
Läget säljer exklusiva Kajen
– lottdragning om de största lägenheterna

Det råder högkonjunktur på bostadsrättsmarknaden i Göteborg. I varje fall
att döma av intresset för Kajen Ett, det mest exklusiva läget på Västra
Eriksberg.
– Alla vet att läget är avgörande vid försäljning av bostäder. Kajen Ett
har ett unikt läge så därför är vi inte förvånade över det stora intresset.
Redan före den officiella säljstarten har nästan en fjärdedel av 85 lägenheter
bokats, säger Mikael Larsson, försäljningschef på Peab.
Kajen Ett består av två fastigheter och Peab är först ut av byggbolagen med projektering,
införsäljning och inflyttning under hösten 2015. Sedan kommer NCC, JM, Riksbyggen
och HSB bygga Kajen 2 till Kajen 5 de kommande åren fram till 2021. Sammanlagt
rör det sig om ca 400 nya bostäder.

– För Peab är Kajen Ett speciell med sitt unika läge och exklusiva kvalitéer. Exempelvis
har alla lägenheter stora balkonger för att ta vara på utsikten mot hamninloppet
och centrala Göteborg.

Peab Bostad påbörjade planeringen av Kajen Ett redan 2004 men förändrade förutsättningar
på bostadsmarknaden sköt fram byggstarten åtskilliga år.

– Vi har haft nästan 1500 intresseanmälningar de senaste fem åren. Därför känns det
bra att projektet äntligen blir av och att intresset är fortsatt stort för Kajen Ett.

Carl-Johan Billing som är mäklare på Svensk Fastighetsförmedling konstaterar att
sedan årsskiftet har aktiviteten ökat på marknaden för bostadsrätter i Göteborg.

– Vi har allt fler förfrågningar och besök på våra visningar. Det stora intresset för
Kajen Ett understryker den trenden. Inte minst har de största och mest exklusiva större
lägenheterna snabbt bokats. Vi har till och med fått arrangera lottdragning eftersom vi
hade så många intressenter för samma lägenheter och det hör inte till vardagen fös oss
mäklare, säger Carl-Johan Billing.

Även den senaste statistiken från analysföretaget Valuegard (HOX index) bekräftar
att det är en ökad aktivitet och prisuppgång för bostadsrätter i Göteborg. Fram till den 1
mars i år hade priserna ökat med 10,9 procent de senaste 12 månaderna och med 5,8
procent de senaste tre månaderna.

Fakta Kajen Ett
Byggbolag: Peab
Arkitekt: Hans Lindgren, Tengbom Arkitekter
Mäklare: Svensk Fastighetsförmedling
Antal lägenheter: 85 st fördelade på två hus
Pris: Från 1,5 Mkr, prisexempel 3:a på 85 kvm vån 5 insats 4,3 Mkr avgift 4.324 kr.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Larsson, försäljningschef Peab 0733-37 40 16, mikael.k.larsson@peab.se
Carl-Johan Billing, Svensk Fastighetsförmedling, 0708-23 82 02, carl-johan.billing@svenskfast.se


