
HUS 2

Falkenbergs nya stadsdel. 
Med havet som granne.
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På den konstg jorda halvön mellan Skrea strand och 
Ätrans mynning byggs nu etapp 1 av Falkenbergs nya 
stadsdel Bacchus. De fyra husen med sju våningar  
vardera kommer innebära cirka 140 moderna 
lägenheter i ett unikt läge med utsikt över havet. 
Alla lägenheter har ett stort ljusinsläpp, smarta 
planlösningar och ljus interiör samt de fördelar och 
möjligheter som en nybyggd lägenhet innebär. 

Lägenheterna på markplan har varsin uteplats med 
glasräcke och vindskydd medan övriga lägenheter 
har inglasade balkonger. Samtliga med utsikt över 
havet, Skrea strand och Bobergs udde. På taket av 
varje hus finns det dessutom en gemensam tak-
terrass att nyttja för sig själv eller tillsammans med 
grannarna. 

HAVSUTSIKT TILL 
FRUKOST, LUNCH OCH MIDDAG

INNEHÅLL

Tänk dig att vakna upp till milsvid havsutsikt. Varje dag. En kuliss som ändrar skepnad  
under dagen men som i grunden ändå är densamma såväl till frukost som till middag. 
Alltid närvarande. Ibland vild, ibland helt stilla. På Bacchus blir havet er närmaste granne.

INFLYTTNINGSKLART
SOMMAREN 2019
Lagom till soliga och sköna dagar 
med ljumna kvällsbrisar på Skrea 
strand är det sommaren 2019 
dags för inflyttning i hus 2 på 
Bacchus. Första inflyttningen 
i hus 1 sker redan i september 
året innan så snart är projektet 
halvvägs. Vi räknar därefter med 
byggnation av både hus 3 och 4 
för att så snabbt som möjligt få 
klart Falkenbergs nya stadsdel.

MORGONDOPPET FINNS EN TRAPPA NER.
Precis intill husen finns det ett flertal badplatser 
med bänkar och trappa ner i Kattegatt. En möjlighet 
för ett uppfriskande bad, en plats för att pusta ut 
vid efter joggingrundan eller varför inte bara slå dig 
ner och andas in den friska havsluften. 

LIVSKRAFT OCH VARDAGSLYX ÅRET OM.
Bacchus är för dig som vill ha nära till den livskraft 
som havet och naturen ger. Här finns alla möjlig- 
heter att uppleva vardagslyx varje dag, året om. 
Hur den ter sig är upp till dig. För en del är det en 
promenad på stranden eller att slappna av i bastu-
huset. För andra ett besök i småbåtshamnen eller 
frukost med soluppgången som sällskap. 

NÄRHET OCH MÖJLIGHETER.
I en stad som Falkenberg är närheten till centrum, 
jobb, familj och vänner en självklarhet. Här finns 
också möjligheter till aktiviteter och nöjen, närhet 
till restauranger men också till naturen vid kusten 
samt sjöarna och skogarna i inlandet. När du önskar 
få influenser från större städer är det nära till  
Göteborg, Malmö och Köpenhamn.
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VIN, SPRIT OCH 
EN MASSA SAND

FALKENBERGS NYA STADSDEL
MED HAVET SOM GRANNE

De nya husen på Bacchus med första inflyttning i september 2018 är starten på en 
ny levande stadsdel i Falkenberg. Här planeras det för cirka 650 lägenheter i ett 
unikt läge med havet som granne. 

Bacchus byggs på en konstg jord halvö som en gång 
i tiden skapades för att producera och lagra Sveriges  
behov av vin och sprit. Idag möjliggör samma halvö  
att vi kan bygga en helt ny stadsdel i en unik havs- 
miljö. En stadsdel med alltifrån småbåtshamn, 
badplatser, parker, caféer och livsmedelsbutik till 
förskola, skola och äldreboende. 

Här finns också planer för en teater- och kongress-
hall med tillhörande restaurang samt en anläggning 
för idrottsevenemang. Bacchus har alla möjligheter 

att bli en levande stadsdel där Falkenbergare kan 
bada, umgås, äta, shoppa och uppleva nöjen endast 
en kort promenad från centrum. Precis intill havet, 
Skrea strand och Ätrans mynning. 

Bacchus är också en symbol för ett Falkenberg i 
framkant. För en stad med framtidstro och hand-
lingskraft. En plats för människor att längta till.
En plats för människor att vilja bo på.

VÄLKOMMEN DU OCKSÅ.

Precis intill  
havet, Skrea strand 

och Ätrans mynning.
I mitten av 1970-talet slogs portarna 
upp till statliga Vin & Sprit AB:s nya 
anläggning i Falkenberg. För att fabriken 
skulle bli verklighet gav regeringen till-
stånd till att bygga en konstg jord halvö 
vilket gav Falkenberg möjligheten att 
ta emot båtarna som skeppade vin och 
sprit från kontinenten. 

För att skapa halvön användes totalt 280 000 m3 
massa i form av sten, grus och sand. Hälften bestod 
av sand från havsbotten som hämtades vid den 
danska ön Anholt och fraktades med sandsugnings-
båt till Falkenberg. Båten körde dygnet runt, sju 
dagar i veckan under maj till november 1972 och 
levererade tre lass per dygn. Varje båtlast innehöll 
cirka 300 m3 vilket innebar drygt 460 turer med 
sand.

1976 stod anläggningen färdig och den blev fram-
förallt en tappningsfabrik för vin men där blandades 
också whisky och glögg samtidigt som det distribu- 
erades importerade drycker. När fabriken lades ned 
1999 arbetade närmare 200 personer på Vin & Sprit 
i Falkenberg. Sen dess har lokalerna fyllts med nya 
företag som idag skapar arbetstillfällen för ännu fler. 

Ända sen Vin & Sprits sorti från Falkenberg har  
det funnits planer på att bygga bostäder på Bacchus. 
Nu blir det äntligen verklighet. Den konstg jorda 
halvön möjliggör byggnation av attraktiva bostäder  
i en unik miljö och samtidigt skapas en helt ny 
stadsdel som binder samman staden med havet. 

VINGUDEN BACCHUS
I den romerska mytologin var Bacchus 
rusets och vinets gud. När halvön stod 
färdig i Falkenberg gavs det nya land- 
området därför detta passande namn. 
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1. 6.

3.4.

5.5.
2. IDROTTSAKTIVITETER

I Falkenberg finns det ett rikt föreningsliv och 
dessutom elitlag representerade inom bland annat 
fotboll, volleyboll, bordtennis, rodd, ridning och 
bowling. Och det finns flera olika idrottsanläggningar 
på nära avstånd från Bacchus, bland annat tennis- 
banor, ishall, fotbollsplaner, simhall, brukshunds-
klubb, idrottshall och inte minst tre golfbanor inom 
en kvart med bil.

FALKENBERGS SKAFFERI 
De senaste åren har Falkenberg etablerat sig som  
en matkommun av rang. Falkenbergs Skafferi har  
blivit ett samlingsnamn för de många duktiga mat- 
entreprenörer och krögare som g jort Falkenberg 
till sin hemmaplan. I Falkenberg finns det gott om 
restauranger och caféer av olika slag men också 
flera lokala matproducenter med egna gårdsbutiker. 
Sommartid arrangeras även Falkenbergs Matdagar 
som är en lokal matmarknad med god mat, dryck 
och stämning. 

KULTUR OCH NÖJEN
Falkenberg har ett stort utbud av kultur och nöjen 
såväl under sommaren som vintern. På sommaren 
domineras utbudet av sommarbuskis på Vallarna, 
den populära familjeteatern och välkända gästartister  
från hela Sverige. Under årets kallare månader 
spelas det nyårsrevy, musikaler och teaterföreställ-
ningar. Falkenberg gästas också regelbundet av  
flera av de senaste stjärnskotten inom amerikansk 
blues, folk, bluegrass och country under de upp- 
skattade Rootsy-spelningarna. 

SKOGAR, SJÖAR, HAV OCH STRÄNDER
Falkenberg är för de flesta mest känt för sin närhet 
till havet och sina fina stränder. Men i inlandet finns 
också stora skogar att vandra i och totalt 256 insjöar 
att både bada och fiska i. Genom hela Falkenberg 
slingrar sig även Ätran med sitt fina laxvatten och 
med den numera öppna Hertingsforsen. Falkenberg 
är helt enkelt lite av ett Sverige i miniatyr.

SOMMARSTADEN
På sommaren sker en kraftig ökning av Falkenbergs 
invånarantal när sommargästerna kommer på besök. 
Då lever Falkenberg upp till epitetet ”sommarstad” 
med mycket folk och välbesökta uteserveringar och 
om solen är framme också en välfylld Skrea strand.
Under sommaren är det även extra gott om aktivi- 
teter och konserter och det finns alltid något nytt 
att uppleva och upptäcka. 
 
SHOPPING
Att prata om Falkenberg och inte nämna det stora 
gula varuhuset i Ullared är inte möjligt. Gekås  
Ullared saknar motstycke inte bara i Sverige utan 
i hela världen. Hit vallfärdar varje år nästan fem 
miljoner människor vilket gör det till det tredje  
mest besökta resmålet i världen, endast slaget av 
Niagarafallen och Kinesiska muren. Utöver Gekås 
Ullared finns det också flera bra och trevliga butiker  
i Falkenbergs centrum som är under ständig  
utveckling. 

I Falkenberg finns inga avstånd. Från Bacchus finns 
centrum, stranden, skolor, aktiviteter och restau-
ranger bara en kort promenad eller cykeltur bort. 
Tar du hellre bilen går det lika smidigt och utan risk 
för att fastna i bilköer. Därför är det närmare än 
du tror även till de längre avstånden. Inom en kvart 
med bil ligger till exempel alltifrån golfbana och 
ridklubb till tågstation och motorväg. 

Närheten gör att din vardag blir enkel att planera. 
Du vet att du på en halvtimme kan promenera in 
till vännerna i stan och att du är i matbutiken efter 
endast en kort cykeltur. Ett stenkast från där du bor 
finns Klitterbadet, minigolf och tennisklubb. Och på 
Skrea strand väntar restaurangerna för en spontan 
middag. Enkelt och nära.

FALKENBERG 
FAMILJÄRT, NÄRA  
OCH MED FRAMÅTANDA
Falkenberg är en äkta småstad. På det mest positiva sätt som går. Det finns en familjär 
känsla och prestigelöshet bland människorna men också framåtanda och ambition.  
Här finns även humor och lekfullhet, shopping, god mat och framförallt en närhet som 
gör det enkelt att leva i Falkenberg. 

RES ENKELT MED TÅG
Från Falkenberg går det tåg regelbundet som tar dig 
både i nordlig och sydlig riktning.
Falkenberg - Köpenhamn med tåg: 3 timmar
Falkenberg - Malmö med tåg: 2 timmar 15 min
Falkenberg - Göteborg med tåg: 55 min
Falkenberg – Stockholm med tåg: 4 timmar och 10 min

FLYGPLATSER
Funderar du på att resa till sydligare breddgrader 
är flyget inte långt borta.
Halmstad CityAirport, 4,5 mil från Falkenberg
ÄngelholmHelsingborg Airport, 9 mil från Falkenberg
Landvetter, 12 mil från Falkenberg.

©Stamen Design

1. CENTRUM
Falkenbergs centrum ligger bara 
2,5 km bort till fots eller med cykel 
och med bilen tar det cirka tio 
minuter dit.

2. TÅGSTATION 
Tågstationen är placerad utanför 
centrum och dit tar du dig lättast 
via buss eller med bil på cirka tio 
minuter.

3. MATBUTIK  
Närmaste matbutik är ICA Skrea 
Strand och dit är det drygt 1,5 km 
eller ett par minuter med cykel.

4. SKREA STRAND  
Skrea Strand är det första du ser 
på morgonen och där finns också 
Klitterbadet och restauranger bara 
ett par minuters promenad bort.

5. MOTORVÄG 
Det är enkelt och smidigt att ta 
sig ut på motorvägen. Det finns 
flera påfarter inom ett par minuter 
med bil.

6. VALLARNA 
Drygt 2 km från Bacchus ligger 
Vallarna. En park med lekplats, 
boulebana, mini-zoo, utomhusgym, 
skatepark, minigolfbana, populära 
promenadstråk och inte minst 
Vallarnas friluftsteater.

SKOLOR & FÖRSKOLOR 
Inom 3 km finns det tre grund-
skolor och fyra förskolor samt 
Falkenbergs gymnasium. 
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Med den solfjäderformade arkitekturen följer 
planlösningar med intressanta vinklar som ger varje 
lägenhet ett spännande uttryck. Stora fönster ger 
gott om ljusinsläpp och kontakt med havet och  
naturen utanför. Lägenheterna är utrustade med 
golv, kök, garderober, vitvaror och WC-utrustning 
av hög kvalitet men det finns även möjlighet för att 
göra mer personliga tillval. Som standard i lägen- 
heterna ingår också komfortkyla i ett av sovrummen.

I varje hus finns en gemensam takterrass och en 
övernattningslägenhet för de boende att använda. 
Det finns också goda förvaringsutrymmen och 
möjlighet till parkering under tak. Lägenheternas 
omgivning präglas av havets närvaro och här finns 
flera platser för lek, rekreation och umgänge.  
På husens entrésida erbjuds även en välkomnande 
och välskyddad gårdsplan. 

VÄLKOMMEN 
TILL BACCHUS

Under etapp 1 av Bacchus byggs fyra stycken solfjäderformade hus med sju våningar 
vardera. På varje våning ryms fyra till fem lägenheter av varierande storlek. Samtliga 
med välplanerade planlösningar och havsutsikt.

”Havet har självklart varit en stor inspirationskälla i  
projektet och en av de viktigaste frågorna för oss har 
varit hur vi kan utnyttja läget på ett optimalt sätt.  
Bor man precis vid havet vill man självklart se och känna 
havets både rogivande och spännande närvaro. Därför 
ville vi skapa ett projekt som både känns rationellt,  
nyskapande och erbjuder lägenheter som med sin  
gestaltning skapar maximal utsikt mot havet.

Havets närvaro har starkt bidragit till den expansiva  
formen mot havet och den omslutande och mer  
skyddade miljön vid entrén. Formen mot havet kan  
liknas vid ett båtskrov med sin rundande form och 
varma rostbruna toner. Den rundade formen kan också 
liknas vid vågor och mönstret i fasadplattorna förstärker 
känslan av vågor som rullar mot land.

Rent praktiskt har läget vid havet även påverkat  
våra val av material i fasaden. Mot havet arbetar vi 
med fasadsystemet Buchtal som består av plattor av 
fasadklinker i fyra olika nyanser från rostbrunt till ljust 
varmvitt. Fasadsystemet är gediget med genomtänkta 
detaljer och helt oorganiskt samt självrengörande.  
För husets entrésida har vi valt en ljus välkomnande  
och mer traditionell putsad fasad som utgör en vacker 
fond till entrégårdarnas träd och växter.

Läget precis vid havet gör också att byggnaderna  
blir ett viktigt inslag i vad man ser från Skrea strand.  
De nya vågformade bostadshusen i förgrunden till- 
sammans med den målade fasaden på lagerbyggnaden 
bakom bostadshusen i havets blå-gröna toner ger en 
helt ny bild från stranden. På längre avstånd vill vi att de 
fyra husen skall samverka till en helhet som svarar upp 
mot den stora skalan som den befintliga hamnmiljön 
utgör.”

Petra Strömberg och AnnCharlott Castler
Fredblad arkitekter

…lägenheter 
som med sin 

gestaltning skapar 
maximal utsikt 

mot havet.

SOLFJÄDERFORMEN  
GER MAXIMAL UTSIKT
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FESTLIG TAKTERRASS
Högst upp i varje hus finns en takterrass där ni kan 
njuta av solnedgången tillsammans med trevligt 
sällskap och kanske något gott att äta och dricka.
Och inte minst en fantastisk utsikt åt alla håll. 
 
I anslutning till takterrassen finns också en samlings- 
lokal med ett mindre kök och WC. Allt för att ni på 
ett enkelt sätt ska kunna njuta av en härlig stund på 
24 meters höjd. 

BASTU MED SVALKANDE DOPP
På takterassen finns i varje hus en gemensam bastu 
och bara ett par snabba fotsteg därifrån ligger 
Kattegatt redo för ett svalkande dopp. I bastuavdel-
ningen finns det även omklädningsrum med dusch 
och toalett som alla som bor i huset har tillgång till.

EGEN LÄGENHET FÖR DINA GÄSTER
Med en lägenhet på Bacchus kommer gästerna stå 
på kö för att komma och hälsa på. Därför finns det  
i källaren i varje hus en bokningsbar övernattnings- 
lägenhet. Lägenheten har plats för mellan 2-4  
sängplatser och har såväl badrum som kök. 

VARDAGSLYX FÖR DIG 
OCH DINA GÄSTER

Allt för att ni på ett enkelt sätt 
ska kunna njuta av en härlig stund 

på 24 meters höjd.
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LGH-ID BOYTA ANTAL RUM PRIS AVGIFT/MÅNAD

1001 91,6 m2 3 2 838 000 kr 4 966 kr
1002 96,7m2 3 / 4 3 135 480 kr 5 187 kr
1003 81,0 m2 3 3 116 780 kr 4 507 kr
1004 97,2 m2 3 / 4 3 189 540 kr 5 209 kr
1005 65,0 m2 2 2 312 000 kr 3 814 kr

1101 91,6 m2 3 2 886 000 kr 4 966 kr
1102 96,7m2 3 / 4 3 304 800 kr 5 187 kr
1103 81,0 m2 3 3 445 350 kr 4 507 kr
1104 97,2 m2 3 / 4 3 567 960 kr 5 209 kr
1105 65,0 m2 2 2 704 000 kr 3 814 kr

1201 91,6 m2 3 3 328 000 kr 4 966 kr
1202 96,7m2 3 / 4 3 554 700 kr 5 187 kr
1203 81,0 m2 3 3 769 800 kr 4 507 kr
1204 97,2 m2 3 / 4 4 076 940 kr 5 209 kr
1205 65,0 m2 2 2 938 000 kr 3 814 kr

1301 91,6 m2 3 3 731 000 kr 4 966 kr
1302 96,7m2 3 / 4 3 614 880 kr 5 187 kr
1303 81,0 m2 3 4 608 220 kr 4 507 kr
1304 97,2 m2 3 / 4 4 416 600 kr 5 209 kr
1305 65,0 m2 2 2 961 000 kr 3 814 kr

1401 91,6 m2 3 3 872 000 kr 4 966 kr
1402 96,7m2 3 / 4 3 766 860 kr 5 187 kr
1403 81,0 m2 3 4 847 180 kr 4 507 kr
1404 97,2 m2 3 / 4 4 448 220 kr 5 209 kr
1405 65,0 m2 2 3 051 000 kr 3 814 kr

1501 91,6 m2 3 3 940 000 kr 4 966 kr
1502 96,7m2 3 / 4 4 107 540 kr 5 187 kr
1503 118,9m2 4 6 777 300 kr 6 149 kr
1504 132,4m2 5 / 6 6 487 600 kr 6 732 kr

1601 91,6 m2 3 4 834 000 kr 4 966 kr
1602 96,7m2 3 / 4 4 399 260 kr 5 187 kr
1603 118,9m2 4 7 134 000 kr 6 149 kr
1604 132,4m2 5 / 6 6 884 800 kr 6 732 kr
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TIDSPLAN
Beroende på säljtakten beräknas inflyttningen till 
hus 2 ske under sommaren 2019. Därefter byggs 
hus 3 och 4 allt eftersom lägenheterna säljs. Redan  
september 2018 sker första inflyttningen till hus 1.  
Som köpare kommer du få regelbunden information 
om projektets gång och det kommer även arrange- 
ras visningar under byggperioden.

BOSTADSRÄTTSFÖRENING 
Bostadsrättsföreningar har bildats för respektive hus 
som byggs under etapp 1.

AVGIFTER
I lägenhetens avgift kommer det ingå värme, vatten 
och sophämtning medan varje enskild lägenhet står 
för sin hushållsel. Även tv, bredband och telefoni 
ingår i avgiften.

TILLGÄNGLIGHET
I varje hus finns det en hiss till varje våning och trapp- 
huset ligger i husens inre cirkel vilket ger maximal  
åtkomst utan att ta för mycket yta. Husen är till- 
gänglighetsanpassade efter de krav som finns vid 
nybyggnation av bostäder.

TILLVALSMÖJLIGHETER
Eftersom lägenheterna redan i sitt grundutförande 
har utrustats enligt en hög standard är tillvals- 
möjligheterna delvis begränsade. På sidan 25 kan 
du ta del av rumsbeskrivningen för lägenheterna 
och i den separata tillvalskatalogen kan du se vilka 
möjligheter för tillval som finns.

PARKERINGSMÖJLIGHETER
Varje lägenhet har möjlighet till en parkeringsplats 
i garaget på bottenvåningen i det intilliggande hög-
lagret. Månadskostnaden för en parkeringsplats är 
500 kr per plats. För besökande kommer det finnas 
en gästparkering. I mån av plats kommer det också 
finnas möjlighet att hyra ytterligare en parkerings-
plats. 

FÖRVARINGSMÖJLIGHETER
I källaren har varje lägenhet ett tillhörande förråd. 
Det kommer även finnas möjlighet att hyra extra 
förrådsutrymme i höglagret.

BRA ATT VETA 
OM BACCHUS

LÄGENHETSÖVERSIKT 
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VÅNING 1-5

- HUS 2

VÅNING 6-7

Observera att lägenhetsnummer 03 är lägenhetstyp 6 
och lägenhetsnummer 04 är lägenhetstyp 7.
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LYXIGT SOVRUM OCH 
DUBBLA BALKONGER

3 RUM OCH KÖK, 91,6 M2

Mest utmärkande för den här lägenheten är de 
dubbla balkongerna som båda nås från allrummet. 
Den mindre ligger i nordostlig riktning medan den 
större inglasade har utsikt över havet och Skrea 
strand. I den rymliga hallen finns det förutom bra 
klädförvaring även utrymme för ett skrivbord intill 
badrummet.

Köket har en central plats i lägenheten och härifrån  
har du kontakt med både matplats och allrum. 
Lägenheten har två rymliga sovrum som ligger sepa- 
rerade från varandra. Sovrummet närmast den stora 
balkongen har dessutom en egen klädkammare och 
ett privat badrum. 



    






























































 
















    














































 

 







* Lägenheten ligger 
i markplan och har 
terrass med glasräcke 
och vindskydd istället 
för inglasad balkong.

LÄGENHET 1

LÄGENHET: 
1001*, 1101, 1201,
1301, 1401, 1501, 1601

ANTAL RUM:  
3 rum och kök 

ANTAL BADRUM:  
2 

BOYTA: 
91,6 m2

BALKONG: 
12 m2 + 6,5 m2

VÄDERSTRECK: 
SÖ

PRIS: 
Se prislista på s. 13
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EN TREA SOM LÄTT 
KAN BLI EN FYRA

3 RUM OCH KÖK, 96,7M2

Från entrén kliver du rakt in till det praktiskt 
planerade köket och allrummet. Här finns också 
en rymlig matplats som enkelt kan bli ett extra 
sovrum för den som önskar. Från allrummet 
tar du dig även ut till balkongen för att njuta av 
havsutsikten. 

Lägenheten är indelad i två sektioner för att 
avskilja gemensamhetsytorna från sovrummen. 
I delen med de två sovrummen finns även kläd-
kammare och ett av lägenhetens två badrum.

LÄGENHET 2

* Lägenheten ligger i 
markplan och har terrass 

med glasräcke och vindskydd 
istället för inglasad balkong. 

LÄGENHET: 
1002*, 1102, 1202,
1302, 1402, 1502, 1602

ANTAL RUM:  
3 / 4 rum och kök 

ANTAL BADRUM:  
2 

BOYTA: 
96,7m2

BALKONG: 
12 m2

VÄDERSTRECK: 
S

PRIS: 
Se prislista på s. 13
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TRE RUM OCH KÖK
MED DUBBLA BALKONGER

3 RUM OCH KÖK, 81,0 M2

Precis intill entrén finns ett badrum med tvätt- 
möjligheter och förbi detta ligger köket diagonalt 
längs med en innervägg. På vardera sida av det  
rymliga allrummet ligger de två stora balkongerna. 
Med dubbla balkonger kan du ha matplats på den 
ena och en skön soffgrupp på den andra.

Lägenheten har två sovrum varav det mindre ligger 
intill en praktisk klädkammare. Även i det större 
sovrummet finns det en stor klädkammare.  
Här finns också ett privat badrum vilket ger  
en lyxig känsla.

LÄGENHET 3

LÄGENHET: 
1003*, 1103,  
1203, 1303, 1403

ANTAL RUM:  
3 rum och kök 

ANTAL BADRUM:  
2 

BOYTA: 
81,0 m2

BALKONG: 
12 m2 + 12 m2

VÄDERSTRECK: 
S

PRIS: 
Se prislista på s. 13

* Lägenheten ligger i 
markplan och har terrass 

med glasräcke och vindskydd 
istället för inglasad balkong. 
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STORT OCH RYMLIGT 
MED MÖJLIGHETER

3 RUM OCH KÖK, 97,2 M2

I de öppna gemensamma ytorna samsas kök till- 
sammans med allrum och matplats. Allrummet  
är väl tilltaget vilket också ger möjlighet till ett  
extra sovrum. Från allrummet tar du dig ut  
till den inglasade balkongen med utsikt över  
Kattegatt.

Lägenhetens sovrum är praktiskt avskärmade från 
köket och allrummet. I den här delen finns det två 
sovrum och från den lilla hallen når du också en rymlig 
klädkammare och den mindre toaletten. 



    




























 































 








LÄGENHET 4

* Lägenheten ligger i 
markplan och har terrass 
med glasräcke och vindskydd 
istället för inglasad balkong. 

LÄGENHET: 
1004*, 1104
1204, 1304, 1404

ANTAL RUM:  
3 / 4 rum och kök 

ANTAL BADRUM:  
2 

BOYTA: 
97,2m2

BALKONG: 
12 m2

VÄDERSTRECK: 
SV

PRIS: 
Se prislista på s. 13
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RYMLIG TVÅA MED 
STORT LJUSINSLÄPP

2 RUM OCH KÖK, 65,0 M2

När du kliver in i lägenheten möts du av en rymlig 
hall samt badrummet där det även finns tvättmaskin 
och torktumlare. Några steg in från hallen breder 
resten av lägenheten ut sig med kök och allrum. 
Köket löper längs med innerväggen och det finns 
gott om arbetsyta och svängrum. 

Flera fönster och de öppna ytorna ger lägenheten 
en ljus och rymlig känsla. Den inglasade balkongen 
blir som ett extra rum till lägenheten. Lägenhetens 
sovrum är väl tilltaget och med goda förvarings- 
möjligheter.

LÄGENHET 5

LÄGENHET: 
1005*, 1105, 
1205, 1305, 1405

ANTAL RUM:  
2 rum och kök 

ANTAL BADRUM:  
1 

BOYTA: 
65,0 m2

BALKONG: 
12 m2

VÄDERSTRECK: 
SV

PRIS: 
Se prislista på s. 13

* Lägenheten ligger i 
markplan och har terrass 
med glasräcke och vindskydd 
istället för inglasad balkong. 
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RYMLIGARE LÄGENHET 
MED FLER RUM

4 RUM OCH KÖK, 118,9 M2

Precis som på Bacchus i övrigt är en öppen 
planlösning ett starkt karaktärsdrag även för  
den här typen av lägenhet. Eftersom det finns 
önskemål om större lägenheter har vi ökat på med 
ytterligare 20 kvadratmeter och därmed fått större 
rum. Det finns också två inglasade balkonger varav 
en nås direkt från allrummet och den andra från ett 
av sovrummen.

Lägenheten är på ett praktiskt sätt uppdelad för  
att skilja de gemensamma ytorna från sovrummen. 
I delen med de tre sovrummen finns även två kläd-
kammare och även ett av lägenhetens båda badrum.

LÄGENHET 6

LÄGENHET: 
1503, 1603

ANTAL RUM:  
4 rum och kök 

ANTAL BADRUM:  
2 

BOYTA: 
118,9 m2

BALKONG: 
12 m2 + 12 m2

VÄDERSTRECK: 
S

PRIS: 
Se prislista på s. 13

Det mest speciella med denna lägenhetstyp är 
möjligheten att själv kunna flytta eller helt ta bort 
väggar för att uppnå maximal flexibilitet utifrån era 
egna behov och önskemål.
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BACCHUS STÖRSTA LÄGENHET 
MED MER SPACE
5 / 6 RUM OCH KÖK, 132,4 M2

Här är en av Bacchus absoluta kronjuveler. Mest yta och 
flest rum. Samtidigt finns det en frihet att styra planlösningen 
och ändra rummens storlek eller ta bort något rum som ni 
kanske inte har behov av. Maximal flexibilitet för just era 
behov med andra ord.

Lägenheten är praktiskt uppdelad i en familjär del med tre 
sovrum och ett badrum. Dessutom finns det ett rum som 
kan användas som antingen gästrum eller kontor. Från ett 
av sovrummen når man också direkt ut på en av de båda 
balkongerna. 

I den andra halvan av lägenheten finns det stora och rymliga 
gemensamma ytor med kök och allrum och en smidig utgång 
till den sköna balkongen med utsikt över Kattegatt.

LÄGENHET 7

LÄGENHET: 
1504, 1604

ANTAL RUM:  
5 rum och kök 

ANTAL BADRUM:  
2 

BOYTA: 
132,4 m2

BALKONG: 
12 m2 + 12 m2

VÄDERSTRECK: 
SV

PRIS: 
Se prislista på s. 13
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RUMSBESKRIVNING

BYGGNADSBESKRIVNING 
GENERELL INFORMATION
Byggnaden uppförs med totalt nio våningar  
inklusive källare och gemensamhetsutrymme på 
vind. Byggnaden utförs i solfjäderform vilket inne-
bär att samtliga lägenheter får utsikt mot Kattegatt 
och Skrea Strand. Samtliga lägenheter får inglasade 
balkonger förutom markplan som får terrasser med 
glasräcke och sitt-i-lä-funktion. Samtliga balkonger 
och terrasser får havsutsikt. 

I källarplan anordnas förråd, apparatrum och en 
bokningsbar övernattningslägenhet. 

På vindsplan anordnas ett bokningsbart gemensam-
hetsutrymme med tillhörande takterrass. 

Parkering anordnas inomhus i parkeringsgarage i 
intilliggande byggnad, besöksparkering anordnas på 
gården. 

GRUNDLÄGGNING
Grundläggning utförs med betongpålar slagna till 
fast berggrund. 

KÄLLARE
Källaren utförs med platsg juten vattentät betong-
platta med 100 mm underliggande cellplast. 
Källarväggarna utförs av plastg jutna vattentäta 
betongväggar med 100 mm utvändig isolering av 
cellplast.

STOMME
Husstommen utförs med platsg jutna betongväggar. 
I ytterväggar monteras stålpelare. Samtliga bjälklag 
utförs med 250 mm prefab plattbärlag. 

YTTERVÄGGAR
Ytterväggar utförs med beklädnad och Buchtal 
fasadklinker och puts, inom balkonger och terrasser 
monteras träpanel. Väggarna blir isolerade med 
totalt 240 mm isolering. 

Samtliga balkonger 
och terrasser får havsutsikt. 

KÄLLARE
Golv: Dammbunden betong
Väggar: Målad betong
Tak: Målad betong
Övrigt: Förrådsväggar typ Troax-väggar

VARDAGSRUM OCH SOVRUM 
Golv: Parkettgolv 
Sockel: Vitmålad sockellist
Väggar: Målad gips, målad betong 

Stänkskydd av kakel ovan diskbänk
Tak: Målad betong
Övrigt: Skjutdörrsgarderober med vit profil och 

vit fyllning, omfattning enligt ritning.
Kök enligt ritning typ Sentens.
Bänkskiva i laminat.
Rostfria vitvaror, Enerigklass A++.

BADRUM
Golv: Klinker
Väggar: Kakel
Tak: Målad gips med infällda spotlights
Övrigt: Vägghängd WC-stol typ IFÖ Sign eller 

likvärdigt. Hörnduschväggar av glas. 
Badrumskommod typ Svedbergs Forma 
Deep i svart ek.  
Tvättmaskin energiklass A+++. 
Torktumlare energiklass B. 
Väggskåp ovan tvättmaskin/torktumlare. 
Bänkskiva ovan tvättmaskin/torktumlare.

TRAPPHUS
Golv: Klinker/textilmatta
Sockel: Klinker/träsockel
Väggar: Målad gips
Tak: Målad betong
Övrigt: Betongtrappa med klinkerbeläggning

HALL
Golv: Klinker
Sockel: Klinker 
Väggar: Målad gips
Tak: Målad gips med infällda spotlights

INNERVÄGGAR
Icke bärande innerväggar utförs med målad gips. 

YTTERTAK
Yttertak utförs med stenullsisolering och  
papptäckning som monteras på betongbjälklag. 
Sedumtak monteras på delar av yttertaket vid 
gemensam terrass.

YTTERVÄGGSKOMPLETTERINGAR
Fönster utförs som aluminiumbeklädda träfönster. 
Fönster mot söder och väster förses med solskydds-
glas. Entrépartier utförs som aluminiumpartier. 
Balkonginglasningar utförs i aluminium. Glas- 
räcken på terrasser i plan 1 blir glasräcken med  
sitt-i-lä-funktion. 

INNERVÄGGSKOMPLETTERINGAR
Samtliga innerdörrar utförs som massivdörrar.
Tamburdörrar utförs som ljudklassade säkerhets- 
dörrar med titthål och ringklocka.

VENTILATION
Ventilation utförs som FTX-system med centralt 
ventilationsaggregat som placeras i källare. Separata 
kanaler monteras till respektive lägenhet. I kök 
monteras högeffektiva kolfilterfläktar. 

VÄRMESYSTEM
Uppvärmning sker via fjärrvärme, växlare monteras  
i källare. Vattenburna radiatorer monteras i lägen-
heterna. Golvvärme finns i badrummen.

KOMFORTKYLA
Komfortkyla finns som standard i det största av 
sovrummen.

ELINSTALLATION
Varje lägenhet får ett separat elabonnemang. 
Till varje lägenhet monteras fiber till en media- 
central varifrån fördelning inom lägenheten sker. 
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SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING - FALKENBERG 
Nygatan 30. 0346-488 40 www.svenskfast.se/falkenberg

Vi förmedlar lägenheterna
på Bacchus1. SÄLJINFORMATION 

Ni hittar samtliga lägenheter på www.svenskfast.se/
falkenberg. Intresseanmälan gör du genom att 
klicka på den aktuella lägenheten som finns  
presenterad på hemsidan.

Prata med din bank, du behöver ha lånelöfte klart 
när du blir erbjuden att köpa en lägenhet. Det finns 
ett attraktivt erbjudande för dig som köper i Bacchus 
från Falkenbergs Sparbank. 

På www.bacchusfbg.se finns mer information, du 
kan ta del av planritningar och se mer av bostäderna 
och projektet. 

Har du frågor eller funderingar är du självklart  
välkommen att kontakta våra mäklare genom  
telefon, mail eller genom besök på Svensk Fastig-
hetsförmedling på Nygatan 30 i Falkenberg.
Telefon 0346-488 40. Se även kontaktuppgifter 
till höger.  

2. FÖRHANDSAVTAL
När du blivit erbjuden att köpa en lägenhet bokas 
tid med mäklaren för att teckna förhandsavtal mellan 
dig och bostadsrättsföreningen. Vid tecknande av 
förhandsavtal har föreningen fått sin kostnadskalkyl 
granskad och godkänd av intygsgivare utsedda  
av Bolagsverket. I samband med förhandsavtalet  
erlägger du ett förskott på 100 000 kr som  
avräknas mot den totala köpeskillingen. 

3. TILLVAL 
Samtliga lägenheter kommer att ha en hög grund- 
standard, men för dig som önskar göra ytterligare 
tillval är detta möjligt. I den separata tillvalskatalogen 
kan du se vilka tillvalsmöjligheter som finns. Tillvalen  
faktureras separat under byggnationens gång. 

4. VÄGGVISNING
När innerväggarna är resta så kommer du att bli 
inbjuden till en stomvisning för att ta en första titt 
på de nya lägenheterna tillsammans med mäklare 
och representanter från byggföretaget och bostads-
rättsföreningen. 

5. UPPLÅTELSEAVTAL OCH INFLYTTNING
Senast 3 månader före tillträdesdagen kommer du 
att få veta vilken dag inflyttning ska ske. Inför till-
trädesdagen tecknas upplåtelseavtalen och då finns 
en ekonomisk plan som är registrerad av Bolagsverket. 
I samband med inflyttning sker slutbetalning och 
slutbesiktning.

KÖPA LÄGENHET PÅ BACCHUS
SÅ HÄR GÅR DET TILL

Boka en tid så får du råd!
Bank & Försäkring

falkenbergssparbank.se            0346-550 00

Välkommen  
att prata bolån  

med oss!

Mikael Bjering 
0346-488 41
mikael.bjering@svenskfast.se

Ola Claesson 
0346-488 42 
ola.claesson@svenskfast.se



Vi har även utvecklat en app för Bacchus där du med hjälp av 
teknikerna 3D/AR och VR kan gå omkring i området, kika in i 
lägenheterna och njuta av utsikten. I lägenhetsväljaren ges du 

också möjlighet att välja ditt nya drömboende vid havet.
Appen är gratis och finns tillgänglig för både Android och iOS. 

Du kan också besöka www.bacchusfbg.se 
för att se mer av lägenheterna och Bacchus.

Följ oss på Facebook och Instagram.

Se tillgängliga lägenheter och gör intresseanmälan på
www.svenskfast.se/falkenberg
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