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Den moderna byn i Ekebo

I lummig avskildhet
med Sandsjöbacka
naturreservat i
ryggen och strax
bakom IKEA bygger
HSB första etappen
av Ekebo
– den moderna byn.

Nu är det dags. I år bygger HSB Mölndal ett helt nytt karaktärsstarkt bostadsområde längs gamla stenmurar,
alléer och gräsängar. Först till kvarn
gäller.
Det är mötet mellan det gamla och det nya som
gör att Ekebo känns bekant men ändå spännande och annorlunda. Vackra ängsmarker,
mjuka kullar och gamla gårdar påminner om
en rik kulturbygd och strax intill ligger Sandsjöbackas naturreservat med härliga utflyktsoch strövområden. Allt i Ekebo är planerat
med största omsorg.

72 nya hem

I en första etapp bygger nu Skanska, på uppdrag av HSB Mölndal, 52 lägenheter i parhus
och enfamiljshus med bostadsrätt i Heljereds
Hagar. Lägenheterna ingår i bostadsrättsföreningen Tållered. I östra delen av Heljeredes
Höjder byggs 20 villor med äganderätt.
– I Ekebo, med gångavstånd till Kållereds
köpcentrum och cykelavstånd till badplatsen
vid Färås tjärn, är kollektivtrafiken redan idag
välutvecklad med busstrafik och Kungsbackapendeln som stannar i Kållered, säger Ingrid
Sjöberg, vd HSB Mölndal.

formspråk som utstrålar en harmonisk helhet.
Gemytliga Ekebo ska ha det bästa från förr
och ge en skön förhoppning om framtiden.
I Ekebo finns flera hustyper – men inte två
exakt likadana hus.
– I Ekebo har alla möjlighet till många egna
val när det gäller material, planlösning och
färger. Ju tidigare du bestämmer dig, desto
mer kan du påverka din planlösning.

”

I Ekebo finns
flera hustyper
– men inte två
exakt likadana hus.

Nära och unikt

Ekebo förverkligar visionen om den moderna
byn med förtätad och samlad bebyggelse. En
by som skapar naturliga möten och samhörighet. Husen har ren design med tydlig estetiskt

Intresserad?
På hemsidan ekebo.com finns mycket information och där kan du beställa bofakta
över området. På BoPlats Göteborg vid
Kungsportsplatsen finns också modeller
och utställningsmaterial över Ekebo fram
till sommaren.
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