HÄSTEN 11
ORSA
ANBUD TILL
MARKANVISNING
2022-09-30

”Morgonen den har vaknat
Nu har ljuset återvänt
Och här mellan berg och dalar
Tar vi vägen ända hem.”
En ny årsring har formats precis intill Lillåns
strand, här leker barn och vallas skidor för
en lunchtur in till stan.
”... Här vill jag bli!”
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Markanvisningsområdet ligger några kvarter norr om
Orsa station med direkt närhet både till centrala Orsa
och Lillåviken, precis där natur och urbant möts med
både service och rekreation direkt inpå knuten.
TÄV L I N G S F Ö R S L AG M A R K A N V I S N I N G

MED INSPIRATION FRÅN ORSA
ARKITEKTONISKA ELEMENT
Centralt mittparti,
ibland med frontespisliknande karaktär, är en
återkommande princip
Varierande balkongutformning,
både helt eller delvis integrerad i
fasad samt helt frihängande

MARKANVISNINGSOMRÅDE

Sadeltak som dominerande
takutformning
Fristående små
lamellhus som
återkommande
typologi

Tydlig småstadskraktär,
trevåningsbebyggelse med
avvikande bottenvåning

Lång tradition av att
bygga i trä och skapa ett
levande och varierat intryck

Variation i panelriktning
som bryter upp fasaden

TÄV L I N G S F Ö R S L AG M A R K A N V I S N I N G

FÖRSLAGET - ÖVERSIKT
T VÅ F R A M S I D O R
Tomten definieras tydligt av mötet mellan
stad och natur och skapar möjlighet för
en bebyggelse med två tydliga ansikten.
Byggnaden nås tillgängligt från befintlig
parkeringsyta vid Järnvägsgatan.
Ut mot stigen vid Lillån vänder sig en
gemensam sekundär entré för daglig
rekreation eller längre utflykter.

“ U R B A N N AT U R ”
Förslaget skapar ett modernt tillskott,
förankrat i lokal tradition. Genom att ta upp
arkitektoniska element från befintlig bebyggelse,
både äldre och nyare, skapas en ny årsring för
boende med igenkänning från andra kvarter i
Orsa.
De rumsliga kvaliteterna utgår från platsens
förutsättningar med rik grön- och blå struktur.
För att ge alla förmånen att uppleva landskapet
inifrån lägenheterna har alla lägenheter visuell
kontakt med årummet.
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KONCEPT - GESTALTNINGSIDÉER

SPÅNG
För minsta möjliga ingrepp i
landskapet ligger huvudentrén
ovanpå en suterrängvåning.
Detta skapar också förutsättningar
för en karaktärstark gestaltning genom
t.ex. en frilagd spång som möter
höjden vid parkeringsytan.

CENTRALT MITTPARTI
Likt flertalet byggnader i centrala Orsa
förstärks mittpartiet, här genom ett
tydligt indrag. Ovan entrén möjliggörs
på så vis också en gemensam balkong
för vårsolens första strålar från sydost.

VARIERAD TRÄPANEL
Med inspiration från närliggande
bebyggelse utformas panelen på
utvalda ställen i avvikande riktning.

SOCKELVÅNING
Den indragna sockelvåningen skapar
en lätthet i volymbehandlingen mot
Lillån och ett mjukare möte med
naturlandskapet. Den konstruktiva
utformningen kan också bidra med
ett tydligt estetiskt uttryck.

BURSPRÅK
För att förstärka vattenkontakten får
alla lägenheter ett burspråk, i vilket
de boende kan krypa upp och se ut
mot vattenspegeln.

VARIERADE BALKONGER
Med inspiration från närområdet har
förslaget varierad balkongutformning
och räckeslösningar.
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FÖRSLAGET - VID HUVUDENTRÉ

B YG G N A D E N I S I F F R O R
TOTAL BTA: ca 1740 kvm
SuterrängPLAN: ca 395 kvm
TYPPLAN (2 vån): ca 500 kvm/vån
VINDSPLAN (teknik/frd): ca 345 kvm
Cirka 13 lägenheter fördelat på 2 rok
och 3 rok.
U N G E FÄ R L I G T I D P L A N
BYGGTID: Cirka 12 mån.
Vid byggstart hösten 2023,
blir inflyttning hösten 2024
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FÖRSLAGET - TYPPLAN
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mot Lillån

FÖRSLAGET - Suterräng
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HÅLLBARHET

HÅLLBARHETSWORKSHOP

Tillsammans med Krook & Tjäder
arbetar vi med worskhopverktyget
LOG för att tidigt i processen välja ut
och förankra projektspecifika
hållbarhetsfrågor.
Verktyget är kopplat till en databas
för enkel sammanställning och
jämförelse med befintliga
certifieringsmodeller.

HÅL L BAR H E TS P O L I CY
Vår vision är att utveckla väl genomtänkta bostäder som gör avtryck i
lokalsamhället, och som Lillskärs medarbetare ska känna sig stolta över.
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. Vårt hållbarhetsarbete är en grundläggande och vägledande
princip för all verksamhet inom Lillskär där allt vi gör i våra projekt bygger
på en helhetssyn – från idé till inflyttningsklar bostad.
Vi tror på en helhetsarkitektur där byggnader är en del av en större vision.
Med väl genomtänkta bostäder, attraktiv planlösning, byggkvalitet i minsta
detalj, generösa ljusinsläpp och tilltalande utsikt samt närhet till parker och
vatten bidrar vi till ett välmående samhälle.
Som en del i vårt hållbarhetsarbete har vi tagit fram ett antal principer som
ska avspegla sig i vår verksamhet.
Lillskär ska:
•
•
•
•

•
•

Aktivt arbeta för att ständigt förbättra hälsa och
säkerhet på arbetsplatsen.
Vara en inkluderande arbetsgivare som bejakar mångfald och där
medarbetarna når sin fulla potential.
Uppmuntra innovation och kreativitet i företagets alla processer.
Stå för ett energieffektivt byggande med miljövänliga material samt
bedriva sin verksamhet så påverkan på miljö minimeras på ett
sådant sätt som minst motsvarar de krav som ställs av samhället
samt att relevant lagstiftning efterföljs.
Följa upp utfall samt kontinuerligt revidera målsättning i syfte att
minska företaget miljö- och klimatpåverkan.
Bedriva arbetet utifrån ett långsiktigt perspektiv.
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“URBAN NATUR”
Ett modernt tillskott, förankrat i lokal tradition.

VY FRÅN Å-RUMMET
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REFERENSBILDER
E T T U R VA L R E F E R E N S B I L D E R S O M
V I S A R PÅ M AT E R I A L H A N T E R I N G ,
R U M S L I G A K VA L I T E T E R O C H
AR K I T E K TO N I S K T U T T RYC K

BILD: 212 PROPERTY

BILD: THE SPACE

BILD:SHAYGAN ARKITEKTKONTOR

BILD: LP ARCHITEKTUR

BILD: JÄMTL ANDSHUS/ WINGÅRDHS

BILD: DANIEL WIDMAN

BILD: BRUNNBERG OCH FORSHED
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REFERENSPROJEKT OCH FÖRETAGSBESKRIVNING
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REFERENSPROJEKT
B R F B ÅT H U S E T, S T R Ä N G N Ä S

ÅR: 2020-2022
PLATS: ELDSUNDSVIKEN, STRÄNGNÄS
STATUS: FÄRDIGSTÄLLT, INFLYT TNING VECKA 3 OCH 4, 2022
STORLEK: 5 375 BTA , 47 ST NYA LÄGENHETER

I det tidigare regementsområdet Eldsundsviken, Norra Strängnäs snabbt växande
stadsdel, uppförde vi bostadsrättsföreningen Båthuset tillsammans med HMB
Construction. De vackra omgivningarna där viken möter land i kombination
med närheten till city har gjort området till ett av Strängnäs mest attraktiva
bostadsområden. Utvecklingen från historiskt regementsområde till sprudlande
kvartersstad har gått snabbt. Totalt kommer Eldsundsviken att bebyggas med ca
2000 bostäder. Redan nu ﬁnns det ett närmare 50-tal företag och verksamheter
med en stor bredd samt ett rikt företagsliv.
Här skapades ett nytt bostadshus med fronten mot Mälaren och innergården åt
söder. Detta medger maximalt med utblickar över vattnet och kvällssolsläge för
ﬂera av bostäderna. Ett fantastiskt ﬁnt boende där det attraktiva, sjönära läget är
tongivande!
Projektet färdigställdes i januari 2022 och de första köparna tillträder nu sina nya
hem. Här ﬁnns 47 bostäder i varierande storlekar – från exklusiva och rymliga fyror
till eﬀektiva tvåor – och varje bostad har egen uteplats, balkong eller terrass som
ligger i anslutning till sällskapsytorna. Bilplatser med uttag för motorvärmare ﬁnns
på föreningens mark och under huset ﬁnns ett varmgarage som även erbjuder plats
med laddbox för elbil.
Lägenheterna
Huset, som är ritat av Arkipol arkitekter erbjuder välplanerade, moderna
bostadsrättslägenheter där det sjönära läget är tongivande. Lägenheter om 2-4 rum
och kök som utmärks av generösa fönsterpartier som går från golv i sällskapsytor
samt helglasade balkongdörrar som leder ut till en uteplats, balkong eller terrass.
Flertalet trerumslägenheter har dubbla balkonger och fyrorna har dubbla våtrum.
På översta planet inreds unika takvåningar med generösa sociala ytor, braskamin
samt stora terrasser. Sovrummen är spatiösa med förvaringslösningar genom
skjutdörrsgarderober och fristående garderober. Hall med skjutdörrsgarderober
samt klädkammare i ﬂertalet lägenheter. Helkaklade våtrum med komfortgolvvärme
och tvättdel med tvättmaskin och torktumlare samt förvaring i överskåp och rymliga
kommoder.

Materialet
1921 blev Strängnäs garnisonsstad i samband med att Södermanlands
regemente ﬂyttade till Eldsundsviken från Malma Hed. Regementet var
verksamt i Strängnäs t.om. 2005 då det sista värnpliktiga muckade.
Stadsdelen präglas av dessa äldre byggnader som nu omvandlats till
bostäder, företagslokaler och skola.
De nya husen som byggs vill knyta an till dessa regementsbyggnader och
material har valts omsorgsfullt för detta syfte. Flerfamiljshuset byggs i
naturliga material såsom tegel, stål, betong och trä. En ambition om en
långsiktighet och tidlös gestaltning och materialval. Brf Båthuset är ett
putsat hus i ljus gulockra samt med fasad i rött tegel som vetter åt Mälaren
till. Teglets kulör sammankopplas med de röda tegeltaken i området.
Innergården bjuder in till samvaro och här skapas möjlighet till nya
möten. Här ﬁnns grönska och en mix av ytor för lek, aktivitet och en plats i
skuggan i den gemensamma pergolan. Uteplatser i markplan, pergolan och
avgränsningar på innergården utförs i trä som ger en kontrasterande värme
mot det stramare puts-/stål- och tegelmaterialen på huset.
Området och historia
Läget är svårslaget med sin närhet till naturen, Mälarens vatten och
centrala Strängnäs! I Området kring Eldsundsviken, nordväst om Strängnäs
stadskärna växer till mångas glädje ett nytt bostadsområde fram. De vackra
omgivningarna där viken möter land i kombination med närheten till city
har gjort området till ett av Strängnäs mest attraktiva bostadsområden.
Utvecklingen från historiskt regementsområde till sprudlande kvartersstad
har gått snabbt och området präglas av framåtanda, med ett nytillskott av
bostäder, skola, förskola, restauranger, kaféer och kulturverksamheter. Här
ﬁnns grönområden perfekta för promenader och löprundor, bland annat
den långa strandpromenaden som leder dig in till stadskärnan. Den nya
marinan ger också de boende
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REFERENSPROJEKT
B R F K AT T V I K S K A J E N , H U D I K S VA L L

ÅR: 2022-2023
PLATS: KAT TVIKSK A JEN, HUDIKSVALL
STATUS: BYGGSTART VÅREN 2022
STORLEK: 6 600 BTA , 68 ST NYA BOSTÄDER

BAKGRUND
Lillskär har erhållit en markanvisning på Kattvikskajen i Hudiksvall. Detaljplan på
Kattvikskajen i centrala Hudiksvall är nu antagen och den första byggnationen
planeras komma igång under våren 2022. På ett cirka 7 hektar stort område alldeles
invid havet, nära centrum och resecentrum avser kommunen skapa en stadsdel
med plats för bostäder, kontor, förskola, olika publika verksamheter såsom hotell
och restaurang samt parker och torg. Beroende på lägenhetsstorlek kommer
minst 450 bostäder att rymmas i området. Det blir både hyresrätter, bostadsrätter
och ett mindre antal radhus där äganderätt kan bli möjlig. Med i genomsnitt 2,5
personer per bostad kan det bli fråga om minst cirka 1.100 bosatta i området när
Kattvikskajen är fullt utbyggd.
KONCEPTIDÉ FÖR KATTVIKSKAJEN
Tillsammans med Metod arkitekter har vi utformat ett nytt bostadsområde med
exceptionellt läge vid vattnet och närhet till staden, bra kommunikationer och
utsikt över Hudiksvallsfjärden. Vår idé för skapandet av ett nytt bostadsområde
vid Kattvikskajen i Hudiksvall hämtar sin inspiration från de karakteristiska
ﬁskebodarna som ger Hudiksvall sin välkända stadsproﬁl. Här planeras ca 60-talet
lägenheter om 1-4 rok samt lokaler för uthyrning.
SKALA OCH PROPORTIONER
Vårt förslag söker behålla den existerande byggnadskaraktären i den beﬁntliga
platsen, dess höjd, en tolkning av den existerande skalan och proportionerna för
Hudiksvalls ﬁskebodar, en modern version av dessa som respekterar Hudiksvalls
historia. Innergården med entréer åt alla håll söker öppna sig och vara en grön park i
det nya bostadsområdet som är Kattvikskajen.
EKOLOGISKT BYGGANDE OCH TRÄBYGGNADSTEKNIK
Genom att utföra byggnaderna till möjligaste mån i trä främjas ett mer koldioxid
neutralt och hållbart byggande med grönare ekologiskt fotavtryck samtidigt som
byggnaderna får en mjukare och varmare framtoning. Byggnadernas fasader utförs
i värmebehandlat trä vilket är en gift- och underhållsfri behandling som skyddar
träfasaden och med tiden låter den åldras naturligt och bli ett vackert inslag i
stadsproﬁlen.
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REFERENSPROJEKT
B R F P R I M A S U N D S VA L L

ÅR: 2015-2017
PLATS: NORRA K A JEN, SUNDSVALL
STATUS: FÄRDIGSTÄLLT
STORLEK: 7 100 BTA , 63 ST NYA BOSTÄDER

Precis vid vattnet ligger Norra kajens ﬁnaste tomt, ett unikt ställe för rekreativt
boende. Här uppförde Lillskär Brf Prima, det första bostadsrättsprojektet på Norra
Kajen, bestående av två huskroppar med totalt 63 nya bostadsrätter. Den primära
målgruppen var de som lämnar villan för staden, med tanken om att de här inte
skulle behöva kompromissa om villans fördelar. Rymliga lägenheter med koppling
till vattnet har skapats genom integrerade orangerier, generösa utsikter och öppna
planlösningar. Det erbjuds dessutom en stor gemensam takterrass i en vindstilla
sydvästlig riktning.
Kvarterets karaktär har hämtat inspiration från hamnstäder så som Amsterdam
med smala individuella huskroppar. Vi har skapat den känslan av uppbrutenhet och
variation genom att låta trapphus och orangerier bli vertikala volymer som med ljus
och materialval skär igenom tegelfasaden.
Brf Prima har genom sitt vattennära läge utsikt över bron, staden och Södra
berget. Granne med de 2 hus vi uppfört ﬁnns förutom vattnet en grönskande park.
Strandpromenaden till centrum tar fem minuter.

Området & historia
Från att ha varit en mindre ﬁske- och hantverksstad vid
Selångersåns mynning blev Sundsvall under 1800-talet centrum
i ett träindustriområde med livliga internationella kontakter.
Aﬀärerna blomstrade, befolkningen växte. Sundsvallsfjärden var
fylld med segelfartyg och i lasten låg bjälkar, sparrar och furubrädor
på väg till skogfattiga länder. På Norra Kajens östra del byggde
Sundsvalls första träpatron, PF Heﬀner, två ångsågar. Här ﬁck också
arbetarrörelsen sin start 1879 när sågverksarbetarna för första
gången gick ut i strejk. Långt in på 1900-talet var trävaruindustrin
dominerande på Norra Kajen då hela sågverksområdet såldes
till kommunen. Därefter har Norra Kajen huserat hamnmagasin,
industrilokaler och andra byggnader. Nu är Norra Kajen ett etablerat
och attraktivt bostadsområde med centralt läge och makalösa vyer.

Lägenheterna
Lägenheterna utformades i varierande storlekar i allt från 2 rok till 5 rok, hiss från
markplan samt källarförråd.
För att ta del av omkringliggande natur har lägenheterna generösa fönsterpartier
och luftiga rum för att visuellt ta in vattnet och parken. Öppna planlösningar med
integrerade kök och vardagsrum kan passa familjen i staden. Luftig takhöjd om 2,6
m, parkettgolv samt helkaklade våtrum med dolda rördragningar, komfortvärme,
vägghängt porslin och tvättdel i varje lägenhet.
Utöver detta ﬁnns en för bostadsrättsföreningen gemensam takterrass med vid
utsikt över vattnet och stadskärnan.
Material
Naturen är den som ska få plats att utrycka sig, därför har vi valt enkla och tidlösa
partier och detaljer som ramar in vattenrummet och parken. Sandfärgat tegel är det
genomgående materialet med inslag av trä på utvalda delar.

TÄV L I N G S F Ö R S L AG M A R K A N V I S N I N G

REFERENSPROJEKT
HY T T BÄC K E N FA LU N

ÅR: 2017-2020
PLATS: HYT TBÄCKEN, FALUN
STATUS: FÄRDIGSTÄLLT
STORLEK: 4 700 BTA , 42 ST NYA BOSTÄDER

Här uppförde vi tillsammans med HMB Construction ett ﬂerfamiljshus om fem
våningar ritat av Mondo arkitekter. Tomten som huset står på idag var en av få lediga
platser i centrum det fortfarande var möjligt att bygga på. Här såg vi verkligen fram
emot att se platsen förvandlas till vackra bostäder som bidrar till ett mer levande
centrum.
Målgruppen för denna form av boende var personer som är 55+ i attraktiva
villaområden som ställer höga krav på sitt nästkommande boende. Därför
utformades lägenheterna med stora balkonger – en del inglasade, uteplatser mot
gårdssida samt terrasser till takvåningarna som även utrustades med braskamin.
Projektet blev färdigställt i oktober 2020 och här har nu alla familjer fått tillträda
sina nya hem. Bostadsrättsföreningen Hyttbäcken omfattar 42 st lägenheter
om 1-4 rok. Föreningens fastighet har även två stycken lokaler för uthyrning mot
Engelbrektsgatan, cykelförråd i entréplan samt garageplatser under huset.
Lägenheterna
Moderna och funktionella lägenheter om 1-4 rok med smarta planlösningar.
Lägenheterna är ljusa och de ﬂesta får in ljus både från gatan och innergården.
Alla bostäder har eget källarförråd, hiss direkt till garageplan med möjlighet till
bilplats samt tillgång till en grön gemensam innergård med pergola och grillplats för
umgänge, lekytor för de små samt cykelställ. Bostäderna har hög standard med t.ex.
2,6 meter i takhöjd, stora fönsterpartier, parkettgolv genomgående samt helkaklade
våtrum med komfortvärme och egen tvättdel. Förvaringslösningar utförs med
skjutdörrsgarderober vilket tillvaratar utrymme och rumshöjd.
Som boende i Brf Hyttbäcken bor du mitt i centrum med allt vad stadslivet kan
erbjuda men ändå med närhet till vacker natur och rekreation.

kommer att kräva minimalt underhåll efter som den skyddas av tak.
Vi har valt att använda ﬂera olika färger på fasaderna ut på gatan för
att bryta upp den stora volymen. In mot innergården har vi valt en
enklare och lugnare färgsättning med vit puts och målad träpanel.
Området och historia
Staden Falun har växt upp kring Falu koppargruva och stadens
ekonomi var länge helt beroende av kopparutvinningen. I mitten
av 1600-talet var Falun Sveriges, med nuvarande landgränser, näst
största stad efter Stockholm.
Tidigt på 1990-tal upphörde gruvbrytningen i Falu Gruva och i dag
har kommunen ett näringsliv på frammarsch och bland de större
arbetsgivarna kan nämnas Falu Lasarett och Högskolan Dalarna med
campus i Falun och Borlänge och totalt 18 000 studenter.
Förr var kvarteret Västra Falun hemvist för stadens köpmän.
Här låg praktfulla bostadshus och handelslokaler. Med kort
promenadavstånd till allt från Dalateatern till Falu Gruva och
med närhet till restauranger, nöje och shopping samt snabba
kommunikationer är Kvarteret Västra Falun ett attraktivt
bostadsområde!
Nu ﬁnns här 42 st inﬂyttningsklara bostäder ett stenkast från Faluån
och Stora Torget.

Material
Byggnaden står vid Gruvgatan och blir väl synlig för alla som närmar sig centrum
från Falugruva. Därför har det varit viktigt att rita en vacker byggnad att känna sig
stolt över. Ambitionen har varit att få huset att smälta in i gatubilden samtidigt som
den skall vara en bra representant för modern arkitektur. Fasadmaterialet består
först och främst av puts, men på väggar vid balkonger har vi valt träpanel. Putsen
är det fasadmateriel som är vanligast på byggnader över två våningar i Falun och
ger även låga underhållskostnader. Träpanelen ger en varmare känsla och även den
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REFERENSPROJEKT
BRF SÖDERLÄGET

ÅR: 2017-2019
PLATS: DJUPESTRAND, HUDIKSVALL
STATUS: FÄRDIGSTÄLLT
STORLEK:4 300 BTA , 40 ST NYA BOSTÄDER

I Djupestrand uppförde Lillskär 40 st nyproducerade bostäder om 2-4 rok i
ett efterlängtat läge. Projektet var startskottet för en helt ny stadsdel som nu
växer fram. Läget är för Hudiksvall helt unikt i sin kombination med centrala
Hudiksvalls utbud och havet utanför fönstret. Brf Söderläget byggdes med havet
i söder, Hudiksvalls stad i väster och Köpmanbergets mäktiga bergvägg i ryggen. I
omgivningarna ﬁnns Köpmanbergets grönområde som erbjuder en storslagen utsikt
över hamninloppet. Malnbadens havsbad ligger på behagligt cykelavstånd och den
vackra strandpromenaden förbinder området med stadens centrum.

Läget är för Hudiksvall helt unikt i sin kombination med centrala
Hudiksvalls utbud och havet utanför fönstret. Förutom nya bostäder
har Aktivitetsfabriken öppnat. Det är ett stort aktivitetscenter med
gym, café, dansskola och den populära sporten padeltennis. Utefter
strandpromenaden ﬁnns även nya lokaler för konferens och ett nytt
hotell-/konferensanläggning med restaurang precis vid havskanten.
Med andra ord, Djupestrands utvecklingsresa har bara börjat …

Lägenheterna
Brf Söderläget består av tre ﬂerfamiljshus där respektive hus har fyra våningar,
husen är placerade i söderläge med balkonger och terrasser mot park och vatten.
Totalt omfattar projektet 40 lägenheter.
Lägenhetsstorlekarna varierar mellan 2 - 4 rum och kök. Genomgående för alla
lägenheter är att samtliga har balkong alternativt terrass, parkett i alla rum, 2,5
meter i takhöjd, diskmaskin i kök samt att våtrummen är utrustade med kakel och
klinker, väghängt porslin, tvättmaskin och torktumlare samt komfortvärme.
Samtliga lägenheter erbjuds markparkering med el-plint på fastigheten.
Lägenhetsförråd och miljöhus i komplementbyggnader på fastigheten i anslutning
till parkeringen.
Material
Som fasadmaterial valdes en ﬁbercementskiva med inslag av trädetaljer och vissa
fasadpartier utformades med trämaterial. Materialet knyter an till de färger och
karaktärsdrag som ﬁnns i dess omgivning. Utmärkande för trapphusen är stora
glaspartier, vilket ger en ljus, trygg och välkomnande känsla.
Området & historia
Mitt i Sverige, efter hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun. Från Stockholm
till Hudiksvall med snabbtåg är restiden ca 2,5 timmar och både Sundsvall och
Gävle ligger inom en timmes restid med tåg. Kommunen rymmer en storslagen och
varierande natur. Här möts människor, hav och land, stad och landsbygd, tradition
och innovation, historia och framtid. Här ﬁnns skärgården med över hundra öar,
långa stränder och vackra ﬁskelägen för bad, båtliv och ﬁske. I området kring
Köpmanberget och Djupestrand växer nu till mångas glädje en helt ny stadsdel fram.
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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 skapar hem där vi själva gärna skulle vilja bo. Vi är stolta över att få vara med
och utveckla trivsamma boendemiljöer – och att skapa nya hem. För oss är det
alltid lika inspirerande att möta glädjen bland de som ﬂyttar in. Vårt signum är väl
genomtänkta bostäder med attraktiva planlösningar, byggkvalitet in i minsta detalj,
generösa ljusinsläpp, tilltalande utsikt samt närhet till parker och vatten.
Lillskär är heltäckande när det gäller bostadsutveckling. Vår kompetens spänner
från byggteknik, aﬀärsutveckling och ekonomi till marknad och försäljning. Vi
värnar det nära kundsamarbetet och lämnar inget åt slumpen. Vi kan bygg- och
bostadsbranschen, helt enkelt. I dagsläget rymmer Lillskärs totala portfölj nära
1000 byggrätter.
Vår arbetsmetodik är smidigare och mer ﬂexibel än många av de stora byggbolagens
ibland centralstyrda aﬀärsmodeller. Det gör oss både mer lyhörda och mer
snabbfotade.
“Vår vardag präglas av engagemang och erfarenhet. Vi brinner för unika bostäder
och har ägnat större delen av våra yrkesliv åt bostadsutveckling. Vi skapar bostäder
vi själva är stolta över.” Tore Berglund, VD, Lillskär
Hållbarhet och långsiktighet
Vår vision är att utveckla väl genomtänkta bostäder som gör avtryck i
lokalsamhället, och som Lillskärs medarbetare ska känna sig stolta över.

TORE BERGLUND, VD
PROJEKTANSVARIG

CAROLINA HAGREN, MARKNAD

STEFAN WIDENBRING, PRODUKTION
PROJEKTOMBUD

JOAKIM BERGLUND, MIL JÖ- OCH
HÅLLBARHETSANSVARIG

Lillskär står för energieﬀektivt byggande med miljövänliga material. Allt vi gör i våra
projekt bygger på en helhetssyn – från idé till inﬂyttningsklar bostad. Vi ser självklart
även till att uppdragsgivarnas och samhällets speciﬁka krav och regler kring miljö
och klimat uppfylls.
KONTAKTPERSON:
Tore Berglund
tore.berglund@lillskar.com
+4670-8136234
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