
42 NYA BOSTÄDER I CENTRALA FALUN



AGENDA
TILLVALSKVÄLL

• Säljstatus

• Byggplatsen

• Det här händer 
framöver

• Tillval

• Gardiner och solskydd, 
förvaltning, lokaler

• Mingel och materialsyn 
samt frågor



SÄLJSTATUS

• Svensk Fastighetsförmedling

• 42 st bostadsrättslägenheter om 1–4 rum och kök

• Nu 29 sålda, 13 lediga 

• Kvarvarande lägenheter, storlek om 3-4 rok

• Marknadsföring via Hemnet

• Projekthemsidan, Facebook, Instagram

• Annonsering i mäklarnas bobutik centralt

• Marknadsföring på byggplatsen

• Tipsa en vän! Skulle någon du känner köpa en lägenhet 
och talar om för oss att du tipsat dem om projektet så 
bjuder vi dig på en middag för två.



BYGGPLATSEN

• Status på bygget

• Produktionen följer tidplanen

• Inflyttningstider meddelas i samband med 
Upplåtelseavtal i maj

• Förråd (2-5 kvm) fördelas till inflyttning i 
förhållande till lägenhetsplacering i huset 
samt lägenhetsstorlek

• 40 st bilplatser varav 5 platser kommer att 
hyras av kommunen

• Intresse av laddplats för el-bil samt behov 
av handikapp plats? Meddela gärna 
Lillskär redan nu info@lillskar.com

mailto:info@lillskar.com










DET HÄR HÄNDER 
FRAMÖVER

• Nu: Tillval, inlämnade senast 1 okt

• Maj: Ekonomisk plan och 
Upplåtelseavtal. Inflyttningstider 
meddelas

• Juni: Inflyttningsmöte 

- Besiktningar

- TV/bredband/telefoni – Telia

- Parkeringar, sophantering, porttelefon, 
skötsel, förening/styrelse mm.

- tillträde, nyckelutlämning, hisstider mm.

• Aug: Kundsyn vid slutbesiktning 

• Sept: Tillträde och nyckelutlämning, 
slutbetalning, betalning av tillval, 
bopärm

• Efter tillträde: Hantverkshjälp, 
persienner, markiser, gardiner 



TILLVAL

• Katalog med standard och tillval 

• Tillvalsblankett med priser

• Fyra olika stilar

• Tillvalsblankett till Lillskär

• Tillval inlämnade senast 1 oktober 2019

• Frågor till Lillskär

• Materialprover flyttas till mäklarkontoret



GARDINER
ADD INTERIÖR

”Hjälper till att skapa den härliga känslan i nya 
bostaden med hjälp av gardiner”

I samarbete med Lillskär erbjuder Add Interiör hjälp 
med att planera gardiner efter just era behov utifrån 

lägenhetens förutsättningar. 

De har gardiner som skyddar mot sol och insyn, 
skapar en härlig känsla eller mörklägger till natten. 
Allt måttanpassat efter lägenheterna i detta projekt. 

Ni kommer att erbjudas hjälp att få allt monterat på 
plats i samband med tillträdet. 

Vi kommer att höra av oss ca 3-4 mån innan 
tillträdet och erbjuda vår hjälp. 

info@addinterior.se

www.addinterior.se



SOLDSKYDD OCH 
PERSIENNER

FÖRVALTNING
LOKALER

• Vi kommer ha ett samarbete 
med ett lokalt företag som 
kan erbjuda hjälp till varje 
boende efter inflyttning 
med solskydd/markiser.

• Gemensamt uttryck för BRF 
som beslutas av arkitekt 
(kulör).

• Lillskär knyter upp 
ekonomisk förvaltare för Brf 
samt Fastighetsskötsel 
första året.

• 2 lokaler för uthyrning mot 
Engelbrektsgatan 45,4 kvm 
samt 32,4 kvm.



TACK!

Dela gärna dina händelser med oss 
och gilla oss på Facebook för 

inredningstips, inspiration för  ditt 
nya boende samt nyheter om våra 

projekt. 
#lillskar

#brfhyttbäcken

Information, material och nyheter
www.brfhyttbacken.se

Mingel och materialsyn



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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