
ETT EFTERLÄNGTAT SÖDERLÄGE I CENTRALA HUDIKSVALL!



PROJEKTET I  
KORTHET

• 40 st bostadsrättslägenheter om 2–4 rum och kök

• 3 st flerfamiljshus om 4 våningar samt vindsvåning

• Byggherre är Lillskär AB, www.lillskar.com

• Entreprenör Forsen

• Bostäderna säljs via Fastighetsbyrån i Hudiksvall

• Inglasade balkonger i söderläge. Uteplatser samt   
terrasser

• Unikt havsläge med Köpmanberget i ryggen!

• Gångavstånd till centrum

• Alla lägenheter kommer ha tillgång till en 
parkeringsplats samt ett förråd

• Färdigställande/inflyttning preliminärt kvartal 1, 2019 
(ca 14 månaders byggtid)

http://www.lillskar.com/




DJUPESTRAND

På Djupestrand bygger vi i ett efterlängtat havsläge och med en fantastisk inramning av 
Hudiksvalls vackra inlopp

DJUPESTRAND HAR EN lång strandpromenad som förbinder dig med centrala 
Hudiksvall åt väster och inom behagligt avstånd nås Malnbadens havsbad med sin långa 

sandstrand. Här reser sig Köpmanbergets mäktiga bergvägg som ett landmärke och 
framför berget hittar du ett fint grönområde som erbjuder en storslagen utsikt över 

hamninloppet!

I DEN NYA STADSDELEN växer ett nytt bostadsområde fram, strax sydöst om 
Hudiksvall centrum. På fastigheten Köpmanberget 2:9, belägen längst åt sydöst mot den 
avgränsande parken, uppför Lillskär tre flerfamiljshus om fyra våningar samt vindsvåning





40 LÄGENHETER

Tillsammans med Metod arkitekter skapar 
vi välplanerade, moderna 

bostadsrättslägenheter med ett unikt läge 
för att avnjuta såväl hav som natur

ALLA LÄGENHETER HAR en 
balkong/uteplats/terrass i söderläge med 
utsikt mot park och vatten. Balkongerna 

glasas in med profillöst glas som kan 
öppnas/skjutas åt sidan

HISS från markplan





BOSTÄDERNA

EN PLATS ATT LÄNGTA HEM TILL!

• Generösa glaspartier

• Genomtänkt inredning med hög kvalité

• Väggar målas vita 

• Golv: Mattlackad, 1 –stav, vitpigmenterad ek

• Förvaringslösningar utförs med 
skjutdörrsgarderober 



BOSTÄDERNA

KÖKET – HEMMETS HJÄRTA! 

• Vitt kök med ramluckan ”Form” från Marbodal

• Grå bänkskiva i stenkomposit

• Skåp i fullhöjd med djupa utdragslådor, borstade
beslag samt mjukstägning

• Rostfria vitvaror: Integrerad diskmaskin, ugn och 
mikro i högskåp

Välkommen till showroom med visningskök
och materialprover hos Fastighetsbyrån



BOSTÄDERNA

BADRUMMEN ÄR HELKAKLADE

• Toalettstolar och kommoder är vägghängda

• Komfortvärme i golv (el)

• Infällt i tak sitter dimbara LED-spotlights

• De större våtrummen är utrustade med tvättmaskin och torktumlare 



TILLVAL

UTÖVER 
STANDARDUTFÖRANDET
kommer du som köpare till en 
lägenhet i Brf Söderläget kunna 

påverka interiören genom flera val, 
såsom val av köksluckor, 

stänkskydd, bänkskivor mm. Vissa
val är kostnadsfria, andra inte. 

Ett tillfälle att sätta din prägel på 
ditt framtida drömboende!



ATT KÖPA

SÄLJSTART – FYSISK KÖ

Startskottet går vid säljstarten som sker den 26 augusti kl 09.00

Säljstart sker på Fastighetsbyråns kontor, Storgatan 30

”Först till kvarn” gäller utan undantag. Ingen turordning finns i kön sedan tidigare utan 
den som står först på säljstartsdagen väljer bostad först. En köplats ger möjlighet att 

teckna avtal för en lägenhet.  Att skicka ombud går bra men förutsätter fullmakt 
utfärdad av Fastighetsbyrån vid kontraktsskrivning

AVTAL

Juridiskt bindande förhandsavtal skrivs på plats, på säljstartsdagen, med Fastighetsbyrån 
avseende den bostadsrätt du har valt. Ha gärna ett andra alternativ redo om andra är 

före dig. Kom ihåg att ta med dig giltig ID-handling

Fasta priser tillämpas på samtliga bostadsrätter

Innan du tecknar avtal ska du ha stämt av dina möjligheter till finansiering

Du betalar ingen avgift vid avtalstecknandet, utan förskott/handpenning om 10 procent 
av köpesumman betalas först när 60 % av bostäderna har sålts och byggstart är 

meddelad. Resterande del erläggs vid inflyttning/tillträde



HEMSIDA

www.brfsoderlaget.se

Lägenhetsväljare:

www.brfsoderlaget.se/lagenheter

Lösenord: soderlagetvip

http://www.brfsoderlaget.se/lagenheter


KONTAKT

FASTIGHETSBYRÅN 

• JOHANNA NORDHOLM 

• FASTIGHETSMÄKLARE 

• Tel : 0650–948 04 Mobil : 070–364 20 67 

• johanna.nordholm@fastighetsbyran.se 

• MATTIAS KARLSSON 

• FASTIGHETSMÄKLARE 

• Tel : 0650-948 10 Mobil : 070-66 55 329 

• mattias.e.karlsson@fastighetsbyran.se 



ETT EFTERLÄNGTAT SÖDERLÄGE I CENTRALA HUDIKSVALL!
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