
80 bostadsrätter  
i centrala Varberg

ETIKHUS SKAPAR FRAMTIDENS KVARTER
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Framtidens kvarter
I Oskarsdal i centrala Varberg bygger Etikhus det helt nya kvarteret 
Tärnan. Ett modernt kvarter med ambitioner att skapa både håll-
bara bostadsrätter och en hållbar livsstil för de boende. I husen 
som byggs i trä med detaljer som lagts extra mycket omtanke på 
finns 80 bostadsrätter. Alla har balkong eller terrass i västerläge 
– staden och havet väntar alldeles utanför. Husen får träfasader i 
olika panelsättningar och detaljer som varierar husens uttryck. En 
trevlig gårdsmiljö och en stor gemensam terrass på taket skapar 
tillfällen för gemenskap, fest och spontana möten.

Tack vare det centrala läget med gång- och cykelavstånd till Var-
bergs centrum, tågstation och naturupplevelser kan du låta bilen 
stå. Bostadsrättsföreningen kommer tillhandahålla elbilspool, ladd-
ning för elbil och elcykel, leveranshub, co-workingplats och en rad 
smarta lösningar för att det ska bli enkelt för dig att leva hållbart. 
Välkommen till framtidens kvarter!
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Ett nytt sätt att bo
I kvarteret Tärnan erbjuds du ett enkelt liv. Enkelt som i att mycket av var-
dagsbestyren förenklas för dig i och med smarta och hållbara lösningar. Ta 
emot både paket och matkassar i kvarterets leveranshub, minska behovet av 
egen bil när du har tillgång till elbil- och ellådcykelpool. Boka coworkingplats 
i kvarteret de dagar du jobbar hemifrån och vill ha miljöombyte. Vi skapar ett 
kvarter där framtidens lösningar integreras och hela tiden utvecklas. I kvarteret 
Tärnan får du mer tid för livet.

BALKONGER OCH TERASSER
Samtliga lägenheter har egen balkong 
eller terrass i västerläge. 

RUM FÖR ÅTERBRUK
Låt någon annan ta över skridskorna, 
bordet eller lampan.

LÅNA & DELA
Dela verktyg, trädgårdsredskap och andra 
sällanprylar. Låna extra stolar eller bord 
när familj eller vänner kommer på besök.

LADDPLATSER OCH LADDSKÅP
I parkeringsplanet finns laddplatser för 
elbilar, och låsbara laddningsskåp för 
elcykelbatterier.

GEMENSAM GROVENTRÉ
Tvätta prylarna, spola tassarna på hunden 
eller barnvagnshjulen på ett smidigt sätt.

LEVERANSHUB
Ta emot och returnera paket via paket-
skåpen i kvarteret.

EN HÅLLBAR BYGGNATION
Från våning 2 och uppåt byggs Tärnan 
i KL-trä. 

FÖRVARINGSMÖJLIGHETER
Hyr ett skåp i parkeringsplanet för fritids-
kläder, hobbyutrustning eller cykelhjälmen.

GEMENSAM TAKTERASS
Njut av vårsolen eller blicka ut mot hori-
sonten i en härlig miljö.

PARKERING
Parkeringsmöjligheter i ljus och trevlig 
miljö med närhet till förvarings- och 
paketskåp, trapphus och hiss.

GRÖNA MILJÖER OCH ODLING
Växtlighet och gröna miljöer i och runt 
kvarteret skapar sociala mötesplatser, 
trivsel och trygghet. Odla tillsammans i 
växthuset eller på gården.

ALLT FÖR TVÅHJULINGEN
Boka ellådcykel för resorna i närområdet. 
Serva och tvätta din cykel på cykelstatio-
nen, och parkera tryggt med ramlåsning 
på innergården eller inomhus i parke-
ringsplanet.

COWORKING OCH LOUNGE
Boka en arbetsplats i de gemensamma 
lokalerna och loungen. Under kvällar och 
helger är loungen och köket boknings-
bara för exempelvis familjeträffen eller 
afterwork. 

GEMENSAM TVÄTTSTUGA
Utnyttja den gemensamma tvättstugan 
när du har mycket att tvätta, eller om du 
vill välja bort tvättmaskin i din lägenhet 
för att frigöra utrymme.

SOLCELLER
Solceller producerar förnybar el till kvar-
teret.

ELBILSPOOL
Minska behovet av egen bil – nyttja elbils-
poolen per timma, dygn eller över helgen.
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Simstadion
Påskbergsskogen Torget
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Nära till allt
Mitt emellan hav och skog ligger kvarteret Tärnan. Minuter från havet, 
tågstationen och Varbergs stora utbud av bekvämligheter och utflyktsmål. 
Här bor du verkligen mitt i smeten, med cykelavstånd till allt, och ändå nära 
lugnet och naturen.
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Arkitektens tankar
När vi skapat kvarteret Tärnan har vi utgått från platsens förutsättningar. Läget 
är väldigt fint, ett centralt läge med närhet till stadskärnan, kommunikationer 
och service. Man har också ett bra solläge, och utsikten från balkonger och 
terrasser är en fantastisk vy över Varbergs fästning och havet.

Vi jobbar för en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar utveckling. Det är 
många parametrar kring miljön som spelar in. Allt ifrån materialval, solcellerna 
på taket, hur vi utvecklar gården och de sociala ytorna i kvarteret, till hur vi 
arbetar med mobilitetsfrågor så som bil- och cykelpooler. Det är många delar 
vi lagt stor vikt vid som gör att det här blir ett hållbart utvecklat kvarter.

Etikhus vill bygga hållbart och som en del i det kommer man använda KL-
trä, korslimmat trä, i stommen. Även interiört jobbar vi med trä. Människan 
trivs när hon är nära trä. Det ger en varm och ombonad känsla, och tillför 
samtidigt karaktär till arkitekturen.

Variationen av lägenheter gör att många olika typer av människor kommer 
kunna bo här. Det finns boenden för olika behov och önskemål. Lägenheterna 
är välplanerade med bra förvaringsmöjligheter, även i de mindre bostäderna. 
Det finns en tydlig koppling mellan lägenheternas insida och husets utsida. 
Alla bostäder i kvarteret Tärnan har generösa balkonger vilket bidrar till att 
knyta ihop inne- och utomhusmiljön. 

Husets bottenvåning kommer innehålla lokaler där verksamheterna kommer 
bidra till ett levande kvarter. Här finns också gemensamhetsutrymmen som 
coworking-yta och en lounge som kommer kunna nyttjas av de boende.

Vi lägger stor vikt vid utomhusmiljön och att göra den lättillgänglig och 
intressant för de boende. På gården planerar vi bland annat för ett gemen-
samhetshus och ett växthus för odling. Även på de gemensamma takterras-
serna finns plats för odling och umgänge. Det finns många möjligheter att 
kunna skapa sig ett rikt socialt liv på den här platsen. 

Kvarteret Tärnan blir något utöver det vanliga. Både när det gäller hållbar-
hetsaspekten och i hur man jobbat med områdets karaktär. En bra känsla 
och en fin helhet – det är Tärnan.

Ulrik Neuendorf
Arkitekt SAR/MSA

Radar arkitektur och planering AB
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80 bostadsrätter  
med uteplats i västerläge

Alla bostäder i kvarteret Tärnan har rymlig balkong eller terrass i västerläge. 
De välplanerade lägenheterna som är mellan 23 och 94 kvadratmeter får stora 
fönsterpartier och djupa fönsternischer i trä. Husens exteriörer får en tydlig 
koppling till bostädernas interiörer. Vi har lagt mycket omtanke på de små 
detaljerna. Kök och förvaring i lägenheterna känns som en integrerad del i 
inredningen. Foderlösa möten mellan tak och vägg och listfria dörrar bidrar 
till att skapa rymd och ljus. 

Bostadsväljaren

Lägenhetsfördelning

Visualisering av lägenheten A1503. 

4 st lägenheter om 23-29 kvm. 
Samtliga med balkong om 6-16 kvm.ROK

1

ROK

34 st lägenheter om 49-58 kvm. 
Samtliga med balkong om 6-58 kvm.

2

ROK
18 st lägenheter om 68-78 kvm. 
Samtliga med balkong om 10-39 kvm.

3

ROK
8 st lägenheter om 87-94 kvm. 
Samtliga med balkong om 17-62 kvm.

4

16 st lägenheter om 35 kvm. 
Samtliga med balkong om 5-10 kvm.ROK

1,5

På etikhus.se/tarnan hittar du Bostadsväljaren. Genom att klicka på en lägenhet 
får du fram information, planritningar och priser. 
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Visualisering av lägenhet C1501. 
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Två stillinjer

Urban Beach Urban Woods

Arkitekterna har tagit fram två stillinjer för lägenheternas interiörer 
för dig att välja mellan. Oavsett vilken stillinje du väljer får du en lugn 
neutral bas för dig att sätta din personliga prägel på. Med noggrant 
utvalda material, smarta lösningar och genomtänkta planlösningar 
skapar vi framtidens hem.

Urban Woods signum är organiska och levande material och ytor. 
Ljust trä kontrasterar mot mörkt laserat trä och mörka moderna 
detaljer. 

Urban Beach kännetecknas av enkelhet och strandens föränderlig-
het. Ljust trä utgör basen som kompletteras med moderna enkla 
detaljer.
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Stillinjerna ger en lugn  
neutral bas för dig att sätta  

din personliga prägel på.

Visualisering av lägenhet A1206.
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Trä är det enda 
förnybara byggmaterialet.  
En energisnål produktion,  

effektiva transporter och snabbt 
montage gör korslimmat trä 

till ett klimatsmart val.

VARBERGS  
FÖRSTA 
BOSTADSHUS 
I KL-TRÄ

Alla lägenheter i  
kvarteret Tärnan har  
rymlig balkong eller  
terrass i västerläge.

Visualisering av lägenhet B1501. 
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Gården
Kvarterets gård har rum för alla. Här får du en grönskande 
plats att vila, äta, umgås och leka på. Med hjälp av planterings-
ytor i olika nivåer, buskar, små träd, naturstensmurar, pergolor 
och belysning skapas rumsligheter för alla typer av aktiviteter. 
Här finns plats för middag och umgänge för både små och 
stora sällskap. 

Belägen mitt på gården ligger lilla gröningen inramad av 
grönskande planteringar som avgränsas av naturstensmurar. 
En plats för lek, picknick eller en skön stund i solstolen. På 
gården finns även ett gemensamt växthus och möjlighet till 
odling.

Gårdens golv varierar för att accentuera de olika rummen på 
gården. Naturstensplattor blir ett karaktärsfullt inslag och 
mönsterlagd betongmarksten ger ett varierat intryck. 

Klätterväxter, buskar och träd i olika höjder skapar gröna 
väggar och rumsavskiljare. Formklippta vintergröna buskar 
bidrar till känslan av att gården tas om hand, oavsett årstid. 
Växterna väljs med omsorg för så lång säsong som möjligt, 
och för att bidra till en biologisk mångfald.
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Njut av vårsolen eller 
blicka ut mot horisonten 

i en härlig miljö.
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Byggnadsbeskrivning

Interiörbeskrivning

Gård, förvaring och takterass
• Byggnadsstomme i källare och plan 1 i betong. Byggnadsstomme i plan 2 till och 

med plan 7 i korslimmat trä. Utfackningsväggar av trä med cellulosaisolering. 

 Innerväggar med gips på regelstomme av trä, lägenhetsavskiljande väggar med 

god ljudstandard.

• Energieffektiva fönster med trä på insidan och aluminiumklädda på utsidan.

• Balkonger och uteplatser med golv i trä och räcken i metall eller trä.

• Entréer med porttelefon och kodlås. 

• Belysning i gemensamma utrymmen styrd av närvarodetektor.

• Hiss i varje trapphus.

• Lägenhetsdörr/Ytterdörr: Slät kvalitetsdörr med titthål till varje lägenhet.

• Uppvärmning med vattenburen värme från husets fjärrvärmeväxlare till radiatorer i 

lägenheterna. Komfortgolvvärme i wc/bad.

• Huset ventileras med mekanisk till- och frånluftsventilation med återvinning. 

• Solceller sammankopplas med driftsystemet och förser till viss del kvarteret Tärnan 

med el.

• Fiberanslutning för bredband, telefoni och TV-tjänster, till respektive lägenhet. 

Anslutningsavgiften ingår i köpet av lägenheten. (Tjänsterna faktureras separat till 

bostadsrättsinnehavaren.)

• Gården får belysning, gräsytor, stensättning, buskar och umgängesytor.

• Odlingsmöjligheter erbjuds inom kvarteret. 

• Cykelförvaring finns på gården och i källaren. Det kommer finnas möjlighet att 

 ladda elcykel.

• Förvaring för barnvagnar och rullstolar finns. 

• Förråd finns för varje lägenhet och nås enkelt med hiss från trapphuset.

• Parkeringsplatser finns att hyra, access från hiss i trapphusen. I garaget kommer det 

att finnas möjlighet att ladda elbil.

• Hushållsavfall sorteras och slängs i återvinningsrum.

• Gemensam tvättstuga finns.

När du bor i en bostadsrätt äger föreningen huset. Du blir andelsägare i föreningen till-

sammans med de andra medlemmarna. Ni sköter tillsammans förvaltningen genom 

styrelsen ni väljer vid den årliga föreningsstämman. Utöver köpeskillingen betalar du 

en löpande månadsavgift som ska täcka din bostads andel i föreningens kostnader. 

Dessa kostnader är till exempel räntor och amorteringar på föreningens lån, drift- och 

underhållskostnader samt framtida yttre underhåll.

FAKTA BRF TÄRNAN

• Månadsavgift betalas i proportion till andelstal.

• Månadsavgift inkluderar värme och löpande underhåll såsom trädgårdsskötsel, 

trappstädning, snöskottning med mera, driftskostnader samt avsättning till framtida 

yttre underhåll. 

• Varberg Energis fibernät är anslutet till varje lägenhet och faktureras separat utöver 

månadsavgiften.

• Hushållsel ingår inte utan debiteras separat över eget elabonnemang.

• Vatten ingår inte. Vattenanvändning mäts individuellt och debiteras på månadsavgiften.

• Insatser och eventuella upplåtelseavgifter finansierar föreningen till cirka 80 procent, 

vilket innebär att föreningen bara har ungefär 20 procent i lån.

• Föreningen kommer att ha tillgång till p-platser, dock inte till samtliga lägenheter. 

Dessa hyrs ut till bostadsrättsägarna av föreningen.

På ovan reserverar vi oss för eventuella ändringar. Årsavgift baseras på nu kända kost-

nadsnivåer för bland annat vatten, renhållning m.m., samt en uppskattad användning.

Ett hem ska vara personligt, då är det alltid trivsamt. Lägenheterna byggs med en 

standardinredning av hög kvalitet, som ingår i bostadens pris. För kvarteret Tärnan kan 

du välja mellan två interiör-utförande, för att utifrån dessa kunna sätta din personliga 

prägel på ditt nya hem.

STANDARD

• Ytskikten är parkett med målade tak och väggar. Badrummen får helkaklade väggar 

och klinkergolv.

• Fönster med träinsida.

• Kök är inredda med släta luckor, köksbänk i laminat och underlimmad diskho.

• Vitvaror innehållande induktionshäll, inbyggd ugn, kyl/frys och diskmaskin. (Disk-

 maskin ingår ej i 1 RoK.)

• Badrummet har golvstående toalett, vitt tvättställ med kommod. Blandare och 

duschset i krom. Duschdörrar i klarglas med kromprofiler.

• I varje badrum finns en tvättavdelning med kombimaskin för tvätt och tumling. 

(Gäller ej 1 RoK.)

• Förvaring med linneskåp, garderober och städskåp (antal enligt norm).

• Elcentral med jordfelsbrytare. 

• Bredbandscentral och datanätverk finns i varje lägenhet.

Att bo i bostadsrätt
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Köpprocessen

Mäklare
Fastighetsbyrån sköter försäljningen av lägenheterna i bostadsrättsföreningen Tärnan. 

Kontakta Angelina Birgerson vid frågor eller funderingar om processen eller lägenhe-

terna. Det är även till Angelina som ni lämnar er intresseanmälan. 

Fastighetsbyrån | Norrgatan 1 | 432 41 Varberg | 0340-185 45 | fastighetsbyran.com

Angelina Birgerson

Fastighetsmäklare

076-081 18 18

angelina.birgerson@fastighetsbyran.se

INFORMATIONSTRÄFF

I god tid före inflyttning bjuds ni in till en informationsträff. Tillsammans med era 

blivande grannar går vi igenom i information om bostadsrättsföreningen, vad det 

innebär att bo i en bostadsrättsförening och hur allt fungerar med tekniska lösningar 

som TV, telefoni och internet. Vi går även igenom hur vi löser logistiken när så många 

ska flytta in ett hus samtidigt.

UPPLÅTELSEAVTAL OCH SLUTBETALNING

Bostadsrättsföreningens ekonomiska plan registreras hos Bolagsverket. Planen ligger 

sedan till grund för upplåtelseavtalet som skrivs före inflyttning. Avtalet innebär att ni 

blir medlem i bostadsrättsföreningen. I samband med detta sker också slutbetalningen, 

det vill säga insatsen minus förskottet ni betalade när förhandsavtalet skrevs.

SLUTBESIKTNING

En oberoende besiktningsman besiktigar utfört arbete enligt avtal mellan byggentre-

prenören och bostadsrättsföreningen. Ni som köpare är ingen formell part i besiktningen, 

men kommer att bjudas in för att delta vid besiktningen av just er lägenhet.

INFLYTTNING

Planerad inflyttning är sommaren 2023. Senast tre månader före inflyttning meddelas 

ni tillträdesdag till bostaden. För att minimera kaos vid inflyttning av 80 bostadsrätter 

så kommer inflyttningen delas upp på olika dagar.

Att köpa ny bostad är en stor affär. För oss är det viktigt att du känner dig trygg genom 

hela processen från första intresseanmälan till att du flyttar in. Här går vi igenom hela 

processen steg för steg.

ANMÄL INTRESSE

Kontakta Fastighetsbyrån, som sköter försäljningen, och anmäl att ni är intresserade 

av en bostad. Lägenheterna kommer att fördelas enligt en turordningslista där den 

som gjorde sin intresseanmälan till projektet först också får välja lägenhet först. Att 

göra en intresseanmälan är helt kostnadsfritt och inte på något sätt bindande. Det är 

även det bästa sättet att få ta del av all information om projektet. Kontaktuppgifter 

hittar du på nästa sida.

BOKNINGSAVTAL

När du bestämt dig för en bostad så bokar du den genom Fastighetsbyrån. När du 

skriver bokningsavtalet betalar du en bokningsavgift och då reserveras bostaden åt dig.

FÖRHANDSAVTAL

Under våren 2021 upprättas ett förhandsavtal. Avtalet är juridiskt bindande och ni 

förskottsbetalar en del av den totala insatsen. Förhandsavtalet bygger på bostadsrätts-

föreningens kostnadskalkyl. När avtalet är undertecknat av er och bostadsföreningen 

är ni garanterade er bostadsrätt.

Förhandsavtalen skrivs under digitalt med hjälp av Mobilt BankID. Ni får avtalen 

skickade till er, och kan läsa igenom dem i lugn och ro, och givetvis ställa frågor. När 

ni fått svar på alla frågor skriver ni under avtalet med hjälp av er telefon, dator eller 

surfplatta. Har ni inte möjlighet att skriva under digitalt kan vi även ordna fysiska avtal 

som skrivs under som vanligt med namnteckning. Om önskemål finns bokar vi gärna 

ett möte för att gå igenom avtalet med er.

PERSONLIGA VAL – INTERIÖRT

Under hösten 2021 blir ni kallade till en informationsträff där Etikhus presenterar vilka 

möjligheter ni har att välja inredning, utrustning och ytskikt till er lägenhet. Efter infor-

mationsträffen kommer ni att kunna boka ett personligt möte för att få hjälp med era 

val. Eventuella tillvalskostnader faktureras när tillvalen är gjorda.

BESÖK PÅ BYGGARBETSPLATSEN

Vi vet att ni är nyfikna på hur ert nya hem tar form och under byggnationen bjuder vi 

in er att besöka byggarbetsplatsen för att se hur arbetet framskrider. Av säkerhetsskäl 

kan vi inte ta emot spontanbesök på byggarbetsplatsen utanför dessa bokade tider.



”I vårt arbete som 
samhällsbyggare har  

vi en unik position att driva på  
för en mer hållbar utveckling  

av vår stad. Då är det ju fantastiskt  
– och självklart – att utnyttja  
möjligheten att göra just det.”  

PÄR BÖRJESSON, ETIKHUS GROUP

Alla kan bidra till 
en mer hållbar vardag

Agenda 2030 är en plan för hur alla FN:s medlemsstater tillsammans kan 
skapa en mer hållbar värld, genom att arbeta för att nå 17 Globala mål, och 
169 delmål, till 2030. Målen tar sikte på de mest brådskande sociala, ekono-
miska och miljömässiga utmaningarna i vårt samhälle. 

För att möta målen så behöver vi i framtiden ställa om till en ny typ av boen-
de. Ett boende som producerats med klimatavtrycket och de boendes hälsa 
och framtid i fokus. Ett boende där vi lever på lite mindre yta per person, och 
förbrukar färre materiella ting. Ett boende som skapar förutsättningar för 
gemenskap, trygghet och en hållbar livsstil.

När vi arbetat med kvarteret Tärnan har vi fokuserat på några av målen 
utifrån de boendes perspektiv. Vi vill skapa förutsättningar för att i vardagen 
kunna påverka framtiden i rätt riktning. För det är sant som de säger; ingen 
kan göra allt, men alla kan göra något! 
 
Vill du läsa mer hittar du informationen på etikhus.se/tarnan
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Ett namn som förpliktigar
Etikhus är specialister på att förverkliga husdrömmar, arkitekters 
visioner och att bygga modernt, hållbart och i harmoni med omgiv-
ningen.

1997 startade bröderna Ulf Werner och Pär Börjesson, tillsammans 
med pappa Lennart Börjesson, Etikhus med en idé om att bygga 
ärligt och hållbart. Idag driver bröderna företaget i samma anda.

I vårt arbete strävar vi efter kvalitet, flexibilitet och trovärdighet. I 
grunden finns en kärlek till husbyggarkonsten och en sann vilja att 
bygga hållbart. Ett nytt boende är ett stort beslut och vi vill kunna 
se våra kunder i ögonen även efter det att de flyttat in. Vårt namn 
förpliktigar nämligen.
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