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Lillskär har tillsammans med Svensk Husproduktion
utvecklat bostadsprojektet Brf Talgoxen i Härnösand. Svensk
Husproduktion AB är en av landets ledande husleverantörer
med tillverkning i Bromöllas högteknologiska husfabrik.

Vi på Lillskär skapar hem där de boende alltid står i
centrum. Vi utvecklar unika lägen och skapar spännande och
trivsamma boendemiljöer som gör avtryck i lokalsamhället.
Vi skapar hem där vi själva gärna skulle vilja bo.

Lillskärs erfarenhet av att utveckla bostäder i kombination
med kvalitetshus levererade av Svensk Husproduktion ger
dig ett tryggt hem som håller över tid. Länge.

LILLSKÄR × SVENSK HUSPRODUKTION



Talgoxen
BRF TALGOXEN NR 1

I en förlängning av Talgoxevägen, i området Stenhammar planerar Lillskär att uppföra
22 st kedje-/ och parhus med utsikt över trädtoppar och Södra Sundet!

Bostadsrättsföreningen Brf Talgoxen nr 1 i Härnösand är beläget med vacker natur
runt knuten. I närområdet finner du elljusspår för löpning sommartid och

längdskidåkning vintertid. Lite närmare ligger dessutom Härnösands slalombacke där
det även går att åka pulka. I samma område finns vandringsleder med tillgång till
leden för Hernö trail. Men det naturnära läget går inte ut över stadskänslan, då det

endast är ca 2,5 km till centrum.

Här kan du välja mellan att bo bekvämt i enplanshus om 3 rok med trädgårdar i
västerläge samt vidbyggd carport och förråd till varje hus.

För den lite större familjen erbjuds här också parhus i två plan med 5 rok, på ca 110
kvm. Generöst tilltagna tomter, uteplatser med såväl morgon-/ som kvällssol samt

vidbyggd carport och förråd till varje hus.

Du får det bästa av två världar. Du bor bekvämt i bostadsrätt, lagom stort och
lättstädat med härliga sociala ytor, förråd samt bilplats i carport med el. Känn dig som
hemma i dessa välkomnande, ljusa hus med generöst tilltagna tomter i bästa solläge!

Bostäderna inreds med tidlösa kök från Marbodal och vitvaror från Siemens.
Vattenburen golvvärme och parkettgolv från Kährs samt klinkergolv från Centro kakel i

ytorna som ska tåla mer. Du har också möjlighet att sätta din egen prägel på
inredningen då du under byggets tid får möjlighet att göra vissa tillval. Du kan t.ex.

välja till köksö i enplanshusen eller en mysig braskamin i vardagsrum (båda
hustyperna). Därtill kan du också göra individuella val för ditt kök och badrum (för vårt

utbud och priser, se separat tillvalskatalog).

HÄRNÖSAND
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Observera att informationen och bilderna i broschyren är
framtagna i ett tidigt skede i projektet samt att tillval utöver
standardutförande förekommer i bild.
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1-PLANS KEDJEHUS
Antal 10 st
Storlek 3 rum och kök, 88 kvm
Pris från 2 795 000 kr
Månadsavgift från 3 850 kr
Uppskattad driftkostnad 1 850 kr/mån

2-PLANS PARHUS
Antal 12 st
Storlek 5 rum och kök, 110 kvm
Pris från 2 595 000 kr
Månadsavgift från 4 813 kr
Uppskattad driftkostnad 1 850 kr/mån

I månadsavgiften ingår ekonomisk förvaltning samt
fastighetsförsäkring inklusive sk. Bostadsrättstillägg.
Fastighetsel för gemensamma ytor och sophantering.

Värme, vatten, hushållsel Varje bostadsrättsinnehavare
bekostar egen förbrukning av vatten, värme samt
hushållsel. Driftkostnaderna är uppskattade efter
normalförbrukning. Variationer över åren förekommer,
liksom att det beräknade värdet för enskilda poster kan bli
högre eller lägre.

Media Till varje hus är fiber/stadsnät indraget för tv/
bredband och telefoni. Bostadsrättsinnehavaren tecknar
eget abonnemang för dessa tjänster.

Bilplats Vidbyggd carport finns vid varje hus.

Förråd Vidbyggt förråd (oisolerat, ouppvärmt) finns vid
varje hus.

Sophantering Kärl för sophantering finns på entrésidan
vid varje hus.
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VÄLKOMMEN TILL
TALGOXEVÄGEN
Natur- och stadsnära hus med utsikt över
trädtoppar och Södra Sundet.
Andas ut, njut av vyerna och det naturnära läget
efter arbetsdagens slut!

Talgoxevägen ligger vid Vårdkasens friluftsområ-
de med slalombacke, motionsspår, mountainbi-
kebanor och grillplatser. Snöra på dig skorna och
ta en promenad eller ta med barnen på en
skogsutflykt innan det är dags att äta middag.

I direkt anslutning till vårt kvarter finns elljusspår
för löpning sommartid och längdskidåkning vin-
tertid. Lite närmare ligger dessutom Härnösands
slalombacke där det även går att åka pulka.

Närservice 10 minuter bort
Talgoxevägen kommer att förlängas för att rym-
ma våra nya bostäder. Avståndet från centrum
är cirka 3 kilometer och det är nära till barnom-
sorg, skolor och affärer, liksom till Härnösand
Central med tåg- och bussförbindelser. Närmas-
te busshållplats ligger ca 200 m från vårt kvar-
ter.

I närområdet finns bl.a. Willys Matmarknad och
en park med fotbollsplan, BMX- och skatepark.
Väl nere i stadskärnan finner du fler butiker, livs-
medelsaffärer, caféer och restauranger. Gång-
och cykeltrafik sker på separat gång- och cykel-
väg från Gerestas skolområde samt ner i från
Hovsgatan upp till området Stenhammar, däref-
ter får gång- och cykeltrafikanter dela yta med
biltrafiken sista biten fram till bostadshusen.

Barnomsorg och skola
I närområdet finns Tjäderns och Svalans Försko-
lor och till Gerestaskolan är det cirka en kilome-
ter till fots eller cykel och cirka tre kilometer om
du istället väljer bilen. På Gerestaskolan är det
plats för barn från förskoleklass till årskurs 6.
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Våra enplanshus är ett hus som tilltalar många
olika åldersgrupper och behov. Kanske lämnar
du den större villan i två plan för ett bekvämare
liv i detta välplanerade enplanshus, eller så byter
du lägenheten i stan mot en större frihet innan
du tar steget till villa och större familj. Den stora
fördelen med enplanshus är att du slipper trap-
por och att du får allt tillgängligt på samma plan,
vilket ger närhet till husets alla utrymmen och
rum. Vår planlösning gör vardagslivet enkelt!

Du parkerar bilen i din vidbyggda carport och vi-
ker runt hörnet för att nå entrén som leder in till
en rymlig hall med klinkergolv och en skjutdörrs-
garderob för klädhänge.

Från hallen når du det stora sovrummet med
klädkammare eller det mindre sovrummet som
också överblickar entrésidan. Fortsätter du rakt
fram så passerar du såväl det stora, helkaklade
badrummet med tvättdel som gäst-wc. Därefter
öppnar de generösa ytorna som utgör kök,
matrum och vardagsrum upp mot baksidan med
trädgård och utevaro i soligt västerläge. Kök i vin-
kel från Marbodal, matrum med plats för 6 per-
soner och vardagsrumsytor ger mer än 40 kvm
sociala ytor för umgänge. Här har du också möj-
lighet att göra tillval för en köksö eller en mysig
braskamin.

– ALL BEKVÄMLIGHET
I ETT PLAN

ENPLANSHUSEN
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BESKRIVNING
ALLMÄNT
Golv Kährs 3-stav Ek Lecco 13 mm
Entréplan har klinker 30 × 30 i hall Centro
Skärgård Grå 30 × 30 med rak sättning
Sockel vitmålad 12 × 69
Innerdörr Easy GW, vit, slät
Handtag Aluminium silver
Fönsterbänkar Grå granit
Innertakmålade gipsplank
Väggarmålad, vit gipsvägg, S 0502-Y
Takhöjd ca 2,5 m
Braskamin kan beställas som tillval
Garderober i sovrum kan beställas som tillval,
möjlig placering är streckad på ritning
Väggfäste gardin och persienn ingår ej

KÖK
Köksinredning från Marbodal. Inbyggnadskök
med takanslutning. Släta luckor Arkitekt Plus Vit
Bänkskiva Laminat med rak kant.
Kulör: Zeus antracit
Handtag Solo krom rostfri 128
Kakel Centro Soul vit matt, 10 × 30, monteras
liggande med rak sättning
Diskbänk Franke DB, Måttanpassad enligt
köksritning
Bänkbelysning under köksskåp
Vitvaror Vita från Siemens: Induktionshäll
EH651FEB1E, inbyggnadsugn HB510ABV0S, kyl
KS 36VNW3P, frys GS 36NVW3V, diskmaskin SN
436W01AS, fläkt Silvermetallic Siemens LI
64MC520
Engreppsblandare Gustavsberg Nautic med
vattenavstängning

BADRUM
Kakel på vägg, Centro C1 vit matt 20 × 40
monteras liggande med rak sättning. Gäst-wc har
vävtapet.
Klinker på golv Centro Skärgård Grå 15 × 15
med rak sättning
Kakel i fönstersmyg
Tvättställ Ifö Spira
Kommod i badrumMarbodal Dyning med
skåpluckor
Tvättställsblandare Nautic 214043
Spegelmed belysning från Marbodal
WC Golvmonterad Ifö
Duschväggar i klarglas
Duschset och tvålkopp Nautic 103250
Beslag, Krokar/toarullehållare levereras löst
Belysningsarmatur i tak ingår

TVÄTT
Tvättmaskin vit Siemens WM 12N2C7DN och
torktumlare vit Siemens WT 45 RVC7DN
Bänkskiva i laminat med rak kant.
Kulör: Zeus antracit
Frånluftsvärmepump NIBE F730

RUMSBESKRIVNING

Grundläggning Platta på mark
Yttertak takpannor i betong
FasadMålad, liggande falsad träpanel
Ytterdörr Linjalen CYD 838G, vit
Fönster Elit lågenergifönster
Utvändig belysning finns vid ytterdörr och
altandörr
Isolering Högvärdig stenullsisolering
Ventilation Frånluftsvärmepump med
återvinning
Förråd 1 st kallförråd vid varje hus
Mark Altan i trä, buskar som omgärdar tomt,
gräs.

Uppvärmning Vattenburen golvvärme i
entréplan, rumsstyrning via termostat.

Nibe Frånluftsvärmepump levereras som ett
komplett paket som kan förse din bostad med
värme, varmvatten och ventilation. En väl
isolerad varmvattentank minimerar
värmeförlusten och energisnål cirkulationspump
och fläkt håller energiförbrukningen låg.

Med Nibe Uplink får du en snabb överblick och
aktuell status på din anläggning, Du kan effektivt
följa och styra din värme och vattenkomfort.

Elcentralmed automatsäkringar, jordfelsbrytare
och energimätare. Centralenhet samt datauttag

Utvändigt eluttag vid altan/uteplats (1 st)

Datanätverk Datanätverk med centralenhet
från Garo och datauttag från Schneider.

BYGGNADSBESKRIVNING
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Våra parhus är en större husmodell som byggs i
två plan. Husen är noggrant planerade för att
passa en modern barnfamilj. Du parkerar bilen i
den vidbyggda carporten och tar entrédörren,
som ligger under tak i carporten, in till den rymli-
ga entrén med klinkergolv. Ytterkläderna hänger
du i den rymliga skjutdörrsgarderoben och du
har plats för extra förvaring och städ under trap-
pan rakt fram som tar dig till övervåningen.

I entréplanet finns stora sociala umgängesytor i
kök med matplats och vardagsrum. Från köket
leder den helglasade altandörren ut till baksidan,
mot skogen där du kan avnjuta morgonsolen
med en kopp kaffe i hand. Köket, som levereras
av Marbodal, är byggt i vinkel med hel kyl och
frys, spishäll, ugn och micro i högskåp samt disk-
maskin. Vardagsrummet är väl tilltaget med ljus
från tre stora fönsterpartier, där det ena är den
helglasade dörren som tar dig ut till uteplatsen i
soligt västerläge att avnjuta eftermiddags- och

kvällssolen på. I vardagsrummet kan du också
välja till en braskamin för att ytterligare höja
mysfaktorn i ditt nya hem. I entréplanet finns
också det helkaklade duschrummet och en sepa-
rat tvättstuga med tvättmaskin, torktumlare och
tvättho.

På övervåningen samlas husets sovrum, ett all-
rum och ett badrum. Husen har tre sovrum och
ett öppet allrum vilket ger en flexibilitet som går
att nyttja på det sätt du behöver det som bäst.
Välj till en vägg och allrummet blir ett extra sov-
rum, gästrum, hemmakontor eller lämna allrum-
met öppet för en lekyta till barnen. Sovrummen
är stillsamma, ljusa och väl anpassade för storle-
ken på huset. Föräldrasovrummet har ingång till
en stor klädkammare och i de mindre sovrum-
men kan du välja till en garderob för extra förva-
ring.

– SMARTA PARHUS
FÖR FAMILJEN

TVÅPLANSHUSEN
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BESKRIVNING
ALLMÄNT
Golv Kährs 3-stav Ek Lecco 13 mm
Entréplan har klinker 30 × 30 i hall Centro
Skärgård Grå 30 × 30 med rak sättning
Sockel vitmålad 12 × 69
Innerdörr Easy GW, vit, slät
Handtag Aluminium silver
Fönsterbänkar Grå granit
Innertakmålade gipsplank
Väggarmålad, vit gipsvägg, S 0502-Y
Takhöjd ca 2,5 m
Braskamin kan beställas som tillval
Garderober i sovrum kan beställas som tillval,
möjlig placering är streckad på ritning
Väggfäste gardin och persienn ingår ej
Trappa till övre plan vitmålad

KÖK
Köksinredning från Marbodal. Inbyggnadskök
med takanslutning. Släta luckor Arkitekt Plus Vit
Bänkskiva Laminat med rak kant.
Kulör: Zeus antracit
Handtag Solo krom rostfri 128
Kakel Centro Soul vit matt, 10 × 30, monteras
liggande med rak sättning
Diskbänk Franke DB, Måttanpassad enligt
köksritning
Bänkbelysning under köksskåp
Vitvaror Vita från Siemens: Induktionshäll
EH651FEB1E, inbyggnadsugn HB510ABV0S, kyl
KS 36VNW3P, frys GS 36NVW3V, diskmaskin SN
436W01AS, fläkt Silvermetallic Siemens LI
64MC520
Engreppsblandare Gustavsberg Nautic med
vattenavstängning

BADRUM
Kakel på vägg, Centro C1 vit matt 20 × 40
monteras liggande med rak sättning. Gäst-wc har
vävtapet.
Klinker på golv Centro Skärgård Grå 15 × 15
med rak sättning
Kakel i fönstersmyg
Tvättställ Ifö Spira
Kommod i badrumMarbodal Dyning med
skåpluckor
Tvättställsblandare Nautic 214043
Spegelmed belysning från Marbodal
WC Golvmonterad Ifö
Duschväggar i klarglas
Duschset och tvålkopp Nautic 103250
Beslag, Krokar/toarullehållare levereras löst
Belysningsarmatur i tak ingår

TVÄTT
Tvättmaskin vit Siemens WM 12N2C7DN och
torktumlare vit Siemens WT 45 RVC7DN
Bänkskiva i laminat med rak kant.
Kulör: Zeus antracit
Frånluftsvärmepump NIBE F730

RUMSBESKRIVNING

Grundläggning Platta på mark
Yttertak takpannor i betong
FasadMålad, liggande falsad träpanel
Ytterdörr Linjalen CYD 838G, vit
Fönster Elit lågenergifönster
Utvändig belysning finns vid ytterdörr och
altandörr
Isolering Högvärdig stenullsisolering
Ventilation Frånluftsvärmepump med
återvinning
Förråd 1 st kallförråd vid varje hus
Mark Altan i trä, buskar som omgärdar tomt,
gräs.

Uppvärmning Vattenburen golvvärme i
entréplan, rumsstyrning via termostat.
Vattenburna radiatorer på övre plan.

Nibe Frånluftsvärmepump levereras som ett
komplett paket som kan förse din bostad med
värme, varmvatten och ventilation. En väl
isolerad varmvattentank minimerar
värmeförlusten och energisnål cirkulationspump
och fläkt håller energiförbrukningen låg.

Med Nibe Uplink får du en snabb överblick och
aktuell status på din anläggning, Du kan effektivt
följa och styra din värme och vattenkomfort.

Elcentralmed automatsäkringar, jordfelsbrytare
och energimätare. Centralenhet samt datauttag

Utvändigt eluttag vid altan/uteplats (1 st)

Datanätverk Datanätverk med centralenhet
från Garo och datauttag från Schneider.

BYGGNADSBESKRIVNING
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SÅ GÅR DET TILLSÅ GÅR DET TILL

Anmäl intresse Lillskär tillhandahåller information om projektet och bostäderna samt
hur det går till att köpa en bostad. När du har stämt av dina
möjligheter till finansiering av köpet så kan du boka din unika bostad
och teckna ett bokningsavtal.

Avrop &
kundinformation

När säljkraven är uppfyllda kan projektet avropas – det innebär att vi
nu kan påbörja produktionen av bostäderna. Vi uppdaterar dig
löpande under projektets gång när något viktigt dyker upp.

Förhandsavtal När beslut om byggstart meddelas registreras föreningens
kostnadskalkyl och förhandsavtal tecknas. Förhandsavtalet är ett
bindande avtal, så det är viktigt att du har finansieringen ordnad. Vid
tecknande av förhandsavtalet får du även en preliminär tid för inflytt.

Handpenning I samband med byggstart erhåller du fakturan för handpenningen
motsvarande 10% av köpeskillingen avräknat bokningsavgiften som
ska erläggas inom 14 dagar.

Upplåtelseavtal Upplåtelseavtal tecknas 3–6 månader före inflytt när den ekonomiska
planen har granskats och godkänts av Boverkets intygsgivare. I
samband med detta får du ett definitivt inflyttningsdatum.

Slutbesiktning Du bjuds nu in till en slutbesiktning av din nya bostad. Besiktningen
utförs av en besiktningsman (beställd av föreningens styrelse) som
kontrollerar utförda arbeten. Vid besiktningen deltar även en
representant från bostadsrättsföreningen och en från entreprenören.
En separat inbjudan till slutbesiktningen kommer att skickas ut till dig
i god tid.

Inflytt På tillträdesdagen ska hela köpeskillingen finnas på föreningens
bankkonto. En faktura på betalningen kommer att skickas ut via e-
post i god tid innan tillträdesdagen. På tillträdesdagen får du en
bopärm och nycklar mot uppvisande av kvitto på erlagd slutlikvid.

Tvåårsbesiktning Garantitiden är fem år. Det är normalt att ett hus rör på sig och
ibland kan sprickor uppstå mellan exempelvis tak och vägg.
Bostadsrättsföreningen har därför möjlighet att inom två år kalla till
en tvåårsbesiktning.

Övrigt Lillskär ansvarar för föreningens ekonomi fram till den närmast
följande årsstämma efter det att totalentreprenaden för
bostadsrätterna slutförts (överlämnandetidpunkten). Under
byggtiden sitter en s k byggande styrelse, alltid med minst en extern
konsult. Om osålda bostäder finns kvar inom 6 månader från sista
tillträdesdag köper Lillskär dessa till värde enligt den ekonomiska
planen. Föreningens ekonomi påverkas därmed inte av detta.
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Vi skapar hemmed hemkänsla
Hos oss på Lillskär står de boende alltid i
centrum. Vi utvecklar unika lägen och skapar
spännande och trivsamma boendemiljöer
som gör avtryck i lokalsamhället. Vi bygger
hem där vi själva gärna skulle vilja bo. Vi är
stolta över att få vara med och utveckla triv-
samma boendemiljöer – och att skapa nya
hem. För oss är det alltid lika inspirerande att
möta glädjen bland de som flyttar in. Vårt sig-
num är väl genomtänkta bostäder med attrak-
tiva planlösningar, byggkvalitet in i minsta
detalj, generösa ljusinsläpp, tilltalande utsikt
samt närhet till parker och vatten.

“Vår vardag präglas av engagemang och erfaren-
het. Vi brinner för unika bostäder och har ägnat
större delen av våra yrkesliv åt bostadsutveck-
ling. Vi skapar bostäder vi själva är stolta över.”
Tore Berglund, VD, Lillskär

Facebook
Lillskär

Instagram
@lillskar_ab
#lillskär

www.lillskar.com



LILLSKÄR

Svartbäcksgatan 10, 753 20 Uppsala

www.lillskar.com


