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Industriromantik möter stillsamt lantliv

Storsjön - en dag i hagen - parhus & villor - arkitektritat - trä - kålmordsmarmor - stora ljusinsläpp - grannar - grillkvällar - lantliv - 18 hål -Walk-in-closet - takfönster - kvällssol - cykelturer - 4
mil till Stockholms city - genomtänkt planlösning - furstukvist - Kvänum -vackra golv - ateljèfönster - med skogen som granne - bra kommunikationer - badrum från Story Hotel - spade och
hink - ett glas vin på uteplatsen - barnvänligt - samtida - båtliv - åldras med behag - klasiska kvalitéter - lek - långa midddagar i matsalen - en kväll framför brasan..
							

					

Det är några av ingredienserna i Lillholmen.

www.lillholmen.nu

Brf Brick
Lindbacken - Uppsala
Hustyp: Parhus & Friliggande Hus
Boa: 146 kvm, 162 kvm, 176 kvm
Antal sovrum: 3 st
Walk-in-closet & Organgerier
Dubbel takhöjd över trappan om 6 meter
Industrifönster & Tegelfasad
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Brf Brick - Lindbacken - Uppsala
Det är svårt att inte älska tegel. Klassiskt. Med smak av elegans och en alldeles säregen pondus. Bostadsprojekt Brick är svårt att inte
älska. 14 st parhus & friliggande hus med fasader i tegel. Inuti Brick har husen i projektet en ovanligt sval karaktär. Utan att på något sätt
bli tråkiga.Tvärtom – formspråket, materialvalen och placeringen av husen är minst sagt spännande. Allt det du kan förvänta dig. Interiört
går färgsättningen i toner av nude och rostig corall. Kolmårdsmarmor, gjutjärnskamin och orangerier. Gammalt möter nytt. Ett välkänt
framgångsrecept.
BRF Brick Lindbacken består av två kvarter. I det första kvarteret blir det åtta parhus, varav sex om 146 kvm boarea. De två hörnhusen
får ett extra rum i form av vinterisolerade orangerier med industrikaraktär och golvvärme. Dessa två parhus blir därmed hela 162 kvm.
I det andra kvarteret är husen och tomterna större. I mitten av kvarteret finns en naturlig ås, på den skapas två friliggande villor som
därmed kommer att ligga lite högre och blicka ut över omgivningarna. Här erbjuds den moderna barnfamiljen en variation i tomtstorlekar
och boarea. Med närhet till löprunda i naturen och på pendlingsavstånd från Stockholm. Ja, och en cykeltur till Uppsala stadskärna. Såklart.
Brick andas industriromantik - en kombination av storstadskvalitéer och småstadskänsla. Längs en bågformad ryggrad ligger Brick precis
intill en skogsdunge. Längs gatan bildar de vackra förgårdarna i kombination med de stadsmässiga volymerna en känsla av stad - fast med
de generösa ytor som skapas i ett hus om två plan. Med en tydlig flört till klassisk tegelbebyggelse. De väcker nyfikenhet och är inbjudande på samma gång. Utvalda hus i projektet kryddas med orangerier som används året runt. En variation av tomtstorlekar, placering och
unik färgsättning skapar 14 unika hem med olika kvalitéer.
På baksidan finns den egna lummiga och lugna oasen. Det stora exteriöra stålglaspartiet blir både smycket i vardagsrummet men också
mot uteplatsen. Här finns möjlighet att utnyttja alla kvalitéter med att bo i hus - grilla, njuta av långa soliga sommardagar eller bara släppa
ut barnen på tomten. Husen har i sin utformning flera olika sollägen som nyttjas olika tider på dygnet.
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Om bostaden
I entrén välkomnas du av ett exklusivt matt grått klinker lagt i klassiskt fiskbensmönster. Från hallen möts du av en vacker trappa målad
i en mogen ton av rostig korall med specialdesignat räcke i vitt stål och nät. Du slås sedan av den makalösa takhöjden över trappan
om nästan 6 meter med flera takfönster som ger rikligt med ljusinsläpp i hela huset. En öppen matplats är placerad mellan kök och
vardagsrum för att skapa ett socialt utrymme som inbjuder till långa middagar. Centralt placerad står den gedigna gjutjärnskaminen
med en effektfull skorsten som löper genom huset.
Köket är ett klassiskt kök av hög kvalité från kökstillverkaren Kvänum. De vackra nude-färgade ramluckorna harmoniserar med
bänkskivan i vitlaserad bok och kolmårdsmarmor. I det här köket kan man laga middagar tillsammans och det finns god förvaring för
porslin, glas och husgeråd i väggskåp och bänkskåp. Samma brödhylla som blivit ett signum för BLOOC finns i köket och används med
lätthet som förvaring av kryddor, keramik eller vin. Vitvarorna är från italienska Smeg och kylskåpet i rostfritt imponerar på de flesta.
Vardagsrummet karaktäriseras av ett stort ateljéfönster med ”New York- känsla”. Här finns plats för avkoppling, sociala tillställningar
eller familjärt fredagsmys. På utvalda hus finns ett vackert isolerat orangeri med utgång från matplatsen. Ett interiört stålglasparti finns
också mellan vardagsrum och matplats. I hallen på nedre plan finns gott om förvaring, städskrubb under trappan och husets tekniska
kärna med mediacentral, värmepump och övrig teknik. De massiva skjutdörrarna skapar flexibla förvaringsmöjligheter från golv till tak
och läderbeslagen unikt framtagna av BLOOC blir bara vackrare med tiden.
Badrummen inger en varm ombonad känsla med en klassisk kommod i Nude-färg från Kvänum. På första våningen är badrummet
utrustat med dusch och i det privata lite större badrummet finns ett exklusivt gjutjärnsbadkar. Kommodens bänkskiva är gjord i massiva stensorten Jura Grey och tvättstället i vitt porslin. Den ovala spegeln med hylla i glas och pendellampan i mässing kommer från
BLOOC. Det hexagonformade golvet har en lugn färgsättning i fyra toner slumpmässigt lagt och skapar kontrast till väggarna i beige
färgsättning och det vita väggkaklet.
På övre plan finns två mindre sovrum och ett större sovrum. Båda de mindre sovrummen har klädkammare med klädstänger.
Det större sovrummet är utrustat med en walk-in-closet, med klädstänger i läder och hyllplan från Kvänum. Det stora sovrummet,
den stora klädkammaren och husets tvättrum ligger i fil med genompassage till badrummet. På övre plan finns också ett rymligt
allrum för tv-underhållning eller lek.
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Material & Teknisk beskrivning
Entré / Hall
Golv: Vitpigmenterat trägolv
Vägg: Slätspacklade vitmålade
Tak: Slätspackade vitmålade
Klädhängare i läder från Kvänum
Kök
Golv: Vitlaserat trägolv
Vägg: Slätspacklade vitmålade
Tak: Slätspackade vitmålade
Kökssnickerier från Kvänum
Köksmaskiner från Smeg
Köksblandare Tapwell
Brödhylla från BLOOC
Bänkskiva i kolmårdsmarmor
Bänkskiva i vitlaserad bok
Wc/ Dusch
Vitt kakel i förband
Slätspacklad beige vägg (våtrumsfärg)
Tak: Slätspackade vitmålade
Klinker enligt edition
Badrumskommod Kvänum
Tvättställsblandare Tapwell
Duschblandare Tapwell
Spegel i isblått och lampa i mässing från BLOOC

Vardagsrum
Golv: Vitlaserat trägolv
Vägg: Slätspacklade vitmålade
Tak: Slätspackade vitmålade
Kamin i gjutjärn
Förvaring - skjutdörrar med beslag från BLOOC
Sovrummen
Golv: Vitlaserat trägolv
Vägg: Slätspacklade vitmålade
Tak: Slätspackade vitmålade
Klädkammare med klädstång i läder
Allrum
Golv: Vitlaserat trägolv
Vägg: Slätspacklade vitmålade
Tak: Slätspackade vitmålade
Trappa med steg i rostig korall
Trappräcke i vitlackad stål
Klädvård
Vägg: Slätspacklad vitmålad (våtrumsfärg)
Tak: Slätspackade vitmålade
Klinker enligt edition
Möbel med tvättmaskin & torktumlare
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Grundläggning
Betongplatta med värmeslingor på förberedd
singlad mark.
Stommar & Fönster
Stommar från Deromegruppen, 3-skiktsvägg
med 265 mm isolering. 3-glasfönster i trä
monterade i väggblocken från Traryd. Ateljéfönster med stålram och 3-glas. Tegelfasad
exteriört.
Innerväggar
Isolering i samtliga innerväggar och OSB i ytterväggar. Gipsade, slätspacklade samt målade
två gånger i vit kulör.
Uppvärmning & Teknik
Energiberäkningen visar att husen
med marginal klarar branschkrav för
energiförbrukning. Kompatibel värmepump,
se separat komplett rumsbeskrivning.
Tak
Se separat produktspecifikation.

Det är detaljerna som gör helheten.
När kunder frågar oss vad den största skillnaden är mellan en bostad utvecklad av Blooc och andra
nyproducerade bostäder - brukar vi alltid säga; skillnaden ligger i detaljerna. För att kunna hålla ett rimligt pris
har vi istället för att sänka nivån på materialiteten - höjt nivån så pass mycket att våra kunder inte vill ändra
några av de lösningar vi tagit fram. Det gör att vi kan hårdförhandla med våra leverantörer för att få till det
där lilla extra. Vi vill att du ska uppleva det som smart.
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Om Blooc
BLOOC startades 2011 med visionen att utveckla bostäder utifrån ett produkttänk. Idag har Blooc två bostadsprodukter - Blooc
House och Blooc Flat.
Blooc House & Blooc Flat har en fast och tydlig form – precis som en stringhylla, ett glas från iittala eller en iphone. De går att lära
känna, känna igen, gilla och följa. Oavsett modell av bostadsprodukt House eller Flat kan du förvänta dig en walk-in-closet, stålglaspartier och överraskande välplanerade hem. Blooc House & Blooc Flat är dessutom fylld med fast inredning och detaljer utvecklade av
Blooc så som exempelvis badrumsspegel ”Blooc Small Mirror” eller badrumslampan ”Blooc Lamp”. Blooc House består av stadsradhus, parhus, kedjehus och villor om 2-3 våningsplan och Blooc Flat lägenheter (1-4:or) i hus upp till 8 våningar.
Blooc har för närvarande omkring 10 bostadsområden i Stockholm och Uppsala med omkring 220 bostäder med bostadprodukt
Blooc House. Under 2017 lanseras de första bostadområden med Blooc Flat.
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Energi & Miljö
Vi har höga ambitioner när det gäller att minska vår egen och våra kunders påverkan på miljön. Det är viktigt för oss alla. Våra bostäder byggs helt i trä, som är det överlägset mest miljövänliga alternativet vid nyproduktion. Vi arbetar hårt för att förbättra alla processer i vår verksamhet mot ett grönare alternativ. Det handlar exempelvis om att ställa höga krav på våra leverantörer eller hitta bättre
lösningar för transporter.
I de färdiga bostäderna är energiförbrukningen i fokus. Nya bostäder har många fördelar jämfört med äldre hus ur miljösynpunkt. Våra
bostäder är välisolerade, har effektiva uppvärmningssystem och är utrustade med energisnåla hushållsmaskiner. I största möjliga mån
använder vi miljövänliga och/eller energibesparande material och produkter inifrån och ut. Det ger en snäll bostad - både mot plånbok och miljö.
Våra bostäder produceras av Deromegruppen som är en av Sveriges äldsta hustillverkare och har byggt tusen och åter tusen nyproducerade bostäder sedan 1947. I Derome-koncernen har man ett miljötänk i varje del och arbetar aktivt för att de produkter man
tillverkar skall kunna återanvändas eller återvinnas med minsta miljöpåverkan. Alla restprodukter från skogsbruket, husproduktionen
och sågverken, allt från stubbar till spån, omvandlar Derome till biobränsle.
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Om området
Inte långt från centrala Uppsala växer Lindbacken fram, en mysig stadsdel med villor, radhus och lägenheter vid sidan av förskolor, skolor, parker och en liten huvudgata med butiker och service. Det här ska bli Uppsalas finaste område! Här vill Lindbacken Fastigheter
AB skapa ett område med unik karaktär och atmosfär där du kan skapa ditt drömboende.
Lindbacken ska bli den perfekta stadsdelen för barn och barnfamiljer. Området en drömplats att växa upp på, som är trygg, kul och
där kompisarna är många. Lindbacken Fastigheter lägger därför stor möda på att skapa en miljö med bra skolor och förskolor och
gott om aktiviteter för hela familjen. Uppsalas kanske snyggaste förskola har under 2016 byggts ut med en ny flygel för 25-30 barn till.
På förskolan finns möjlighet att ta med en middagskasse med sig hem vid hämtning. I den stora stadsdelsparken som färdigställs under
2016 har Uppsala kommun öppnat en temporär förskola för 144 barn. Därutöver är skolan redan beställd av kommunen.
Utformning är en viktig fråga i Lindbacken. Med inspiration från den klassiska trädgårdsstaden blir området varierat och grönskande,
får fina gaturum, närservice och många umgängesplatser. Inte minst den stora parken i hjärtat av Lindbacken som är en fantastisk plats
för umgänge, lek och idrott för både boende och besökare. Sedan hösten 2016 finns en ICA i Lindbacken.
Till konserthuset i centrala Uppsala tar det 8 minuter med bil. Lägger du till 40 minuters tågresa är du mitt i centrala i Stockholm.
Med bil är du direkt på E4:an efter 3 minuter. Totalt tar det 40 minuter från din p-plats till Norrtull. Då har du passerat avfarten
till Arlanda efter 20 minuter. Till Kista tar det 38 minuter och till expansiva Gränby Centrum med märkesbutiker, systembolag och
matbutiker tar det 6 minuter. Att cykla till Vaksala Torg tar ca 20 minuter.
Den fem hektar stora och fint utformade stadsdelsparken är en fantastisk plats för lek, idrott och umgänge. Med sin stora
vattendamm och dess träbryggor, stenbänkar i solen och bollplanken tror vi att den kommer att locka människor från andra delar av
Uppsala. Men framför allt kommer den bli Lindbackenbornas gemensamma trädgård och umgängesplats.
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KONTAKTA OSS
Ansvarig mäklare för projekt Brf Brick - Lindbacken Uppsala

Pernilla Börjesson			
Reg. Fastighetsmäklare Riksmäklaren Uppsala		
070 246 34 50				
pernilla.borjesson@uppsala.riksmaklaren.se

Karin Engsner 		
Reg. Fastighetsmäklare Riksmäklaren Uppsala		
070 548 01 02				
karin.engsner@uppsala. riksmaklaren.se		

