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Välkommen till Falun
– Ett världsarv
I hjärtat av Dalarna, ett par timmar från fjällen
och ett par timmar från Stockholm finner du
Falun. Här ryms storslagen och varierande natur
med hela 15 naturreservat samtidigt som cen
trum lever upp och du kan känna stadspulsen.
Falun finns med på UNESCO:s världsarvslista
men världsarvet Falun är inte bara Falu Gruva,
utan hela landskapet runt omkring; Falu stad
med sina historiska rödmålade kvarter och den
lantliga bergsmansbygden. Här finns mycket att
upptäcka, för hela familjen. Här bor ca 60 000
glada masar och kullor vilka utgör en stor del av
Falun Borlängeregionens ca 167 000 invånare.
Här är det enkelt att ha en aktiv livsstil, oavsett
om du gillar friluftsliv eller kultur. Och när det
är nära till det mesta, när du inte behöver sitta i
bilkö eller pendla långa sträckor – finns det tid
till vänner, familj, skidturer och mycket annat.
Strosa i faluröda kvarter, slå dig ner på ett café,

6

shoppa, gå på konsert eller bara njut av naturen.
Här finns alla möjligheter till en rolig vardag.
Man brukar säga att sjön Runn, som ligger
mellan Falun och Borlänge, har lika många öar
som det är dagar på ett år. Sant eller inte, så är det
här en utmärkt sjö att lära sig segla eller paddla
kajak på. Båt och badlivet är intensivt och på
vintern plogas milslånga banor för långfärds
skridskoentusiasterna.
I Falun ligger också Lugnet, en av Europas
mest kompletta sport och rekreationsanlägg
ningar med ca en miljon besökare varje år. Här
kan du utöva 58 av svenska idrottsförbundets 67
sporter. Kommunen har arrangerat skidVM fyra
gånger, här finns två golfbanor och Högskolan i
Dalarna, med campus i Falun och Borlänge huse
rar ca 16 000 studenter.
I Falun är det nära till allt – både den pulse
rande staden och det lugna livet på landet.
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Ett kök ska anpassa sig till de människor som
Ett kök ska anpassa sig till de människor som
använder det – inte tvärtom. Den grundtanken
använder det – inte tvärtom. Den grundtanken
har varit en drivkraft hos HTH i 50 år.
har varit en drivkraft hos HTH i 50 år.
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1. WHITE - SKANDINAVISK ELEGANS MED LJUSA MATERIAL
KÖK Athena

Vit lucka matchas med grå laminatbänk ”Mörk Metall” alt. ”Oyster” grå stenkomposit
samt stänkskydd med vitt, matt kakel i storlek 7,5x15 cm som sätts i förband.
GOLV

Kährs 3stav, mattlackad, vitpigmenterad ek.

2. GRAY - FÖR DIG SOM GILLAR DEN TRENDIGA GRÅSKALAN

Athena Dammgrå lucka matchas med ljus laminatbänk ”Vit Betong” alt. ”Organic White” vit
stenkomposit samt stänkskydd med vitt, matt kakel i storlek 15x15 cm som sätts i förband.
KÖK

GOLV

Kährs 3stav, mattlackad, vitpigmenterad ek.

3. CHARCOAL - KARAKTÄRSFULLT KÖK SOM MJUKAS UPP MED LJUSA, JORDNÄRA MATERIAL

Athena Koksgrå lucka matchas med naturfärgad laminatbänk ”Struktur Ljus” alt. ”Clamshell”
gråbeige stenkomposit samt stänkskydd med vitt, matt kakel i storlek 30x60 cm som sätts stående.
KÖK

GOLV

Kährs 3stav, mattlackad, vitpigmenterad ek.

4. CLAY - FÖR DIG SOM VILL HÅLLA STILEN DOV OCH JORDNÄRA

Athena Lera lucka matchas med svart laminatbänk ”Surface” alt. ”Raven” svart stenkomposit
samt stänkskydd med vitt, matt kakel i storlek 5x5 cm.
KÖK

GOLV
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Kährs 3stav, mattlackad ek.

42 lägenheter

Brf. Hyttbäcken

– Ljusa och moderna bostäder att längta hem till

Så här- bygger
vi lite mer
genomtänkt!
BOFAKTA
LGH 18B-1301
N

(exempel lägenhet 18B:1301. 3 RoK, 83 m 2 )

3 ROK 83 m2
Brf. Hyttbäcken - Våning 5

Tillsammans med arkitekterna på Mondo skapar
vi välplanerade, moderna bostadsrätter med ett
unikt läge som möjliggör en aktiv livsstil, oavsett
om du gillar friluftsliv eller kultur. Fastigheten,
fördelad på 42 lägenheter, ligger centralt i kors
ningen Engelbrektsgatan/Gruvgatan.
Lägenheterna på ett till fyra rum och kök är
ljusa, sobra och lättmöblerade och vi har använt
oss av klassiska material som trä och kakel med

ett stilfullt skandinaviskt uttryck. Allt välplanerat
så att varje yta ska komma till nytta.
Alla lägenheter har en balkong/uteplats och
vissa har tillgång till flera. I Brf Hyttbäcken har
du en rymlig och väl tilltagen innergård som
finns att nyttja för alla i föreningen. Vissa lägen
heterna ut mot Engelbrektsgatan/Gruvgatan är
inglasade i profillöst glas som kan öppnas och
skjutas åt sidan.
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3. Egen tvättdel med

5. Gott om generösa

8. Normalhöjd 2,6 m eller

ger maximalt utrymme för

tvättmaskin och torktum-

fönsterpartier för fint

där annat finns angivet

förvaring.

lare samt arbetsy tor och

ljusflöde i bostaden.

på bofakta.

6. Inglasade balkonger

9. Lägenhetsskiljande

elkomfortvärme, vägg-

4 . Köksskåpen är takan-

som förlänger ”utomhus-

väggar i betong. Övriga

hängt porslin samt dolda

slutna vilket också ger

säsongen”.

väggar med y tskikt av

rördragningar – snyggt

maximalt utrymme, för-

och enkelt att hålla rent!

stärker takhöjden och ger

7. Kvalitetsgolv från Kährs,

träskiva, underlättar för

känslan av rymd.

3-stavs vitpigmenterad

dig att hänga upp tavlor.

3
SOVRUM
16 m2

BALKONG
8 m2

7
VARDAGSRUM
21 m2

1

8
HALL
11 m2

SOVRUM
12 m2

9

förvaring i överskåp.
2 . Helkalkade våtrum med

BADRUM
6 m2
KÖKSÖ

5

1. Skjutdörrar i fullhöjd

2

KÖK
14 m2

WC
3 m2

INGL. BALKONG
10 m2

6
SOVRUM
15 m2

gips och bakomliggande

BALKONG

ek som ger ett ljust och
exklusiv t uttryck.

Förklaringar
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Materialbeskrivning
Gemensamt för alla
GOLV Kährs parkett, vitpigmenterad ek, 3-stav.
LIST VERK Sockel: Vit slät. Foder: Målade, vita.
FÖNSTER Infällda fönsterbänkar av grå kvartskomposit vid fönster med bröstning. Fönstersmygar av vitmålad MDF.
VÄGG Målade, vita NCS 0500-N.
TAK Målat, vitt.
GARDEROBER Skjutdörrsgarderober från HTH enligt planritning, Vita laminerade med aluminiumprofil. Ett hyllplan samt

klädstång ingår som standard.
TAKHÖJD Normalhöjd är 2,6 m eller där annat finns angivet på planritning.
ÖVRIGT Väggfäste för gardinbeslag och persienner ingår ej

Kök
INREDNING Fast inredning enligt planritning. Köksskåp från HTHs modell Athena med HTHs VH-7-Concept, ett stilrent

val där VH-7 är ett handtagslöst köksconcept som är uppbyggt kring snygga och funktionella greppspår. Bänkskåp med
mjukstängande fullutdragslådor. Bänkskiva i grå laminat med planlimmad ho. Stänkskydd – vitt, matt kakel från Centro
storlek 7,5 x 15 cm (sätts i förband) Belysning under överskåp.
VIT VAROR Vitvaror är rostfria från AEG eller likvärdigt. Kyl och fr ys. Diskmaskin med front kökslucka. Fläkt – Franke

rostfri eller motsvarande. Inbyggnadsmikro. Varmluf tsugn. Spishäll induktion.

Våtrum
GOLV Centro klinker Kustgranit ljusgrå 15x15 cm och 5x5 cm i duschplats.
VÄGG Kakel från Centro, vitt, matt 25x40 cm monteras liggande.
INREDNING Fast inredning enligt planritning. Vägghängd wc-stol Ifö. Aspen vit kommod med två lådor eller mot-

svarande. Avställningsy ta ovanför wc/kommod är beklädd med grå skiva av kvartskomposit. Duschväggar av glas.
Utr ymme finns för tillval av badkar enligt planritning. Väggskåp med vita släta luckor och belysning undertill (där
skåp finns angivet på planritning). Tak- och handdusch Mora i ett badrum. Lägenheter med två stycken badrum har
Handdusch Mora i det andra badrummet. Aspen spegel med belysning, eluttag, el-handdukstork (en per lägenhet),
el-komfortgolv värme. Toalettpappershållare och handdukskrokar.
VIT VAROR De större våtrummen är utrustade med tvättmaskin, torktumlare AEG eller likvärdigt samt en praktisk

arbetsbänk i grå laminat (tvårumslägenheter har kombimaskin).
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Ett modernt
flerfamiljshus
– Mitt i centrala Falun
Exteriört får huset ett sammanhållande tema med putsad fasad
som målas i ljusa kulörer. Kring balkongerna sätts en snygg trä
panel upp för att ge ett modernt och stilrent utseende. Generösa
balkonger är genomgående för Brf Hyttbäcken och många blir
inglasade med ett profillöst glas som går att skjuta åt sidan.
Alla huvudentréer är placerade mot den vackra innergården
men går även att nå direkt från gatan. Entréerna utformas med
större glasade dörrar för att skapa luftiga trapphus.
Huset byggs i Uform vilket innebär att alla väderstreck nyttjas
och ger möjlighet till sol under dygnets alla soltimmar. Många
bostäder är genomgående med både förmiddags och kvällssol.
I husets källare byggs ett garage som nås direkt med hiss från
samtliga trapphus. Garaget kommer vara uppvärmt, tillgänglig
hetsanpassas och med platser för rörelseförhindrade. I anslutning
till garaget finns källarförråd till samtliga bostäder.
En vacker gårdsmiljö skapas med den privata innergården. Här
kombineras fin stenläggning med gräsmatta, växter och blom
mande träd. Här placeras även en mysig pergola, grillplats, plats
byggda bänkar och utemöbler för föreningens medlemmar.
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Arkitektens ord
Mondo arkitekter har fått äran att tillsammans
med Lillskär få utveckla ett nytt bostadsprojekt i
centrala Falun. Utmaningarna har varit många:
Dagens hårda krav vad gäller tillgänglighet,
begränsningar i detaljplanen samt Lillskärs höga
krav på kvalitet. Men vi tycker vi har hittat en bra
lösning som uppfyller alla ställda krav och ger
attraktiva lägenheter.
Byggnaden kommer att stå vid Gruvgatan och
blir väl synlig för alla som närmar sig centrum
från Falugruva. Därför har det varit viktigt för
oss att rita en vacker byggnad som vi kan känna
oss stolta över. Vår ambition 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 van
ligast på byggnader över två våningar i Falun och
ger även låga underhållskostnader. Träpanelen
ger en varmare känsla och även den 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 klarlackad träpanel.
Tomten som bostäderna kommer att stå på är

Kristinn Björgvinsson
Arkitekt SAR/MSA
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en av få lediga platser i centrum det fortfarande
är möjligt att bygga på. Avståndet till Stora torget,
Faluns mittpunkt, är 400 meter eller fem minu
ters promenad. De boende kommer att ha nära
till affärer och restauranger samt bussar och tåg.
I källaren kommer det att finnas parkerings
platser och lägenhetsförråd. Källaren kan nås
från alla trapphus med hiss. Entré till parkerings
garaget är från Myntgatan.
Innergården är ritad av Karavan landskaps
arkitekter. Där kommer det att finnas sittplatser
och cykelparkering men även gräsmatta och
odlingslådor för växter. Några av lägenheterna i
bottenplan har sina uteplatser på innergården.

Lägenheterna blir ljusa och de flesta kommer
att få in ljus både från gatan och innergården.
Varje lägenhet kommer att ha ett rymligt bad
rum med tvättmaskin och torktumlare, mindre
lägenheter får kombimaskin. Det kommer också
finnas möjligt att installera badkar. De största
lägenheterna får dessutom ett mindre badrum.
Lägenheterna på det översta planet kommer få
stora takterrasser mot gatan och en balkong mot
innergården. Dessa lägenheter kommer även att
utrustas med braskamin.
Som Falubo ser jag framemot att se denna
plats förvandlas till vackra bostäder som kom
mer att bidra till ett mer levande centrum.

Claes-Göran Ahrén
Arkitekt SAR/MSA
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Byggnadsbeskrivning
Byggnadsbeskrivning

Att köpa
– Så går det till
Att köpa bostad är ett av de största beslut som
görs i livet och vi är stolta över att du väljer att
göra det tillsammans oss. För att förankra detta
beslut rent juridiskt krävs att vissa formkrav upp
fylls. Här nedan vill vi beskriva vad som händer
och när.
Lillskär har sedan en tid förvärvat fastigheten
(marken) som ligger till grund för det som kom
mer byggas och bli färdigställda bostadsrätter i
form av bostadsrättsföreningen Hyttbäcken.

Brf Hyttbäcken registreras hos Bolagsverket.
En tillfällig byggande styrelse tillsätts, som
under byggtiden tar beslut å föreningens vägnar.
Efterhand som de boende flyttar in övertar de
styrelsearbetet.
Vi kommer vid ett flertal tillfällen bjuda in till
träffar inför viktiga delmoment där vi i detalj
förbereder dig på vad som händer och ska göras.
Utöver detta finns vi alltid behjälpliga för att
svara på frågor och funderingar.
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31

Köpprocessen
Anmäl dig som intressent till
Svensk Fastighetsförmedling, för att få löpande
information och chans att vara ”först till kvarn”
när det är dags för försäljningsstart. Det är givet
vis helt kostnadsfritt att vara intressent och du
förbinder dig inte till någonting.
2 . BOKN INGSAV TAL Med bokningsavtalet reserverar
du din önskade lägenhet. Så snart en kostnads
kalkyl är upprättad kontaktar mäklaren dig för
att skriva förhandsavtal.
3. IN FORMATIONSMÖTE IN FÖR SÄLJ PRE M IÄRE N Strax
innan försäljningsstart bjuds alla intressenter in
till en informationsträff. Representerade finns
Lillskär och fastighetsmäklarna från Svensk
Fastighetsförmedling som ansvarar för försälj
ningen. Under mötet får du veta mer om hur
husen tar form, vad som finns i närområdet och
vilka planlösningar du kan välja mellan. Du får
även se våra inredningsstilar och tillval som
hjälper dig att sätta en personlig prägel på ditt
hem. Innan vi skiljs åt får du med dig all den
information du behöver för att köpa din dröm
bostad när försäljningen sedan sätter igång.
3. SÄLJ PRE M IÄR Vi tillämpar ”först till kvarn
principen”. Hur turordningen fastslås och hur
säljpremiären går till presenteras under infor
mationsmötet. När du anmält ditt intresse för
1. AN MÄL INTRESSE
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en bostad kommer mäklaren att kontakta dig
för att gå igenom din reservation och skriva ett
bindande förhandsavtal.
5. FÖRHANDSAV TAL Att köpa en ny bostad är en av
de största affärerna du gör i ditt liv. När du tagit
del av informationen skriver du på ett bindande
förhandsavtal. Därefter kommer vi ha löpande
kontakt med flera möten och avstämningar fram
tills det är dags för inflyttning.
6. BYGGSTART OCH HANDPE NNING När 60 procent av
bostäderna i föreningen är sålda och bygglov
erhållits sätter vi spaden i marken och bygget
startas. I samband med detta lägger du en hand
penning på 10 procent av köpeskillingen.
7. VÄLJ INRE DNING När det är dags att välja inred
ning bjuder vi in dig till ett stilvalsmöte där vi
tillsammans går igenom de olika inrednings
stilarna du kan välja bland. Dessa tillval kostar
extra och betalas i samband med inflyttningen.
När du känner dig nöjd med dina inredningsval
kan du lugnt luta dig tillbaka medan vi fortsätter
att färdigställa ditt nya hem.
8. U PPL ÅTE LSE AV TAL OCH E KONOM ISK PL AN När den
ekonomiska planen är framtagen tecknas ett
upplåtelseavtal och medlemskap i bostadsrätts
föreningen beviljas. Detta sker cirka ett kvartal
innan inflyttning.

Några veckor
före inflyttning bjuds du in till slutbesiktning av
din kommande bostad då en oberoende besikt
ningsman kontrollerar att bostadens skick över
ensstämmer med branschbestämmelser och vad
som avtalats mellan förening och entreprenör.
10. SLUTB ETALNING OCH TILLTR ÄDE Äntligen är det
dags att sätta nyckeln i dörren till ditt nya hem!
I god tid innan inflyttningsdagen har vi kom
mit överens om tid och plats för att överlämna
bostaden. Det är nu slutbetalningen sker. Du
får med dig en pärm med det mesta du behöver
veta om ditt nya hem, bland annat informa
tion om garantier, besiktningar, skötselråd och
bruksanvisningar. Kom ihåg att teckna en hem
försäkring och flytta eventuella abonnemang
och prenumerationer.
11. OSÅLDA L ÄGE NH ETE R Om osålda lägenheter finns
kvar sex månader efter sista tillträdesdag köper
Lillskär AB dessa, bostadsrättsföreningens eko
nomi drabbas därmed inte av detta. Inlednings
vis och under byggperioden är styrelsen en så
kallad byggande styrelse, alltid med minst en
extern konsult. Denna tillfälliga styrelse ersätts
av de boende efter inflyttning. Juridisk person
är inte godkänd köpare i Brf Hyttbäcken.
9. B ES IK TNING OCH FLY T TINFORMATION
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Lillskär
– Byggherren
Lillskär AB har ett gediget branschförflutet och
erfarenhet från bostadsutvecklingens samtliga
delar. Våra medarbetarna kommer från mång
åriga tjänster i såväl större som mindre bolag.
Kompetensen täcker in områden som affärs
utveckling, marknad, byggteknik, juridik och
finans. Genom tydliga partnersamarbeten åter
finns vi i en solid och smidig organisation som
möjliggör direkt marknadsanpassning för de
projekt vi väljer att gå in i. Att få vara delaktiga i
bostadsutvecklingen i Falun är för oss ett heders
uppdrag vi tillsammans med vår arkitekt tagit på

Facebook: Lillskär

www.lillskar.com

Instagram: lillskar_ab

#lillskär
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största allvar. Med Brf Hyttbäckens enastående
läge i centrum och med närheten till naturen har
vi eftersträvat att erbjuda något för alla. Vi jobbar
aktivt för att varje del i denna spännande process
ska bli så tillfredsställande som möjligt för alla
parter. Vår ambition är att alla ska se tillbaka på
projektet med ett leende på läpparna och känna
att de varit med och skapat någo speciellt.
Utifrån ett väldefinierat kundbehov samt
långsiktigt hållbara värderingar, producerar vi
genomtänkta bostäder vi kan vara stolta över,
idag och imorgon.

Kontakt

Bild från kontoret?

Under lång tid har Svensk Fastighetsförmedling
varit det självklara valet för många av kommu
nens invånare som sålt eller köpt bostad. I en
stad av Faluns storlek, där många känner varan
dra och delar med sig av sina erfarenheter, är det
oerhört viktigt att vårda det förtroende man får
från sina kunder.
Som kund hos oss ska du känna att du inte
bara har hjälp av din personliga mäklare, utan
även av alla personer som jobbar på kontoret.
Här finns mixen av lång erfarenhet, gedigen
kunskap, arbetsglädje och ”glimten i ögat”.
Vi är oerhört glada och stolta över att ha fått
förtroende att förmedla de nyproducerade bo
stadsrätterna i Brf Hyttbäcken. Vid försäljningen
av är vi ett säljteam om två fastighetsmäklare;
Helena Leonardsson och Sandra Fallström. Vår
ambition är att alltid finnas tillhanda, så tveka
inte att höra av dig till oss på Svensk Fastighets
förmedling vid minsta lilla fråga.
Att vi är Faluns största mäklarkontor tror
vi beror mycket på just detta, att vi skapat en
laganda där vi alla hjälps åt för att varje mäklares
kunder ska få bästa möjliga service. Vår samlade
erfarenhet och ingående kunskap om den lokala
marknaden ger oss en unik möjlighet att hjälpa
dig med såväl försäljning som köp på bästa tänk
bara vis och med bästa möjliga resultat.

SVE NSK FASTIGHETSFÖRME DLING

Helena Leonardsson
Fastighetsmäklare
helena.falun@svenskfast.se
070-279 80 11

Sandra Fallström
Fastighetsmäklare/
Certifierad nyproduktion
sandra.falun@svenskfast.se
0702-79 83 53
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