
LINDBACKEN
Här skapar du ditt drömboende



VÄLKOMMEN 
TILL LINDBACKEN
I Uppsalas mysigaste stadsdel, Lindbacken  
kommer vi att uppföra sex stycken nya hem. Nu 
har du möjlighet att bygga ditt drömhus i området 
Lindbacken.

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 skapas ett område 
med unik karaktär och atmosfär där du kan skapa ditt 
drömboende. 

Lindbacken ska bli den perfekta stadsdelen för barn och 
barnfamiljer. Detta ska bli ett område som ger en drömplats att 
växa upp på, som är trygg och kul och där kompisarna är många. 
Det läggs därför stor möda på att skapa en miljö med bra skolor 
och förskolor och gott om aktiviteter för hela familjen.

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 kommer att bli en fantastisk plats för umgänge, 
lek och idrott för både boende och besökare.

Är du intresserad av byggnation på någon av tomterna eller 
vill ha mer information, välkommen att kontakta: Anton Törne, 
trähussäljare 018-56 29 51 eller Peter Björck, trähussäljare 
018-25 95 96.

Bilderna i broschyren kan visa kundanpassade tillval, se dem som inspiration.
Vi reserverar oss för tryckfel och leverantörsändringar som kan förekomma.

Adress | Utgårdsvägen 754 71 Uppsala
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VINGA

VILLA VINGA
Villa Vinga har spännande lösningar med kul vinklar och vrår 
som gör att huset välkomnar ljuset. De vinklade väggarna 
resulterar i en skiftande och intressant fasad. När man stiger 
in upptäcker man en välutnyttjad och fungerande boyta som 
tar till vara på husets karakteristiska vinklar.

HUSTYP
ANTAL RUM
ANTAL SOVRUM 
BOYTA  
BYGGAREA
BYGGHÖJD 
FASAD 

TAKUTFORMNING
TAKLUTNING

1-PLAN
5 RUM OCH KÖK
4 ST
140 KVM
157 KVM
3,2 M
LIGGANDE ELLER
STÅENDE PANEL
SADELTAK
18°

HUSFAKTA

1-PLAN | 5 RUM OCH KÖK | BOYTA 140 KVM | BYGGAREA 157 KVM

Husförslag 
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117 välplanerade kvadratmeter och ”mycket hus för pengarna” 
kännetecknar villa Aspudden. Fyra sovrum, vardagsrum med 
ryggåstak och höga fönster samt både ett badrum och separat 

wc/dusch. Kök och vardagsrum är placerad mot trädgården, 
härifrån är du bara några steg från soliga uteplatser och egna 
kryddodlingar.

HUSFAKTA
HUSTYP
ANTAL RUM
ANTAL SOVRUM 
BOYTA  
BYGGAREA
BYGGHÖJD 
FASAD 

TAKUTFORMNING
TAKLUTNING

1-PLAN
5 RUM OCH KÖK
4 ST
117 KVM
133 KVM
3,2 M
LIGGANDE ELLER 
STÅENDE PANEL
SADELTAK
27°

VILLA ASPUDDEN
1-PLAN | 5 RUM OCH KÖK | BOYTA 117 KVM | BYGGAREA133 KVM

Husförslag

ASPUDDEN

ASPUDDEN
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EKBACKEN

VILLA EKBACKEN
När du kliver in i villa Ekbacken möts du av en rymlig entré 
och ytterligare några steg in, det stora köket. Två stora 
fönsterpartier med glas hela vägen ner till golvet 
karaktäriserar det ljusa vardagsrummet, varifrån du

HUSTYP
ANTAL RUM
ANTAL SOVRUM 
BOYTA  
ENTRÉPLAN
ÖVERPLAN 
BYGGAREA
BYGGHÖJD 
FASAD 

TAKUTFORMNING
TAKLUTNING

HUSFAKTA

2-PLAN | 5 RUM OCH KÖK | BOYTA 154 KVM | BYGGAREA 133 KVM

Husförslag

2-PLAN
5 RUM OCH KÖK
3 ST
154 KVM
77 KVM
77 KVM
102 KVM
6,0 M
LIGGANDE ELLER 
STÅENDE PANEL
SADELTAK
23°

också når trädgårdssidans soliga uteplatser. På 
övervåningen finns tre stora sovrum, användbart allrum och 
mycket förvaringsmöjligheter.
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SKALA 1:100
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SKALA 1:100
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SKALA 1:100

EKBACKEN
SKALA 1:100
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ÖVERPLAN
Ej skalenlig
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VALLDA

VILLA VALLDA
Villa Vallda ett smart och välplanerat hus för barnfamiljen. 
Ljuset från det stora fönsterpartiet i vardagsrummet möter 
dig direkt när du kliver in i entrén. Vallda har en smart 
planlösning med två separata sovavdelningar, en för 
barnen och en för föräldrarna. Barnavdelningen utgörs av tre 

sovrum och ett mycket uppskattat allrum för lek och skoj. 
Bardisken mellan kök och vardagsrum ger huset en 
öppenhet och inbjuder till trevligt umgänge.

HUSFAKTA

1-PLAN | 6 RUM OCH KÖK | BOYTA 126 KVM | BYGGAREA 144 KVM

Husförslag

HUSTYP
ANTAL RUM
ANTAL SOVRUM 
BOYTA  
BYGGAREA
BYGGHÖJD
FASAD  

TAKUTFORMNING
TAKLUTNING

1-PLAN
6 RUM OCH KÖK
4 ST
126 KVM
144 KVM
3,2 M
LIGGANDE ELLER 
STÅENDE PANEL
SADELTAK
27°

VALLDA
SKALA 1:100

VALLDA
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HUS MED MILJÖ- 
OCH ENERGIFOKUS
När du köper hus från A-hus kan du vara trygg med att vi tar hand om miljön när vi bygger. För det första är 
trä världens mest miljövänliga byggmaterial, för det andra återplanterar vi 75 träd för varje hus vi bygger.  
Det innebär att vi planterar fler än vad det går åt när vi bygger ett hus. 

En av våra största styrkor i energihänseende är vår unika väggkonstruktion. Vi har lagt ner mycket tankemöda och 
kraft på att skapa en vägg som gör ditt hus så energismart som möjligt. 

”Vi har en av marknadens bästa energiväggar som uppfyller dagens och 
även morgondagens energikrav redan nu.” Anders Carlsson, teknisk chef A-hus



SÅ HÄR GRÖNT ÄR Ditt hus
Vi vill att du ska vara rustad för framtiden och de energikrav som ställs på hus i dagens och morgondagens samhälle. 
Här presenterar vi de beståndsdelar av ditt hus som får det att bli nästan lika grönt som träden i skogen.

 
- En av marknadens mest energieffektiva vägg U-värde 0,15 W/m2K (standard)
- Energieffektiva fönster från Trarydsfönster U-värde 0,9-1,0 W/m2K (standard)
- Nibe F730 frånluftsvärmepump (standard)
- Siemens energisnåla vitvaror A++ (standard)

VINDSBJÄLKLAG
500 mm isolering på plana bjälklag

U-värde 0,08 W/m2K
FÖNSTER

U-värde 0,9-1,0 W/m2K

GRUND
300 mm cellplast

under betongplatta
U-värde fr. 0,11 W/m2K

DÖRRAR
U-värde 1,0 W/m2K

VÄGG
265 mm 3-skiktsvägg
U-värde 0,15 W/m2K



Anton Törne, Trähussäljare | 018-56 29 51 | anton.torne@a-hus.se
Peter Björck, Trähussäljare | 018-25 95 96 | peter.bjorck@a-hus.se 
Ulrika Lööf, Mäklare | 070-201 43 93 | ulrika.loof@riksmaklaren.se

Adress till tomterna: Utgårdsvägen, Lindbacken, 754 71 Uppsala

VI SAMARBETAR MED BYGGCRAFT AB

Certifierad
ISO 9001
ISO 14001

A-HUS - EN DEL AV 
DEROMEGRUPPEN

Vi har en bred kunskap om trä och konstruktion och  
ligger i framkant när det gäller teknisk utveckling. Det 
gör oss till en drivande och trygg husleverantör av ditt 
framtida hem. 

A-hus och Deromegruppen arbetar dessutom oavbru-
tet med att påverka och bidra till en hållbar utveckling. 
Framförallt genom att tillverka hus i trä från egna och 
andra närliggande skogar och att återplantera ny skog. 
För varje hus vi bygger planterar vi 75 nya träd. Och 
genom att bygga i trä bidrar vi i allra högsta grad till 
en bättre miljö. 

Vi använder alltid förnyelsebart material i våra hus 
som ska kunna återanvändas eller återvinnas med 
minsta möjliga resursanvändning. Alla biprodukter 
som kommer från skogen och sågverken förvandlar vi 
till biobränsle och ny energi. Vi är en så stor produ-
cent av biobränsle att vi inte bara försörjer vår egen 
verksamhet utan också över hundra tusen bostäder 
och verksamheter. 

Vårt miljötänkande går som en grön tråd genom hela 
företaget. Det tycker vi är viktigt för kommande gene-
rationer och vår gemensamma framtid.

Vi på A-hus har byggt hus i över 70 år och ingår i den starka Deromegruppen, Sveriges största familjeägda 
träindustri. Vi har kontroll på kvaliteten i alla led – från granplanta till färdigt hus. Dessutom arbetar vi hela 
tiden med att bidra till en hållbar utveckling.

Peter Björck, A-husAnton Törne, A-hus

Anton Törne, Trähusäljare | 018-56 29 51 | anton.torne@a-hus.se
Peter Björck, Trähusäljare | 018-25 95 96 | peter.bjorck@a-hus.se

www.a-hus.se

OMRÅDET SÄLJS AV RIKSMÄKLAREN
Ulrika Lööf & Annika Bolander | 018-13 98 50 | ulrika.loof@riksmaklaren.se | annika.bolander@riksmaklaren.se


