
BRF NATURLYCKAN 

NORRA HALLSÅS, LERUM

Utforska hur ditt nya boende ser ut.

Vill du bo i vacker 
arkitektur ovan träden
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Vi tror på att skapa boende som det känns härligt att komma hem till 
men för ett pris som gör det möjligt att inte enbart sitta hemma. Resa, 
träna, shoppa, sommarstuga – det finns mycket härligt man kan lägga 
sin inkomst på. Vi tycker att det ska finnas en balans och försöker ge 
er en rimlig boendekostnad.

Balkonger och uteplatser 
bjuder in till umgänge.

Boendekvalitet för pengarna

Arkitekten och naturen
Brf Naturlyckan är en spektakulär byggnad som i en vacker sträckning omfamnar det kuperade 
landskapet och blir som en del av Norra Hallsås fascinerande natur. Uppmärksammade  
arkitekten Mikael Sonnsjö har ritat huset efter naturens förutsättningar och med en fasad  
i trä som skapar dialog med de omgivande tallarna.
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Högt där uppe på toppen av Norra Hallsås har Brf Naturlyckan en 
fantastisk utsikt över dalgången nedanför. Talltopparna blir nästan 
som rabatt nedanför de stora fönstren. Genom lägenheterna med sina 
öppna planlösningar och stora fönsterytor flödar ljuset från båda håll.  

Alla lägenheter är utrustade med
diskmaskin och induktionshäll, även 1,5:orna.

Bo ovanför träden
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BRF NATURLYCKAN
Med sitt läge på toppen av åsen har Brf Naturlyckan  
en hänförande utsikt över dalen nedanför. Här kan 
barnens aktiviteter följa skogens årstider och det 
finns alltid spännande saker att upptäcka. Eftersom 
skogen växer fram till huset behövs inget trädgårds-
arbete så de vuxna kan lägga sin tid på annat, som 
att följa med barnen till naturlekplatsen som ligger 
en liten bit bort.

NORRA HALLSÅS
Norra Hallsås är unikt i Lerum. Här i den dramatiska 
naturen har ett område med vackra och välplanerade 
bostäder vuxit upp. I Norra Hallsås finns allt för dig 
som gillar skogsliv, från promenader, löpning och 
cykling till bärplockning, fiske och klättring. Du kan 
uppleva naturen direkt från balkongen eller utanför 
dörren. Det är bara att luta sig tillbaka och njuta av 
skogens majestätiska lugn. Samtidigt är det nära  
till centrum och pendelstationen. För våra köpare 
blir det ännu närmre eftersom en elcykel ingår i  

priset. För den som föredrar lokaltrafik finns goda 
förbindelser med busshållplatsen centralt placerad. 
Mitt i området ligger också den populära förskolan, 
byggd med högsta miljöklassning. Ett område att 
leva i.

LERUM
I Lerum kan du leva ett bra liv. Här finns ett stort 
utbud av aktiviteter, butiker och service. Du kan 
besöka Vattenpalatset, bowlinghall, bokhandel, kläd- 
butiker, biograf, caféer och delta i ett rikt förenings-
liv. Från centrum är det gångavstånd till sjön Aspen 
med sin fina sandstrand och du har aldrig långt till 
naturupplevelser oavsett om du söker vidsträckta 
skogar eller böljande ängar. Den kommunala servicen 
håller hög standard med allt från vård till skola och 
omsorg. Och är allt detta inte nog så tar det bara  
20 minuter med pendeltåget för att få tillgång till 
Göteborgs storstadsutbud. På det sättet erbjuder 
Lerum det bästa av två världar.

Välkommen hem

Mysa i soffan, ses över gofika, umgås med ungarna  
på naturlekplatsen eller ta en promenad i naturen.
Så härlig kan vardagen se ut, och oavsett dina preferenser 
så finns alla möjligheter i Norra Hallsås. 
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Våra
lägenheter

1,5 rok  ......................sid 8

2 rok ........................ sid 10

3 rok ........................ sid 12

4 rok ........................ sid 14

4,5 rok ..................... sid 16
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Lerums
Centrum

Tennishall
Aspen

Vattenpalatset

Dergården

NORRA HALLSÅS

D

HH

NÄROMRÅDET

H = Hållplats

= Tid med elcykel till:
    Centrum 5 min
    Badplats 9 min
    Närmaste livsmedelsbutik 3 min

= Vårdcentral+

= PendeltågstationT

= FörskolaF

= GrundskolaG

= Förskola, friståendeFF

D = Dergården: gymnasium, bibliotek,
    sporthall, teater
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Undrar du varför det ingår en elcykel på köpet när 
du flyttar in? Jo, vi är övertygade om att det finns 
många fördelar för dig. Allt du behöver finns på 
cykelavstånd och tack vare elmotorn går det lika bra 
att susa ner till Lerums centrum även när du inte är 
på topp. Med cykel får du ut det mesta av området, 
det är så klart bra för hälsan och dessutom sparar vi 
miljön. Det sista är faktiskt viktigt för oss. Våra hus 

Cykla till Lerums centrum 
och tillbaka utan ansträngning
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har alltid en hög grad av miljöanpassning. Vi ser till 
att de är energisnåla, byggda av kvalitetsmaterial 
som är hälsosamma och att själva byggprocessen är 
skonsam för omgivningen. Det betyder att vi bygger 
hållbara bostäder där du kan trivas i årtionden, med 
låga driftkostnader. Våra hus uppfyller både dagens 
och framtidens önskemål när det gäller miljöomsorg 
och resurshantering.
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Långpromenad i skogen, heldag 
hemma i pyjamasen eller bara njuta av 
fågelkvitter och en fantastisk utsikt?  

Det här är ett hem som fungerar lika bra för lata  
som för aktiva dagar. De stora fönstren åt båda håll 
låter ljuset flöda genom den öppna planlösningen. 
Med kvalitet ner i minsta detalj krävs det inte  
stora insatser för att hålla hemmet i topptrim. 

En lägenhet att längta hem till, en lägenhet att  
trivas i. Perfekt för dig som uppskattar det naturnära 
men ändå vill att livet ska vara enkelt, bekvämt  
och snyggt.

1,5
Lägenhet 1,5 rok
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Lägenhet 1,5 rok
Här bor man bekvämt med bland annat diskmaskin 
och fransk balkong. Öppen planlösning med plats 
för både soffa/säng och matbord.

Storlek: 38 m2.

Detta är en exempellägenhet. Viss avvikelse kan förekomma.  
Skala och mått kan avvika från verkligheten. 

Se vår bofaktabroschyr eller naturlyckan.jutabo.se
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Sjunka ner i soffan efter en lång 
arbetsdag eller helgfrukost på  
balkongen i flera timmar? Bo mitt 
i fantastisk natur med nybyggd 
bekvämlighet och snillrik arkitektur. 

Högst uppe på Norra Hallsås är ljuset, som flödar  
in från två håll, en attraktion i sig. Det här är en 
lägenhet att umgås i och längta hem till. Välplane-
rad med smarta lösningar och kvalitet ner i minsta 
detalj, vilket ger ett modernt, lättskött och snyggt 
boende som passar lika bra för en som för två. 

Med balkong och uteplats på två sidor blir den 
omgivande naturen en förlängning av det vackra 
boendet Det blir ett hem för både lugna och full-
späckade dagar.

2
Lägenhet 2 rok
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Detta är en exempellägenhet. 2:orna finns i fler storlekar och utföranden. 
Viss avvikelse kan förekomma. Skala och mått kan avvika från verkligheten. 

Se vår bofaktabroschyr eller naturlyckan.jutabo.se

Lägenhet 2 rok
Tvårumslägenheterna finns i 3 olika utföranden. Alla har uteplats eller  
balkong där man njuter av morgon- eller kvällssol. Ekparkett, kök med 
induktionshäll och helkaklat badrum med tvättpelare. 

Storlekar: 49 m2, 53,5 m2.
Illustrationen visar 53,5 m2.
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Mitt hem är min borg, brukar det heta. 
Kanske betyder det att man samlar 
kraft hemma för att klara resten av 
dagen ännu bättre? 

I det här fallet tar hemmet hjälp av både bergets  
och skogens skönhet för att alstra kraft. Välplanerad 
med smarta lösningar och kvalitet ner i minsta detalj, 
vilket ger en modern, lättskött och snygg lägenhet.  
 
Och med balkong och uteplats på två håll blir den 
omgivande naturen en förlängning av det vackra 
boendet.

3
Lägenhet 3 rok
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Detta är en exempellägenhet. 3:orna finns i fler storlekar och utföranden. 
Viss avvikelse kan förekomma. Skala och mått kan avvika från verkligheten. 

Se vår bofaktabroschyr eller naturlyckan.jutabo.se

Lägenhet 3 rok
3:orna finns som hörnlägenheter och genomgångslägenheter. Här kan  
du få både uteplats och balkong med gott om plats. Funktionell planlösning 
ger generösa ytor. Kök med inbyggnadsugn och induktionshäll, gott om  
förvaring.

Storlekar: 55 m2, 61,5 m2.
Illustrationen visar 55 m2.
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Tänk om trädgården skötte sig själv. 
Slippa gräsklippning och rensa ogräs 
men ändå få det lummigt ända fram 
till uteplatsen? I Brf Naturlyckan bor du 
mitt i fantastisk natur och du behöver 
ingen sekatör.  

Byggt för umgänge oavsett om ni har gäster eller vill 
mysa själva. Ett modernt och lättskött boende som 
ger livskvalitet. Öppen planlösning som låter ljuset 
flöda från de stora fönsterna genom hela lägenheten. 

Och med balkong och uteplats på två håll blir den 
omgivande naturen en förlängning av det vackra 
hemmet.

4
Lägenhet 4 rok
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Lägenhet 4 rok
Fyrarumslägenheterna har härlig planlösning  
för samvaro och dessutom balkong och uteplats.  
Badrum med tvättmaskin och torktumlare. 

Storlekar: 75 m2, 95,5 m2.
Illustrationen visar 75 m2.

Detta är en exempellägenhet. 4:orna finns i fler storlekar och utföranden. 
Viss avvikelse kan förekomma. Skala och mått kan avvika från verkligheten. 

Se vår bofaktabroschyr eller naturlyckan.jutabo.se
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Som om vyerna och himlen på utsidan 
inte räcker – här är en härlig etage- 
lägenhet med öppet mellan vånings-
planen i vardagsrummet. Det ger en 
otrolig rymd, en dröm för den som  
vill ha något alldeles extra. 

Ljuset flödar fritt i den öppna planlösningen och  
ger en känsla av att sväva. Med balkong och ute-
plats på var sin sida om huset kan man alltid välja 
sol eller skugga. En bostad med rymliga sovrum och 
sällskapsytor där köket är hjärtat. Utsikten sträcker 
sig från sedumtaket på cykelparkeringen på gården 
till ängar och berg i fjärran. 

Lägenhet 4,5 rok

Plan 1 (vån 3). Plan 2 (vån 4).

4,5



16 Brf Naturlyckan Brf Naturlyckan 17

Var så god, 
nyckeln till 
ditt hem! 
Som inte 
finns än.

Med Tillvalsportalen flyttar ni in i lägenheten redan innan 
huset är byggt. Ni gör den till er egen. Tillsammans kan ni 
planera precis så mycket eller lite ni vill och har chansen  
att forma detaljerna i boendet så att det passar just er. 
Det låter väl trevligt?

Det här är det enkla sättet att välja utrustning  
till sin lägenhet. Det moderna sättet. Glöm högar  
av förvirrande produktkataloger och otydlig kom-
munikation kring valen. Ni får ett personligt inlogg 
för Tillvalsportalen. Så sätter ni er i soffan med 
läsplattan och planerar tillsammans. På sidan finns 
tydliga instruktioner, men självklart hjälper vi er 
personligen om några frågetecken uppstår. Alla 

tillgängliga val finns samlade i portalen och på den 
utrustning som inte ingår i standardutbudet finns 
prisuppgift. Alla val ni gör dokumenteras tydligt och 
kostnaderna räknas samman, så att inga missför-
stånd ska kunna uppstå. Ni har alltid översikt och 
kontroll så att ni kan koncentrerar er på det som är 
trevligt.
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Jutabo

Jutabo utvecklar bostäder med inbyggd livskvalitet. 
Vi har en byggfilosofi med fyra principer som visar 
vilka vi är och vad vi står för:

MILJÖ PÅ KORT OCH LÅNG SIKT
Våra hus har alltid en hög grad av miljöanpassning. 
Vi ser till att de är energisnåla, byggda av kvalitets-
material som är hälsosamma och att själva bygg- 
processen är skonsam för omgivningen. Det betyder 
att vi bygger hållbara bostäder där du kan trivas i 
årtionden, underhållsfritt och med låga driftkostna-
der. Våra hus uppfyller både dagens och framtidens 
önskemål när det gäller miljöomsorg och resurs-
hantering.

SKRÄDDARSYTT FÖR DE BOENDE
Olika typer av människor har olika typer av behov. 
En barnfamilj behöver möjligheter till utelek, den 
som är ung vill bo yteffektivt och någon som har 
bott med tillgång till trädgård hela sitt liv vill ha  
en stor uteplats. Våra projekt har oftast en speciell 
målgrupp och vi lägger stor vikt vid anpassning och 
att hitta de bästa lösningarna. Det kan vara fiber-
bredband, el-cyklar eller en riktigt stor lekplats.

NÄRA TILL KOMMUNIKATIONER
Framtidens boende ligger där bilen inte är ett måste 

och valmöjligheten när det gäller resor är stor. För 
miljön och privatekonomins skull ska alla ha till-
gång till gröna resor. Våra bostäder ligger antingen 
centralt i en större stad eller nära de stora kommu-
nikationsstråken med goda möjligheter att resa  
kollektivt.

VACKERT BOENDE GER TRIVSEL
Det är alltid trevligt att bo vackert. Vi samarbetar 
med meriterade, nyskapande och skickliga arkitekter. 
Tillsammans utvecklar vi bostäder som smälter  
in i omgivningen och samtidigt sticker ut med  
spännande och skön design. Vi bygger helt enkelt 
smakfullt både inom- och utomhus.

Ur dessa grunder växer våra bostäder fram. Med  
vår långa erfarenhet och stora kompetens ser vi  
till att de förverkligas genom en så smidig process 
som möjligt. Eftersom vi bara har ett par projekt  
på gång samtidigt har vart och ett alltid vårt fulla  
engagemang.

Bild från projekt Stallbacken, Mölndal.
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Bild från projekt Stallbacken, Mölndal.

Bild från projekt Tomteberget, Lerum.

Bild från projekt Tomteberget, Lerum.



Göteborgsvägen 3, 443 30 Lerum
www.jutabo.se

KONTAKTA MÄKLAREN
Martin Jönsson, tel 0733-41 47 06
martin.jonsson@fastighetsbyran.se

MER INFO OCH 
INTRESSEANMÄLAN
www.naturlyckan.jutabo.se
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