
KVARTERET
LILLHAGSPARKEN

LILLHAGSVINKELN 11-39, HISINGS-BACKA
112 LÄGENHETER



Välkommen till kvarteret

LILLHAGSPARKEN

BO I KULTURHISTORISK PARKMILJÖ 
- BARA FEM KILOMETER TILL GÖTEBORGS 
CENTRUM.

Välkommen hem till gröna, sköna Lillhagsparken! 
Här bor du i naturen, på kulturhistorisk mark men i 
ett nytt och spännande sammanhang. På det lummiga 
parkområdet kommer äldre byggnader att få sällskap 
av nybyggda flerfamiljshus, radhus och både nya villor 
och äldre läkarvillor. Totalt byggs 900 lägenheter inom 
området, varav hälften blir hyresrätter.

Granne med Lillhagsparken klättrar ädelskogen upp för 
en höjd, Kvillebäcken porlar och fågellivet är rikt. Spelar 
du golf? Två banor ligger på fem minuters avstånd med 
bil. Här kommer du att trivas!

Dynamik och atmosfär.

Lillhagsparken är ett spännande område med utrymme 
för personligt boende. Blandningen mellan nyproduk-
tion och ombyggnad av befintliga byggnader i olika 
storlekar skapar dynamik och atmosfär. 

Ett torg ska bildas och det välkomnande centrumet med 
butiker, restaurang och uteservering och den fina park-
känslan med höga träd, gångvägar och planteringar ska 
bevaras. Lekplatser och fotbollsplan kommer att finnas 
runt om husen. 

Eftersom det redan finns verksamheter och arbetsplatser 
inom området kommer Lillhagsparken att vara levande 
och trivsamt redan när du flyttar in.



Nära till

i Lillhagsparken

DET DU BEHÖVER

SÅHÄR BOR DU

MED EN VÄXANDE OCH LEVANDE OMGIVNING 
KAN DU INTE ANNAT ÄN ATT TRIVAS.

Lillhagsparken är en del av Hisings Backa. Här finns 
redan all kommunal service i form av förskolor, skolor, 
butiker, bibliotek, idrottsanläggningar, vård och omsorg. 

Buss till och från Göteborgs Centrum går var tionde 
minut och resan tar inte mer än en halvtimme.

I Lillhagsparken erbjuds du nybyggda eller nyproducera-
de hyreslägenheter vilket innebär ett bekvämt, tryggt och 
bekymmersfritt boende. Oavsett vilken av lägenheterna 
som blir din får du ett trivsamt hem med hög standard 
och generös takhöjd. 

Alla lägenheter är ljusa, materialen är hållbara och plan-
lösningen öppen och lätt att inreda personligt. 

Klinkergolv i hallen, parkettgolv i alla rum, fönster-
bänkar i sten skapar en vacker och harmonisk miljö. 
Självklart är badrummet utrustat med tvättmaskin och 
torktumlare så att du kan tvätta när det passar dig.

Välkommen till Lillhagsparken och
ditt nya hem!



I TRE TRAPPHUS MED 112 LÄGENHETER HITTAR 
DU ETT BOENDE SOM PASSAR DIG.

Antal lägenheter
Inflyttning
Utrustning

Golvmaterial
Väggar

Badrum
Balkong

Hiss
Parkering
Bredband

3 trapphus - 112 hyresrätter
Årsskiftet 2017-18
Kyl/frys, spis med keramisk häll, tvättma-
skin, torktumlare, förberett för diskmaskin
Klinker vid entré, parkettgolv i övriga rum 
Målade

Helkaklat 
Ja, eller uteplats
Ja
Ja, i och under markplan
Ja, avtal med Telia

FAKTA OM DITT BOENDE

Besök tornet.se/lillhagsparken för mer info.  
Där kan du även fylla i ett intresseformulär.

Registrera dig på www.boplats.se för att anmäla 
ditt intresse. Du kan även maila Mats för att få veta 
när lägenheterna börjar bli klara.

Mats Jones 
Tel: 0702-67 16 96 
mats.jones@tornet.se

Med reservation för ändringar och avvikelser.

INTRESSERAD?

KONTAKT

GARDEROB

LINNESKÅP

STÄDSKÅP

KOMBINERAD
KYL/FRYS

SPIS/UGN

TVÄTTMASKIN

TORKTUMLARE

KOMBINERAD
TVÄTTMASKIN/TORKTUMLARE

MICRO

KAPPHYLLA

FÖRBERETT FÖR MICRO

DISKMASKIN
FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN

EL-/MEDIACENTRAL

FÖRKLARINGAR

HANDDUKSTORK

RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES

LILLHAGSPARKEN

NORR

TYRÉNS 2017-03-24

ORIENTERING SEKTION

ORIENTERING PLAN

OBS! KVADRATMETER I RUMMEN UTGÖR INTE HELA BOSTADSYTAN

ENTRÉ

6 m²
WC/D

6 m²
WC/D

2 m²
WC

BALKONG

MATPLATS

6 m²
SOVALKOV

VARDAGSRUM
12 m²

VARDAGSRUM
12 m²

7 m²
KÖK

2 m²
KLK

3 m²
FRD

SOV 1
14 m²

SOV 3
7 m²

SOV 1
14 m²

SOV 2
10 m²

12 m²
HALL

SOV
13 m²

LILLHAGSVINKELN 25, HISINGS-BACKA
4 RUM OCH KÖK 93 m²

LÄGENHET NR 1503

TORNET BOSTADSPRODUKTION AB ARENAGATAN 21, 215 32 MALMÖ TEL: 040-614 26 80 WWW.TORNET.SE

Exempel på planritning i Lillhagsparken


