
Skogsbrynet
–

Lindbacken
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Gillöga x Blooc 
 
Blooc och Gillöga utvecklar nu det sjätte gemensamma 
bostadskvarteret i Lindbacken, Brf Skogsbrynet. Kvarteret 
omfattar totalt 25 bostäder om 99–124 kvadratmeter och 
den första etappen består av 10 bostäder. Gillögas erfaren-
het och starka lokala förankring i kombination med Bloocs 
unika bostäder har givit samarbetet en stark prägel som 
återspeglas i projektets 25 unika stadsradhus.

Projekt 
Område
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Skogsbrynet
–

En plats för boende och  
varande. Lindbacken är den  

perfekta stadsdelen för barn och 
barnfamiljer. En drömplats att 
växa upp på, tryggoch rolig där 
vännerna är många. En oas att 

längta hem till. 
–

Lindbacken

Skogsbrynet 
Lindbacken
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Stadsradhus 
 
99–124 kvm 
 
25 st 
 
5 rok, 3 sovrum 
 
Från 3 295 000 kr 
(Se prislista) 
 
Preliminärt  
Q4 2022/Q1 2023 
 
Bostadsrätt 
 
www.blooc.se 

Typ av hus 
 
Totalarea/Boarea 
 
Antal 
 
Rum 
 
Pris 
 
 
Inflyttning 
 
 
Boendeform 
 
Mer information

Skogsbrynet 
Lindbacken

9

Pris från 3 295 000 kr
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Om bostäderna

Skogsbrynet är utformat med fokus på att skapa  
variation och lyfta fram varje enskild bostads unika 
kvalitéer. Samtidigt som kvarterets genomarbetade 
struktur ger området ett sammanhållet uttryck. 

Kvarteret bryts upp i huslängor om tre till fyra stads-
radhus där klackningarna mot gatan skapar olika 
sollägen, varierade förgårdar och bakgårdar och ger 
varje hus unika kvalitéer. Skogsbrynet får en sober 
färgssättning med skiftningar från en dov ljus beige 
till en gulaktig grön och en mörkare blågrå kulör 
som väver samman de klackade husen och skapar 
trivsamma gaturum. Taken och plåtdetaljerna får en 
bänkande ljusgrå kulör och ger kvarteret med  
modern men tidlös känsla. 

Husen erbjuder generösa planlösningar med 
rumsligheter som går att nyttja på det sätt du behöver 
det bäst. Bostäder med tyngdpunkt på det sociala 
livet och bostäder det går att växa i.
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Förgård, terrass & trädgård

Med välplanerade och funktionella förgårdar får varje 
hem en personlig och inbjudande entré. Klackningar-
na mot gatan bidrar till en än mer privat känsla på 
förgårdarna med för ett litet cafébord eller en sittbänk 
mot fasaden i söderläge. Husen med djupare  
förgårdar får även plats med en större matgrupp.

På bakgården finns en terrass som binder samman de 
sociala ytorna med utgång från vardagsrummet och 
din privata trädgården. På terrassen finns plats både 
matgrupp, soffmöbler och kanske en grill eller utekök.  
 
För några av gavelhusen förstärkt kopplingen till 
trädgården ytterligare med en terrass som fortsätter 
längs med husets gavel och en utgång från matplat-
sen. Andra gavelhus får en carport som går i samma 
stil som träspaljéerna.
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Kök

Köket är klassiskt och av hög kvalitet speciellt ritat  
av Blooc. De vackra kulörerna på luckorna som möter 
noggrant utvalda material skapar en harmonisk och 
enhetlig känsla.  
 
I det här köket kan man laga middagar tillsammans 
och det finns god förvaring för porslin, glas och hus-
geråd i väggskåp och bänkskåp.
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Hus 1–3, 8–11 & 23–25
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Matsal & 
vardagsrum

En öppen matplats är placerad mellan kök och  
vardagsrum för att skapa ett socialt utrymme som  
inbjuder till en sen helgfrukost med familjen, såväl  
som långa middagar med vänner. 

 
I bostäderna om 99 kvm utformas vardagsrummet 
med ett stort fönster som sprider ljus i hela rummet 
och en glasdörr som leder ut till terrassen i den gröna 
trädgården utanför. Den perfekta platsen för varma 
sommarkvällar. 

I bostäderna om 124 kvm karaktäriseras rummet av 
en kamin med veckfack och utvändig skorsten och ett 
platsbyggt skrivbord för läxläsning eller hemmakontor. 
Bredvid det stora fönsterpartiet leder pardörrar i glas 
ut till den lummiga trädgården.

Hus 1–3, 8–11 & 23–25
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Hus 1–3, 8–11 & 23–25

Hus 1–3, 8–11 & 23–25

Hus 1–3, 8–11 & 23–25
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Sovrum

På den övre våningen samlas husets sovrum och  
badrum. Sovrummen är stillsamma, ljusa och väl  
anpassade för storleken på husen. Alla sovrum är  
utrustade med garderober med god förvaring. 

 
Bostäderna om 99 kvm är utformade med fyra sovrum 
som är utformade med en flexibilitet som går att ny-
ttja på det sätt du behöver det som bäst – sovrum, 
gästrum eller kontor. 
 
Bostäderna om 124 kvm har tre sovrum och ett öppet 
allrum där ett takfönster med ljusschakt är placerat 
ovanför trappan och skapar ett fint ljusinsläpp. Det 
finns även möjlighet att byta ut allrummet mot ett 
fjärde sovrum (tillval). I master bedroom finns ett för-
råd som du kan använda som en walk-in closet. 
ett fint ljusinsläpp. Det finns även möjlighet att byta  
ut allrummet mot ett fjärde sovrum (tillval).
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Badrum

Badrummen ger en varm ombonad känsla med  
klassiska designelement och stilfulla material utvalda 
av arkitekterna på Blooc. Badrummet på entréplan 
har plats för förvaring eller skötbord och är utrustat 
med dusch och wc. På den övre våningen är badrum-
met placerat med smidig access från alla rum och är 
utrustade med tvättmaskin och torktumlare så du slip-
per släpa tvätt mellan våningsplanen.

Båda badrummen är utrustade med wc, dusch och 
en kommod i specialkulör enligt edition och interiöra 
detaljer särskilt utvecklade av Blooc.

I bostäderna om 124 kvm är badrummet på entréplan 
utrustat med en dusch medan det övre våningsplanet 
har ett badkar. Båda badrummen är utrustade med wc 
och en kommod i specialkulör i edition och interiöra 
detaljer särskilt utvecklade av Blooc. 
 
 

Hus 1–3, 8–11 & 23–25
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Hus 4–7 & 12–22
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G G

G G

G G

G

TP

VP

DM

ST

K

F

G G

G G

G G

G

TP

VP

DM

ST

K

F

Gavelhusen har ett stort 
fönster vid matplats

Stort fönster 
mot trädgården

Kök i specialkulör
enligt edition

Vy från entrén hela 
vägen till trädgården 
på andra sidan huset

Gedigen terrass
med utgång från 

vardagsrum

Lättmöblerad och
luftig social yta

Plats för skötbord 
eller förvaring

Hall med tåligt 
klinkersgolv och 

plats för barnvagn 

Trappa i specialkulör
enligt edition

Sovrum, gästrum 
eller kontor

Ljust sovrum
mot trädgården

Tvätt och klädförvaring
på samma våning så 
du slipper släpa kläder 
mellan våningsplanen

Master bedroom
mot trädgården

Ljust allrum öppet 
mot trappan alternativt 

ett fjärde sovrum (tillval)

Planlösning, plan 1  
Hus 4–7 & 12–22

Planlösning, entréplan 
Hus 4–7 & 12–22
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Planlösning, plan 1 
Hus 1–3, 8–11 & 23–25

Planlösning, entréplan 
Hus 1–3, 8–11 & 23–25

Kamin med vedfack 
och undvändig skorsten

Stort fönster och
pardörrar mot terrass 

och trädgård

Förråd eller walk-in 
closet med dörr från 

master bedroom
Badrum i specialkulör 
enligt edition med 
badkar, tvättmaskin 
och torktumlare

Takfönster med 
ljusschakt ovanför 

trappan skapar 
fint ljusinsläpp
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Gedigen terrass
med utgång från 

vardagsrum

Gavelhusen har ett stort 
fönster vid matplats

Kök i specialkulör
enligt edition

Vy från entrén hela 
vägen till trädgården 
på andra sidan huset

Lättmöblerad och
luftig social yta

Plats för skötbord 
eller förvaring

Hall med tåligt 
klinkersgolv och 

plats för barnvagn 

Trappa i specialkulör
enligt edition

Platsbyggt skrivbord
för hemmakontor 

eller läxhjälp

Sovrum, gästrum 
eller kontor

Ljust sovrum
mot trädgården Master bedroom

mot trädgården

Ljust allrum öppet 
mot trappan alternativt 

ett fjärde sovrum (tillval)
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Granit

Moss 

Cream

Linen 

Mist

Sage

Blooc Edition ™
Moss & Sage

Moss & Sage är en färgskala i naturnära gröna  
toner. Djupa, dämpade och varma kulörer och inslag 
av friska nyanser ger editionen en samtida och  
ombonad känsla. Okomplicerat, trivsamt och tidlöst. 
 
 
Kök & badrumskommod 
Sage 
 
Blooc Stairs 
Moss 
 
Väggar, badrum 
Mist 
 
Kakel, kök & badrum 
Cream 
 
Klinker, badrum & hall 
Linen
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Blooc Objects ™

Blooc Objects kallas alla de utvalda interiöra  
produkter som är ritade exklusivt av Blooc  
och som inte går att hitta i en butik på stan.  
Vi lämnar inget åt slumpen. Det hänger på  
detaljerna och ingen detalj är för liten för oss.
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Object 11–12 – Button big & small, krom. 

Trägolv, 3-stav, vitpigmenterad ask, 13 mm. 

Object 3 – Pendant Lamp, 140 mm,  

krom och frostat glas.

Object 1 – Mirror 88x5x50 cm. 
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Trä Fasderna i Skogsbrynet i liggande träpanel är färgssatta  

i jordnära och väl avvägda kulörer som harmoniserar  

väl med omgivande bebyggelse och natur.

Taken och plåtdetaljerna i projektet får 

en blänkande ljusgrå kulör som kontrast 

till de jordnära fasadkulörerna.

Plåt
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Om området

Lindbacken är ett område med unik karaktär och 
atmosfär med närhet till en löprunda i naturen 
och med pendlingsavstånd till Stockholm. Ja, och 
en cykeltur till Uppsalas stadskärna. Området 
präglas av villor och radhus vid sidan av förskolor, 
skolor, idrottshall, fotbollsplan, parker och en liten 
huvudgata med närservice och inom kort även 
butiker.

Lindbacken är en drömplats att växa upp på, som 
är trygg och kul och där vännerna är många. Med 
inspiration från den klassiska trädgårdsstaden 
är området varierat och grönskande, med 
fina gaturum, närservice, butiker och många 
umgängesplatser. Inte minst i den stora parken i 
hjärtat av Lindbacken som blivit en fantastisk plats 
för umgänge, lek och idrott både för boende och 
besökare.

Sko
g

sb
rynet
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Köpa bostad
Så går det till

Här får du ta del av information vad som  
kommer att ske framöver och hur det går till  
att köpa en bostadsrätt i projektet.
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Så går det till

Mäklaren håller löpande visningar av projektet där du får information 
om området, bostäderna och hur det går till att köpa en bostad. Här 
får du som intressent ta del av allt från ritningar till materialprover. 
Nästa steg blir att du reserverar din unika bostad.
 
Föreningens kostnadskalkyl är registrerad. Förhandsavtalet är ett  
bindande avtal, så det är viktigt att du har finansieringen ordnad.  
Vid förhandsavtal får du även en preliminär tid för inflytt. Detta sker 
på mäklarens kontor eller digitalt med hjälp av mobilt BankID. 
 
När säljkraven är uppfyllda kan projektet avropas – det innebär  
att vi nu kan påbörja produktionen av bostäderna. Vi uppdaterar dig 
löpande under projektets gång när något viktigt dyker upp. 
 
Upplåtelseavtal tecknas 3-6 månader före inflytt. I samband med  
detta får du ett definitivt inflyttningsdatum. 
 
Du bjuds in till att närvara på slutbesiktningen av din nya bostad. 
Besiktningen utförs av en oberoende besiktningsman (beställd av 
föreningens styrelse) som kontrollerar utförda arbeten. Parter för  
slutbesiktningen är bostadsrättsföreningen och totalentreprenören.  
En separat inbjudan till slutbesiktningen kommer att skickas ut till 
dig i god tid.

 
Det första tillträdet beräknas preliminärt från Q3-Q4 2022. På till-
trädesdagen ska hela köpeskillingen finnas på föreningens bankkonto. 
En faktura på betalningen kommer att skickas ut via e-post i god tid 
innan tillträdesdagen. På tillträdesdagen får du en bopärm och nyck-
lar mot uppvisande av kvitto på erlagd slutlikvid.  
 
Det är normalt att ett hus rör på sig och ibland kan sprickor uppstå 
mellan exempelvis tak och vägg. Bostadsrättsföreningen har därför 
möjlighet att inom två år kalla till en tvåårsbesiktning.  
 
Mäklaren är anlitad av bostadsrättsföreningen för att hantera 
förmedlingen av bostäderna. Mäklaren ska ta tillvarata både  
köparens och säljarens intresse. Uppgifter i objektbeskrivning härrör 
huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av mäklaren endast om 
omständigheterna ger anledning till detta. Om du önskar få en  
skriftlig beräkning av boendekostnaderna – en så kallad boende- 
kostnadskalkyl, kan du be ansvarig mäklare om en skriftlig sådan. 

Visning & reservation 
 
 
 
 
Förhandsavtal 
 
 

 
Avrop  
 
 
 
Upplåtelseavtal 
 
 
Slutbesiktning 
 
 
 
 
 
 
Inflytt 
 
 
 
 
 
Tvåårsbesiktning 
 
 
 
Mäklare 
 
 
 
 
 
 

Derome Husproduktion AB utför totalentrenrenad för alla projekt  
som Blooc utvecklar. Det betyder att det är Derome som samordnar 
bygglov, projektering och byggnation på uppdrag av bostadsrätts-
föreningen. Mäklaren ansvarar i sin tur för försäljning av föreningens 
bostadsrätter och är din kontaktperson. När du flyttat in i din nya  
bostad vänder du dig till föreningens styrelse för eventuella frågor.  
 
När du bor i en bostadsrätt är det du och övriga medlemmar i förenin-
gen som äger och förvaltar bostäderna och gemensamma anläggn-
ingar som ingår i föreningens egendom. Du har ständig besättnings-
rätt till din bostad, och kan inte bli uppsagd under förutsättning att 
du sköter dina skyldigheter gentemot föreningen. Årsavgiften betalas 
månadsvis i förskott, från och med tillträdesdagen. 
 
Lindbacken Fastigheter ansvarar för föreningens ekonomi fram till den 
närmast följande årsstämma efter det att totalentreprenaden för bost-
adsrätterna slutförts (överlämnandetidpunkten). Förutsatt att avtalad 
tidsplan för byggnationen hålls, kommer tidpunkten för överlämnande 
ske vid årsstämman. Mer information om datum kommer skickas ut 
senare. Vid den här tidpunkten kommer eventuella osålda bostäder 
förvaltas av Lindbacken Fastigheter till värde enligt den ekonomis-
ka planen. Föreningens eventuella underskott under byggtiden och 
inflyttningsperioden täcks likväl av Lindbacken Fastigheter så att den 
ekonomiska planen överensstämmer med föreningens ekonomiska 
situation vid överlämnandetidpunkten. 

Fram till att du flyttar in i din bostad är mäklaren din kontaktperson. 
Efter inflytt sker alla frågor, eventuella besiktningspunkter och reklam-
ationer via bostadsrättsföreningens styrelse, som i sin tur har kontakt 
med kundservice hos byggentreprenaden Derome. Läs igenom dina 
drift- och skötselråd innan du vänder dig till din styrelse. Utöver drift- 
och skötselråden finns även en FAQ med vanliga frågor och svar som 
snabbt kan hjälpa dig vid frågor som uppstår som nyinflyttad.

Byggentreprenad 
 
 
 
 
 
 
Bostadsrätt 
 
 
 
 

 
Föreningen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kundservice 
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Blooc Care ™

Ett hem är en plats för återhämtning, vila och tid för 
reflektion. För oss är det viktigt att vi arbetar med att 
utveckla smarta lösningar som gör att du som flyttar 
in kan leva både enkelt och hållbart. När du flyttar in 
i en bostad från Blooc får du ett Blooc Care Kit med 
allt du behöver för att ta hand om din nya bostad, så 
som skötselråd för material i din bostad, instruktioner 
för produkter och energisparande tips. Det ska vara 
enkelt att leva hållbart i en bostad från Blooc. 
 
Genom unika samarbeten ger vi dig som köper en 
bostad från Blooc möjlighet att ta del av erbjudanden 
på smarta och enkla tjänster. Du får mer information 
av ansvarig mäklare om våra erbjudanden och hur du 
tar del av dem när du tecknar dig för en bostad.  
 
Läs mer om våra samarbetspartners 
på www.blooc.se/blooc-care
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Så blir din bostad till

Vår ambition är alltid att skapa bostadskvarter som kombinerar  
urban karaktär och enklare liv nära natur – alltid utanför citykärnan. 
När vi väljer platsen är förutsättningar för en hållbar livsstil för den 
sociala barnfamiljen i fokus – så som närhet till natur, rekreation, 
förskolor och bra kommunikation. Med platsens karaktär och kvalitéer 
som utgångspunkt eftersträvar vi alltid att skapa spännande gaturum 
med naturliga mötesplatser som främjar livet i kvarteret och det  
gröna rummet utanför.  

Vi tror inte att folk vill ha ännu ett nyproducerat hem som varken 
känns samtida eller åldras med värdighet. När våra arkitekter börjar 
rita din nya bostad är målet att skapa ett hållbart och väldesignat 
hem som håller över tid – med flexibel rumslighet som går att nyttja 
på det sätt du behöver det som bäst. I största möjliga mån väljer vi 
miljövänliga material och energisnåla produkter inifrån och ut. Det ger 
en snäll bostad – både mot din plånbok och miljön. 

Din bostad byggs helt i trä, vilket är det överlägset mest miljövänliga 
alternativet för nyproduktion. Råvaran hämtas ur skogen i närområ-
det och produceras i en av Deromes innovativa träfabriker – där alla 
restprodukter omvandlas till biobränsle. Derome arbetar för att allt 
som produceras ska kunna återanvändas eller återvinnas med minsta 
möjliga miljöpåverkan och har undertecknat färdplan för att uppnå 
helt fossilfria verksamheter år 2045. När din bostad lämnar fabriken 
transporteras den direkt till det nya kvarteret där de sista komponen-
terna och detaljerna sätts på plats. Att tillverka trähus i fabrik betyder 
inte bara en betydligt snabbare process ute och mindre påverkan 
på trafik och boende i området. Utsläppen för att tillverka ett trähus 
minskas med två tredjedelar jämfört med betong. Det tycker vi är 
hållbar bostadsutveckling.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Design och 
arkitektur 
 
 
 
 
 
 
Produktion
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Om Lindbacken 
Fastigheter 

Vi på Lindbacken Fastigheter har drygt 20 års  
erfarenhet av bostadsbyggande. Utbyggnaden av 
Uppsalas nya stadsdel Lindbacken är vårt största 
pågående projekt, men vi äger mark som vi utvecklar 
till bostadsområden på flera platser i landet.  
Vårt fokus ligger på Uppsala och Stockholm med  
omnejd, men vi har även genomfört bostadsprojekt  
i Visby, Lund, Helsingborg, Norrköping, Oxelösund, 
Åre. För närvarande driver vi detaljplanearbeten i 
Uppsala kommun, Upplands-Bro kommun, Håbo  
kommun samt Kristianstads kommun. 

 
Lindbacken Fastigheter är ett privat aktiebolag  
som ägs till sin helhet av Gillöga AB.

Läs mer på www.gilloga.se
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Om Blooc
Modern Suburban Living

Blooc grunades 2011 och utvecklar bostads- 
områden med nyproducerade hus, lägenheter och 
hyreslägenheter utanför citykärnan. Vår vision är  
att bygga staden utanför staden, och skapa bostad-
sområden som kombinerar urban karaktär och  
enklare liv nära natur. Sedan 2011 har Blooc utvecklat 
20 bostadsområden i Stockholm, Uppsala och  
Eskilstuna. Sedan 2017 är Blooc delägt av Derome  
som är en av Sveriges största träindustrier med en 
omsättning på omrking 7,5 miljarder. Idag driver  
tredje generationen av ägarfamiljen Derome som  
har sitt säte i Varberg.

Läs mer på www.blooc.se
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Vi reserverar oss för tryckfel och förbehåller oss 

rätten att byta ut produkter i projektet till likvärdiga.  

Bilder och renderingar kan avvika från färdigt projekt.

Mäklare

För frågor kring bostäderna eller projektet kontaktar  
du ansvarig mäklare. Ansvarig fastighetsmäklarbyrå  
för projektet är Riksmäklaren i Uppsala.

Mäklare

Gillöga

Ulrika Lööf 
Reg. Fastighetsmäklare 
Tel: 0702–01 43 93 
E-post: ulrika.loof@riksmaklaren.se 
 
Jenny Cedar 
Försäljningschef 
Tel: 0702–99 90 51 
E-post: jenny.cedar@gilloga.com




