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”Tjuvkils Ängar erbjuder ett smidigt
och naturnära boende.”



Tvåor, treor & fyror

BRF ÄNGEN

HÄR KAN DU BO i lägenhet och samtidigt njuta av en gemytlig bykänsla. Husen är omsorgsfullt 
placerade runt gemensamma gårdar och uteplatser. Bland de 40 välplanerade lägenheterna finns 
tvåor, treor och fyror – alltså något för de flesta behov och skeden i livet.
 
TILL VARJE LÄGENHET hör en trevlig uteplats i markplan eller en väl tilltagen balkong i söder- eller 
västerläge. Bostäderna på plan två har också möjlighet att använda entrébalkongen som uteplats. 
Samtliga lägenheter har ett stort, öppet kök och ett vardagsrum med fönster i tre väderstreck 
där du kan uppleva hela dygnets soltimmar och årstidernas växlingar. 

Läs mer om husen på vår hemsida tjuvkilsangar.se.
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Situationsplan Brf Ängen



Lugn, enkelhet och 
närhet till naturen

TJUVKILS ÄNGAR HAR ett fantastiskt läge med gångavstånd till marinan. Här bor man 

med den lilla byns kvaliteter, som lugn, enkelhet och närhet till havet. Samtidigt ligger 

de natursköna markerna alldeles intill.

 

DET NYA BOSTADSOMRÅDET är en nytolkning av den traditionella bohuslänska byn, 

både i struktur och materialval. Bykänslan är tydlig och de välstrukturerade husen ligger 

tätt och inplacerade mellan klipporna för att behålla platsens karaktär. Brutna siktlinjer 

förminskar dessutom skalan i gaturummet.

 

VI HAR VALT att färgsätta husen med tjära i olika kulörer samt målade fasader i bohus-

länska färger. Eftersom det finns ett skifferbrott vid Tjuvkils huvud har alla husen ett 

parti med skiffer vid entréerna.

 

HÄR FINNS OCKSÅ stora grönområden för rekreation och lek. Även i husens närhet 

gestaltas marken så naturligt som möjligt. Träbroar över öppna diken gör dagvattenhan-

teringen synlig. Äldre stengärdsgårdar behålls i området och nya skiffermurar uppförs. 

Tjuvkils Ängar kombinerar helt enkelt ett bekvämt boende med natursköna upplevelser.

 Annika Hedeblom
Arkitekt SAR/MSA

Kaka Arkitekter

ARKITEKTENS ORD:
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BRF ÄNGEN 

Rumsbeskrivning
ALLMÄNT I BOSTADEN
– gäller där annat ej anges

Golv Tvåstavs ekparkett

Vägg Målade vita

Innerdörrar Släta vita

Golvsockel Vit

Trösklar Ek

Foderlist Vit 

Garderober Marbodal med slät vit lucka, 

 höjd 2250 mm

Skjutdörrar skåp Vita släta, omfattning enligt ritningar 

Fönstersmyg Vit

Fönsterbänk Natursten

Golv Klinkers enligt ritningar

Ytterdörr Ek

ENTRÉ

WC/DUSCH/TVÄTT
Golv Klinkers golvvärme

Vägg Kakel vitt 200x300 

 Kaklade fönstersmygar

Övrigt Golvstående WC-stol

 Tvättställ med kommod, Svedbergs

 spegelskåp

 Tvättmaskin kombimaskin

 Väggskåp

 Handdukstork

Belysning Infällda spotlights LED i tak

KÖK
Köksskåp Köksskåp Marbodal, lucka Aspekt vit

 Höjd 2250 mm, takanslutning

 Beklädnadssidor på alla synliga skåpssidor

 Lådor med fullutdrag och dämpning

 Underlimmad diskbänk med avställningsyta

 Källsortering i diskbänksskåp

 Kakel mellan bänkskiva och väggskåp

 Spotlights under väggskåp

Vitvaror Electrolux

 Kyl och frys A++

 Diskmaskin A+

 Inbyggnadsugn

 Induktionshäll

 Köksfläkt

 Mikrovågsugn inbyggd
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GRUND
Platta på mark med underliggande isolering

YTTERVÄGGAR
Träpanel på isolerad träregelstomme

Målningsbehandling: strukturlasyr

YTTERTAK
Släta grå betongtakpannor

Takkupor, hängrännor, stuprör, vindskiveplåt i kulör likt tak

FÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRRAR
Träfönster med aluminiumbeklädd utsida, U=0,9

Barnsäkerspärr, vädringsbeslag

Fönsterdörr med spanjolettbeslag och dörrbroms 

BALKONGER/UTEPLATS
Balkong: balkongsidor av glas

Trädäck: Thermowood

UPPVÄRMNING
Frånluftsvärmepump

Radiatorer

VENTILATION
Mekanisk ventilation med återvinning

Tilluft via ventiler i fasad

EL
Enligt svensk standard

VATTEN/AVLOPP
Anslutning till kommunalt VA-nät

Allmänna förutsättningar
BREDBAND/TV/TELEFONI
Bredbandsuttag i sovrum, vardagsrum och kök

MARK/TRÄDGÅRD
Finplanerad tomt med grässådd

Gångytor med inslag av skiffer

Markbeläggning parkering: asfalt

OMRÅDETS GEMENSAMMA YTOR
Planteringar, häckar, stenmurar/utsmyckning på allmän 

platsmark

Asfalterade gator och parkeringar

Öppna dagvattensystem med diken och dammar

MILJÖRUM
Separat byggnad i för sortering av avfall och återvinning
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”Med havet som granne och 
naturen inpå knutarna kan du 

uppleva årstiderna på första parkett.”
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Här håller havet och himlen, ängarna och 
bergen skönt i taktpinnen och du får direkt-
kontakt med väder och årstider. 

Tjuvkil är verkligen en spännande trakt och 
med Tjuvkils Ängar finns stora visioner om att 
skapa ett område som ger det lilla extra, en 
känsla av vardagslyx både för boende och 
besökare. Läget vid havet, bra kommunika-    
tioner till stadens puls, närheten till Marstrand, 
golfbanor och service i kombination med de 
genomtänkta och väl planerade bostäderna 
gör det till ett paradis som sätts på kartan. 

Det är en ära att få vara med och se detta 
område utvecklas under en lång tid framöver.
 

Carolina Zanders 
Nyproduktionsansvarig, fastighetsmäklare

Tjuvkils 
Ängar


