människor som du och jag kan bidra och skapa förutsättningar för att  
det vi gemensamt bygger är relevant, ansvarsfullt och utvecklingsbart.  
Det är viktigt och en förutsättning för att vi tillsammans ska blomstra. 

På Nolgården är vi övertygade om att vi genom delaktighet, enkelhet, 
tydlighet och nytänkande bygger samhällen med hållbar utveckling  
för både näringslivet och individen. 

Det kan vi ta i hand på.

CARL JOHAN MELIN  |  NOLGÅRDEN
Byggherre Sjöstaden

 Tillsammans bidrar
vi till utveckling



Lika nära 
citylivet 
som naturlivet

Här lever du ett bekvämare och rikare liv med modern handel, 
serveringar och gym vägg i vägg. Du kan ta hissen ner till löp-
rundan, morgondoppet eller skridskoturen. Och du kan njuta av 
utsikten över sjön och naturen från din terrass. Dessutom har du 
som boende tillgång till en gemensam takterrass på köpcentrets 
tak. Här kan du sola och umgås med grannar eller vänner i en 
skön miljö. Med växthus, gröna ytor och möjlighet till både lek 
och fysisk aktivitet.

Ett modernt boende i söderläge vid en vacker sjö, 
kan det bli bättre? Ja faktiskt. Sjöstaden är nämligen 
så mycket mer än bara attraktiva bostäder.



Sjöstaden erbjuder något helt unikt – ett exklusivt  
boende med ditt eget köpcentrum på bottenplan. 
I Vimpeln finns 19 butiker, ett gym, glasskafé och en  
av Sveriges allra fräschaste och mest välsorterade  
livsmedelsbutiker. Samtidigt finns vattnet, naturen  
och löparspåren direkt utanför dörren. 

Ett boende  
med inbyggd 
livskvalitet

Hela det nya kvarteret Sjöstaden är beläget vid sjön 
Gerdsken. Sjön är lång och vidsträckt och bjuder på  
en fantastisk vy. Det är en populär badsjö och runt hela 
sjön finns badplatser, en del med badbryggor, andra med 
härliga sandstränder. Det är underbart att jogga eller 
cykla längs stigen som sträcker sig fem kilometer runt 
sjön. Vintertid kan du åka skridskor och njuta av varm 
choklad på isen.

Förutom din egen terrass (de flesta lägenheter har minst 
en) så har du tillgång till den gemensamma takterrassen 
på Vimpelns tak. En grön oas med plats för umgänge, 
grillkvällar, padeltennis och inte minst en fantastisk 
utsikt. Har du bil kan du dessutom hyra egen plats i 
parkeringshuset, med en separat gångväg direkt till 
fastigheten. Du behöver aldrig leta parkering.

Sjöstaden är helt enkelt en helhetslösning. Här får du 
mer tid och plats för det som är viktigt. Må bra, umgås 
mer och njuta lite extra av livet. 

 
 
ALLT DU BEHÖVER – EN HISSFÄRD BORT 

I Vimpeln – vägg i vägg med ditt boende – hittar  
du allt du behöver. Nybakat bröd varje morgon. Frukt 
och grönt, färsk fisk, skaldjur och delikatesser, närodlad 
mat och catering. Men även mode, hemelektronik, hår-
vård, sportmode, hästsport, husdjursprodukter, färger, 
tapeter, heminredning, optik, leksaker, bygg, telefoni, 
smycken och apotek. Och det bästa? Du tar hissen till 
hela utbudet.

TOPPMODERNT GYM I HUSET 

Året om har du tillgång till inomhusträning på Endorfin. 
Gymmet har fem topputrustade salar för gruppträning 
av alla de slag, men även maskiner för hela kroppen samt  
fria vikter i massor, så att du har många alternativ när 
du ska styrketräna. Tränar du med personlig tränare 
har du en egen yta där ni inte behöver vänta på att 
utrustningen ska bli ledig. Här är det fullt fokus på dig. 



Som boende i Sjöstaden bor du på första parkett mot sjön. 
Utsikten kan du njuta av från lägenheternas fönster och terrasser, 

samt den grönskande takterrassen dit alla boende har tillträde. 



Från Jonas Alströmer  
till handelshuset Vimpeln
När du följer vattnet från Alingsås centrum till sjön Gerdsken, så når du fram till en  
av stadens vackraste platser. Här vid strandpromenaden växte i början av 1900-talet  
en av Alingsås viktigaste industrier fram. Nu fortsätter förvandlingen till ett modernt 
och levande kvarter direkt vid vattnet.

ALLT BÖRJADE MED TVÅ INDUSTRIMÄN

De flesta känner till Jonas Alströmer. Främst eftersom han 
förde potatisen till Sverige. Färre känner till hans roll som 
Alingsås främste industriman. Han bidrog bland annat 
till att staden på 1700-talet fick strumpväveri, bandväveri, 
klädesväveri och tobaksspinneri. Under en tid upptog hans 
manufakturverk nästan hela stadens yta.

Hans efterföljare, den engelske industrimannen Charles 
Hill, var en minst lika tongivande nyckelfigur. 1862 grundade 
han Alingsås bomullsväveri i det som då återstod av 
Alströmers fabriker. Han fick stora framgångar och 
engagerade sig livligt i stadens utveckling. Bland annat  
såg han till att Alingsås fick gasdriven gatubelysning.

VÄVERIET OCH STORDRIFTEN  
KOMMER TILL GERDSKEN

I början av 1900-talet byggde sonsonen Victor Hill ett  
helt nytt väveri vid sjön Gerdsken, som ett komplement  
till det gamla på Södra Strömgatan. Det blev motorn  
i textilindustrin, som snabbt blev stadens viktigaste näring. 
1908 installerade man de första automatstolarna och 
gradvis byttes de kvinnliga väverskorna ut mot manliga 
vävare, som kunde betjäna ett tjugotal vävstolar vardera. 
Några år senare fanns 1200 vävstolar i fabriken.

Under 20- och 30-talet blomstrade affärerna och 600  
personer arbetade i linnefabriken och bomullsväveriet. Men 
under 50-talet fick man svårt att hänga med i den tekniska 

utvecklingen och 1961 övergick tygtillverkningen till att 
vara ett helägt dotterföretag inom Almedahlskoncernen.

ETT MODERNT HANDELSHUS VÄXER FRAM

Släkten Melins arv som handlare i Alingsås går hela 
tre sekler tillbaka då Anton Melin etablerade sig 1890. 
Nästan 100 år senare gick bröderna Ulf och Claes Melin  
i farfars fotspår och tog över den förlusttyngda butiken Ica 
Kvanti, som redan då inrymdes i bomullsfabrikens gamla 
lokaler. Butiken moderniserades, lockade allt fler kunder 
och blev 2002 en ICA Maxi-butik. 2010 förvärvade Ulf 
och Claes fastigheten med en stark vision om att utveckla 
lokalerna och den kringliggande tomten. De ville ta vara 
på den genuina miljön och bygga ett komplett handelshus 
med närhet till vattnet. Ett helt nytt kvarter, där även 
bostäder skulle ingå.

Med ytterst varsam hand renoverades den gamla industri-
fastigheten. De bevarade fabrikskänslan med bland annat 
rostfärgat klinker och dekorationstegel. Men viktigast  
av allt: bröderna handplockade butiker som passade in  
i konceptet. 2014 slogs dörrarna till Vimpeln upp. Ett 
modernt handelshus med butiker, restaurang, café och  
gym. Och satsningen har onekligen blivit en succé. Idag 
besöker drygt 9 000 personer köpcentrumet, varje dag.

År 2019 är planen att inviga en helt ny mötesplats vid 
vattnet. Med bostäder, serveringar, lekplats, belysning och 
gröna ytor. Kvarteret kallas Sjöstaden.

Flygfoto över Alingsås bomullsväveris röda tegelbyggnader 1947.  
Flera av fasaderna och den karaktäristiska taksiluetten är bevarade än idag.

Källa: Vänersborgs museum Fotograf: Okänd



Välkommen att flanera eller slå dig ner på en uteservering,  
ta en lunch eller kopp kaffe och titta på folklivet. Stråket  
längs stranden erbjuder grusade gångar och bänkar för 
naturlig kontakt med sjön, som glittrar i solnedgången.  
Här finns bland annat lekplats, bouleplan och picknick- 
bord där människor från hela området kan träffas och  
umgås tillsammans.

Vattnet inbjuder till bad och andra aktiviteter. Ett stenkast 
bort ligger badplatsen och fiskeplatsen, som är populära under 
sommaren. I Gerdsken behöver du inget fiskekort och det är 
gratis att fiska. Här finns bland annat gädda, abborre, brax  
och sutare.

Cykelvägen längs kvarteret är trivsamt belyst. Växtligheten  
följer strandkantens böljande former med en varierande 
blandning av växter. Bland annat träd som ger skugga och 
prunkande ängsväxter som blommar under hela sommaren  
och lockar till sig fjärilar, humlor och bin. 

Strandpromenaden i Sjöstaden blir en oas för boende 
och besökare att koppla av på, sommar som vinter.  
Här blandas restaurang- och cafélivet med avskilda 
uteplatser för marklägenheterna. Den gröna parkmiljön  
är noga utformad för att människor, växter och djur  
ska trivas bättre än någonsin.

En ny 
mötesplats, 
där vattnet 
möter staden

”Natur- och miljöhänsyn har varit en given utgångs-
punkt i utformningen av strandpromenaden.  
Stor möda har lagts vid att skapa en miljö där både 
människor, djur och växter känner sig hemma.”

CRIS DELISLE | KROOK & TJÄDER  
Landskapsarkitekt för Sjöstaden



Varje detalj i Sjöstaden är genomtänkt och anlagd 
i samarbete med experter. Myndigheter och 
naturvårdsorganisationer och många andra har  
fått yttra sig för att säkerställa att projektet utförs 
med största möjliga hänsyn till natur och miljö.



DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

Strandpromenaden har länge varit ett bortglömt område 
längs med den vackra sjön. Den ligger i brytningen mellan 
två områden. På ena sidan stad och industri och den andra 
villor och natur. Vi ville skapa en länk mellan områdena  
och få ett nytt liv längs med stranden.  

Platsen har massor av kvaliteter som idag är outnyttjade: 
Utsikten över sjön, närhet till både natur och stad i komb-
ination med närheten till ett livligt köpcentrum. Här såg  
vi en möjlighet att bygga för ett enkelt liv – ett boende  
med det bästa av två världar, men också infrastruktur för  
en social arena. 

BYGGT FÖR LJUS, UTSIKT OCH VARIATION

Hela projektet har ovanliga och unika kvaliteter, där  
landskapet spelar en viktig roll. Huset har en fantastisk 
utsikt och det har påverkat mycket. De flesta lägenheterna 
har till exempel minst en terrass med bra solförhållanden  
och flera lägenheter har fönster med utsikt åt tre väder-
streck, så att du kan uppleva stadens variation även när  
du är hemma. 

En utmaning har varit att förhålla sig till den långa och 
smala tomten. Vi har jobbat aktivt för att maximera 
möjligheterna. Försökt att släppa in ljus från alla håll och 
skapa en lekfullhet och lätthet i fasaden. Husets höjd 
och djup varieras med in- och utskjutande delar, som ska 
harmoniera och vila på varandra. De olika volymerna  
skapar nya upplevelser när du rör dig genom området och  
du upplever huset på olika sätt på nära och långt håll. 

INSPIRERAT AV TRÄSTADEN ALINGSÅS

Ett av målen har varit att skapa bättre kontakt med 
Gerdsken. Strandpromenaden ska vara en livlig plats som 
berikar människors liv, en plats man vill uppehålla sig på. 
Och där det bor människor, där blir tillgängligheten och 
tryggheten större. 

Utformningen av markplan knyter an till trästaden Alingsås. 
Här använder vi glas och trä för att skapa spännande taktila 
kvaliteter som är viktiga att uppleva på nära håll. Vi har 
försökt att få fram en varm träkänsla genomgående i arkitek- 
turen. Fasaden är ljus medan terrasserna är klädda i oljad 
lärk, ett gyllene träslag som åldras med en vacker patina.

A-lab är ett ungt och internationellt arkitektkontor som arbetat med en mängd 
innovativa projekt av global karaktär. Arkitektkontoret som är baserat i Oslo, 
har en stor samling arkitektpriser i bagaget. Här berättar de om filosofin bakom 
Sjöstaden och utmaningarna med att utforma kvarteret.

Arkitekter för Sjöstaden är Kristin Hilde 
och Audun Hellemo från A-lab. 

Arkitekterna som söker 
det lekfulla och lätta 



Sjöstaden kommer att bli Alingsås nya ansikte i söder och en 
tydlig stadsfront mot sjön Gerdsken. De varierande höjderna 
och volymerna ger huset en vacker och karaktäristisk siluett, 
som ansluter till den omgivande naturen. Genom användning 
av trä och glas harmonierar byggnaden med den ursprungliga 
industri- och träbebyggelsen i området. De stora terrasserna 
och generösa fönsterytorna ger kontakt med omgivningen  
och skapar liv och rörelse, hela vägen från markplan upp till 
åttonde våningen.

Ett kvarter 
med karaktär



UTEPLATSER MED FANTASTISK UTSIKT

Din egen 
plats i solen
Tänk dig en sommarmorgon på din egen terrass. Frukost med 
nybakade frukostfrallor och croissanter som du först inhandlat 
från bageriet på bottenvåningen. Nybryggt kaffe. Solen som 
glittrar i Gerdskens vatten. 

Eller tänk dig att du bjuder in några vänner på middag. Ni 
grillar något gott på terrassen. Efter maten småpratar ni, delar 
på en flaska vin och ser ut över landskapet medan himlen 
långsamt färgas röd.

Framförallt är detta en plats att koppla av på. I Sjöstaden 
vänder alla lägenheter sin bästa sida mot söder. Här ser man 
definitivt längre än till närmsta granne. Det finns gott om plats 
för både utemöbler, gröna växter och din egen köksodling.  
Men istället för att klippa gräs kan du sitta på terrassen och 
insupa årstidernas skiftningar. 



Utrymme  
för att vara  
dig själv 
Det första du lägger märke till är vyn utanför fönstret. Ett 
storslaget panorama som pryder vardagsrummet som en tavla.  
I de flesta lägenheterna når du den träinklädda terrassen med 
bara några få steg och skjutdörrarna bjuder in till att gå ut i det 
fria. De generösa glaspartierna skapar transparens mellan ute 
och inne och gör utsikten än mer vidsträckt. Samtidigt flödar 
ljuset fritt i rummet och skapar en lugn, inbjudande atmosfär.  

Genomgående i alla lägenheter går färgerna i ljust, tonade 
nyanser. Det finns också ett brett urval av tapeter som tillval  
för att ge rummet ännu mera personlighet, dynamik och liv. 

På golvet; klassisk mattlackad enstavsparkett i ek med natur- 
liga färgvariationer och kvistar samt inbyggd golvvärme.  
Ett naturligt, slitstarkt golv som åldras vackert. Men som  
också kan slipas upp om och om igen, så att flera generationer  
kan ha glädje av det. Golvet bryts naturligt av mot väggen med 
eksockel och fönsternischerna i vardagsrummet har infällda 
spotlights för att skapa ännu fler ljuspunkter i rummet.



Mötesplatsen 
för livsnjutare 
Köket är själva hjärtat och pulsen i hemmet. Det är här vi 
ständigt samlas. Inte bara för att laga mat och äta utan även 
för att prata, göra läxor, arbeta. Det inbjuder till ett annat slags 
mys än andra rum. Vi kommer varandra närmare, vi blir mer 
avslappnade och det känns enkelt att skapa en god stämning. 

Ett kök är också en bra plats för att lära känna nya människor. 
Här hittar vi lätt samtalsämnen. Vi kan prata om kvällens meny, 
smaker, dofter och inte minst om kökets inredning eller den 
vackra utsikten. 

När du bor i Sjöstaden blir allt det där väldigt enkelt. Köket är 
praktiskt och stilrent, men också varmt och ombonat. Självklart 
utrustat med moderna, integrerade och tysta vitvaror från 
ledande varumärken. Men framförallt – här finns lika gott om 
utrymme för god matlagning, som för gott umgänge. 



Noga utvalt 
för en bättre 
vardag
Ett härligt badrum gör stor skillnad. Det är det första rummet 
du går in i på morgonen och det sista du använder innan lägg- 
dags. Det måste vara praktiskt, men också ge en känsla av 
välbefinnande. Därför är det viktigt med kvalitet i varje detalj. 

I Sjöstaden får du ett badrum med spa-känsla, samtidigt 
som det har en personlig touch. En stilren takdusch, rejäl 
handdukstork och en högkvalitativ blandare från välkända 
varumärken. Kakel och klinker i klassiska färger som skapar 
en varm, ombonad känsla och golvvärmen ger dina fötter 
ett behagligt mottagande. Här finns även tvättmaskin och 
torktumlare från Siemens, med en praktisk avlastningsbänk 
ovanpå. 

Och självklart finns här ordentligt med plats för förvaring 
av handdukar, tvålflaskor, smink, borstar, kammar och andra 
pinaler. Ordning och reda, fast med guldkant. Kan det bli bättre?



Somna  
till ljudet  
av tystnad
Sovrummet är det rum som vi tillbringar allra mest tid i. Det 
ställer höga krav. Rummet måste vara tyst, mörkt och svalt 
när det väl är dags att sova. Och det ska ge en känsla av ro och 
stillhet. I Sjöstaden har du bara naturen utanför fönstret, ingen 
störande biltrafik. God ljudisolering, utmärkt luftkvalitet och en 
jämn behaglig temperatur garanterar en god nattsömn.

Men sovrummet är också ett rum för avkoppling. Här kan du 
dra dig tillbaka för att kura ner dig i sängen under en filt med 
en bra bok, se en film innan du somnar eller bara vila en stund 
under dagen. I de större lägenheterna har vissa av sovrummen 
dessutom en zalk-in-closet, för elegant och rymlig förvaring  
av dina plagg, skor och accessoarer.

Hur vill du inreda ditt sovrum? Innan du flyttar in har du 
möjlighet att sätta din egen prägel på ditt hem genom att välja 
den designlinje som passar din smak bäst. Designlinjerna är 
noggrant komponerade av vår inredningsarkitekt och du väljer 
själv vilken färg som bäst vaggar dig till sömns om kvällen.



 Välkommen till  
Sjöstadens gröna  
värld på butikstaket 

TAKTERRASEN – ETT RUM I DET FRIA

Den gemensamma takterrassen är en plats för att  
mötas och umgås med vänner och grannar. Eller för  
att bara sitta ned och koppla av. 

VÄXTHUS  Mitt på taket står ett växthus där de som  
har gröna fingrar får möjlighet att odla sitt växtintresse 
eller smita in från regnet.

PADELBANA Spelet är en mix av tennis och squash  
och spelas på en bana med måtten 10 x 20 meter  
och 4 meter höga nätstängsel runtom. Man kan  
spela två personer men fyra är det ultimata antalet.  
Som boende får du låna allt du behöver för en  
match, det är bara att boka tid.

PICKNICKBORD, BÄNKAR OCH SOLSTOLAR  
På taket finns flera olika trädäck där du kan tillbringa 
avkopplande eftermiddagar högt över staden.

SCHACKBRÄDE Spela ett parti schack i storformat.

LEKYTOR Kul lekutrustning och mjuka golvytor.

UTSIKTSPLATS Den gemensamma takterrassen,  

belägen på våning 5, utgör en plattform mellan husen 
där du kan rikta blicken mot Alingsås centrum åt ena 
hållet och den vackra sjön Gerdsken åt det andra.

TOALETT OCH PENTRY Finns i anslutning till 
takterrassen och kan nyttjas vid bokade evenemang.

GEMENSAMHETSLOKAL ATT HYRA

Gemensamhetslokalen, som ligger lättillgänglig  
i markplan, kan bokas för födelsedagskalas eller  
andra mindre arrangemang. Här finns även bastu,  
dusch och omklädningsrum. I huset finns också  
två övernattningslägenheter med egna badrum.  
Dessa är bokningsbara främst till de boendes gäster.

FÖRRÅD OCH PARKERINGAR FÖR ALLA

Lägenhetsförråden är placerade vid loftgångarna och  
på takterrassen, samt även i markplan. De har olika 
placering beroende på vilket trapphus du bor i. 
Parkeringsplatser finns i det intilliggande parkerings- 
huset med direkt gångväg till samtliga trappuppgångar, 
utan att du behöver passera genom köpcentret.

På taket till köpcentrumet Vimpeln ligger den gemen- 
samma platsen för de boende i Sjöstaden – en grön  
takterrass som är unik i sitt slag. Den 1 600 kvadratmeter  
stora ytan är indelad i olika ”rum” med hjälp av planteringar, 
konstgräs och klätterväxter. Här finns allt för avkoppling  
och aktivitet.



alla världens hörn till Alingsås. Evenemanget har de senaste 
åren haft cirka 80 000 besök per år.

Fikafesten i maj visar Kaféstaden Alingsås från sin bästa 
sida. Kaféerna bjuder på överraskningar och dessutom bjuds 
det på gatumusik och loppmarknader. I augusti bjuds det in 
till Alingsås Stora Barnkalas och hela innerstaden fylls med 
aktiviteter för barn mellan 0 -100 år.

Första advent juldekoreras innerstaden och det blir julmarknad 
med hantverkstema. Helgen avslutas med den traditionella 
Tomteparaden med tomtar, lucior och musikunderhållning.

PLATS FÖR ATT LEVA ETT AKTIVT LIV 

Flera sport- och fritidsanläggningar finns i och kring området.  
I Alingsås finns cirka 350 föreningar som sysslar med alla 
sorters idrotter, musik, pensionärsverksamhet, friluftsliv, kultur 
med mera. Och kommunen fortsätter att satsa, bland annat på 
nya konstgräsplaner och skateparker.

Inom Alingsås finns centrala oaser som Plantagetparken, 
Brunnsparken och självklart Nolhagaparken där du hittar 
sporthallar, elljusspår, naturreservat och Nolhaga natur-  
och friluftsområde med cykeltrailbana och frisbeebana.

Dessutom är det bara fem kilometer till Alingsås Golfklubb,  
en mycket trevlig 18-håls golfbana, strax utanför Alingsås,  
mot Borås. 

SKOLOR OCH OMSORG MED KVALITET

Oavsett om du har familj med små förskolebarn, tonåringar som 
går på gymnasiet eller om du tillhör den äldre generationen med 
framtida servicebehov, så har Alingsås något bra att erbjuda.

Ett stort utbud av förskolor och låg- och mellanstadium finns  
i området. Närmsta låg- och mellanstadium finns på Vittraskolan 
vid Gerdsken, som har utsetts till bästa Vittraskolan i landet tre 
år i rad. Närmsta högstadium finns på Gustav Adolfsskolan men 
flera andra högstadieskolor ligger i närheten. 

Alingsås enda gymnasieskola, Alströmergymnasiet, nås på 
cykelavstånd och erbjuder ett brett urval av program. 

Skolorna får bra betyg av Alingsås invånare i SCB:s årliga 
medborgarundersökning. Även äldreomsorgen och hem-
tjänsten får högt betyg. I kommunens brukarundersökning är  
94 procent av de som har hemtjänst nöjda.

VÄLJ DITT KOMMUNIKATIONSALTERNATIV

Bra tågförbindelser möjliggör bekväm pendling både till 
Göteborg och Skövde. Du kan även ta bussen till Alingsås 
Station och andra delar av staden, samt Borås, Sollebrunn, 
Vårgårda, Ingared och Hemsjö m.fl.

Med bil tar du dig smidigt till Göteborg via E20, en resa som 
tar cirka 30 minuter. Till Landvetters flygplats är det endast  
45 minuter. Länsväg 180 korsar Alingsås och når Borås i sydöst.

I Sjöstaden bor du bara 10 minuters promenad från Alingsås centrum – en levande stadskärna  
med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Här lever torghandeln kvar och på  

innergårdarna hittar du små butiker, kaféer och restauranger. Något är alltid på gång, året om.

I Alingsås finns  
alltid något att upptäcka

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har cirka 
40 000 invånare. Med ett attraktivt läge är staden under kraftig 
tillväxt och folkmängden förväntas fortsätta att öka, främst 
genom inflyttning.

Alingsås är ”The Capital of Fika”. Här finns ett trettiotal kaféer, 
var och en med sin egen prägel. Under sommarhalvåret kan du 
till och med gå en fikavandring tillsammans med en guide som 
berättar om den lokala kafékulturen.

HÄRLIGT UTBUD AV KULTUR OCH NÖJEN

Här finns alltid något att uppleva. Börja till exempel med ett 
besök på Alingsås kulturhus med bibliotek, museum, konsthall 
och kulturscenen Palladium. I evenemangshallen Estrad hittar 
du det lokala handbollslaget AHK samt diverse kultur och 
sportevenemang.

Lights in Alingsås är ett unikt ljusevenemang, som varje höst 
drar världsledande ljusdesigners och intresserade besökare från 
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Vilken designlinje är du?
God design är viktigt för att du ska trivas. När du köper ett hem i Sjöstaden kan du  
vara säker på att du får mycket hög standard med genuin omsorg om detaljer och form.  
Inredning och vitvaror kommer från välkända varumärken och materialvalen präglas  
av hög kvalitet med fokus på hållbarhet. På golvet får du alltid en vacker ekparkett, som  
ger en ombonad känsla. Samtliga interiörbilder du ser i den här boken är utformade 
med designlinjen Nordisk Natur.

”I arbetet med Sjöstaden har 
genomtänkt design med vackra 
och gedigna materialval 
varit lika viktigt som bra 
planlösningar och god arkitektur. 
Det ska kännas modernt och 
tidlöst år efter år.”

MARIE HAGMAN 
KROOK & TJÄDER  
Inredningsarkitekt för Sjöstaden

SKANDINAVISKT LJUS 

Med designlinjen Skandinaviskt 
Ljus får du ett klassiskt hem med 
en inredning som går i krispigt 
vitt, kittvitt och ljusbeige. Köket 
har vita strama ramstycken och 
en kalkstensliknande laminat- 
bänkskiva. Kakelplattorna i köket 
går i vitt med förskjuten sättning 
och kaklet i badrummet är vitt 
blankt. Tvättställskommod och 
förvaringsskåp är i ek med ram.

NORDISK NATUR 

I designlinjen Nordisk Natur  
får du ett kök i lingrönt, lådor 
med förnicklade handtag i lindat 
läder, vit laminatbänkskiva och 
stora kakelplattor i ljust marmor-
mönster. Badrummet går i ljus-
grått kakel och klinker med ett 
betongliknande utseende. Övriga 
kulörer går i bruten vit, ljusgrå 
och mellangrå med en liten  
nyans åt grönt.

MODERN ELEGANS 

Designlinjen Modern Elegans  
har mörkare kontrastfärger och 
trendiga detaljer. Kök med 
mörkgrå, släta luckor, mörkgrå 
laminatbänkskiva och kakel-
plattor med betongliknande 
utseende. Kakel och klinker  
i badrummet är mellangrått 
med naturliga skiftningar. 
Väggarna går i ljusgrå nyanser, 
bruten vit, ljusgrå och grå toner.

Tack till våra samarbetspartners:  A-lab, Krook & Tjäder, protek och Fastighetsbyrån Alingsås.

Med reservation för eventuella ändringar.   Avvikelser kan förekomma mot renderade bilder.
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