
42 NYA BOSTÄDER I CENTRALA FALUN



AGENDA

• Välkommen

• Lillskär presenterar Brf Hyttbäcken

• Föreningens ekonomi, Lillskär

• Hur går försäljningen till, Svensk 
Fastighetsförmedling

• Hemsida och lägenhetsväljaren, Lillskär

• Frågor



PROJEKTET I KORTHET

• 42 st bostadsrättslägenheter om 1–4 rum och kök

• Ett flerfamiljshus på 5 våningar

• Byggherre är Lillskär AB, www.lillskar.com

• Entreprenör HMB Construction AB

• Arkitekter – Mondo 

• Bostäderna säljs via Svensk Fastighetsförmedling

• Garage i uppvärmd källare med hiss till alla våningsplan

• Alla lägenheter har balkong/terrass/uteplats och flera har två 
eller tre stycken

• Översta våningsplanet får braskaminer 

• Färdigställande/inflyttning preliminärt hösten 2019 (ca 18 
månaders byggtid)

http://www.lillskar.com/


OMRÅDET

Förr var kvarteret Västra Falun hemvist för 
stadens köpmän och här låg praktfulla 

bostadshus och handelslokaler. Med kort pro-
menadavstånd till allt från Dalateatern till Falu 
Gruva och närhet till restauranger, nöje och 
shopping samt snabba kommunikationer är 

Kvarteret Västra Falun ett attraktivt 
bostadsområde.









BOSTÄDERNA

EN PLATS ATT LÄNGTA HEM TILL!

1. Skjutdörrar i fullhöjd ger mer utrymme för förvaring

2. Helkaklade våtrum med elkomfortvärme, vägghängt 
porslin samt dolda rördragningar – snyggt och enkelt att 
hålla rent

3. Egen tvättdel med tvättmaskin och torktumlare samt 
arbetsytor och förvaring i överskåp

4. Köksskåpen är takanslutna vilket också ger maximalt 
utrymme, förstärker takhöjden och ger känslan av rymd

5. Gott om generösa fönsterpartier för fint ljusflöde i 
bostaden

6. Inglasade balkonger som förlänger ”utomhussäsongen”

7. Kvalitetsgolv från Kährs, vitpigmenterad ek

8. 2,6 meter i takhöjd

9. Lägenhetsskiljande väggar i betong. Övriga väggar med 
ytskikt av gips och bakomliggande träskiva, underlättar 
för dig att hänga upp tavlor.









BOSTÄDERNA

KÖKET – HEMMETS HJÄRTA! 

• Vit slät lucka,  “Athena” från HTH

• Fyra olika stilar

• Eleganta och funktionella greppspår ger det 
handtagslösa köket sitt särskilda designuttryck

• Skåp i fullhöjd med djupa utdragslådor samt 
mjukstägning

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

• Köksfläkt med mekanisk ventilation



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

• Kakel –Vitt matt, 25*40, liggande

• Klinkergolv – Ljusgrå – Kust Granit

• Nisch vid handfat med grå stenkomposit



TILLVAL

UTÖVER 
STANDARDUTFÖRANDET
kommer du som köpare till en 

lägenhet i Brf Hyttbäcken kunna 
påverka interiören genom flera val, 

såsom val av köksluckor, stänkskydd, 
bänkskivor mm. Ett tillfälle att sätta 

din prägel på ditt framtida 
drömboende!



EKONOMI

• Kostnadskalkyl –Vad är det?

• Månadsavgift – Exempel: 2 rok, 52 kvm, 2460 kr/månad

(2926 kr/månad ink kall & VV samt hushållsel)

• Årsavgift – 675 kr/kvm/år ink hushållsel

• Lån i Brf Hyttbäcken – 13 500 kr per kvadratmeter

• Ränta på föreningens lån – 2,5 % i kalkylränta

• Prisbild – 595 000 kr – 4 595 000 kr

• Avgift garageplats – 750 kr/månad

• Garantier och outhyrda lokaler



ATT KÖPA

SÄLJSTART 

• Startskottet går den 19 februari kl 09.00

• Maila din köpanmälan till: brfhyttbacken@svenskfast.se

• I mailet ber vi dig specificera följande: 

Namn, adress, personnummer samt telefonnummer.

Vilken/vilka lägenheter du helst vill köpa. Rangordna 
lägenheterna (ange lägenhetsnummer) så att den du helst vill 
köpa är nummer 1. Du har möjlighet att ange max 5 
alternativ

• Våra mäklare kontaktar dig därefter i tur och ordning för att 
svara på eventuella frågor och bokar en tid för att skriva avtal. 
”Först till kvarn” gäller utan undantag. En köplats ger 
möjlighet att teckna avtal för en lägenhet

mailto:brfhyttbacken@svenskfast.se


ATT KÖPA

AVTAL

• Efter säljstarten den 19 februari kontaktar våra mäklare dig 
för att skriva ett juridiskt bindande förhandsavtal avseende 
den bostadsrätt du har valt

• Fasta priser tillämpas på samtliga bostadsrätter

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

• 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.brfhyttbacken.se

Lägenhetsväljaren

www.brfhyttbacken.se/lagenheter

http://www.brfhyttbacken.se/
http://www.brfhyttbacken.se/lagenheter


KONTAKT

SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING

• SANDRA FALLSTRÖM

• FASTIGHETSMÄKLARE 

• 070-279 83 53

• sandra.fallstrom@svenskfast.se

• HELENA LEONARDSSON

• FASTIGHETSMÄKLARE 

• 070-279 80 11

• helena.leonardsson@svenskfast.se
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