
Nytt, modernt och bekvämt 
boende i Herrljunga



Herbo satsar på moderna hem att trivas i
Herbo planerar nu att bygga fler moderna och bekväma lägenheter i  
Herrljunga. Efterfrågan är stor på lägenheter av skiftande karaktär. Därför 
kommer vi förutom flerbostadshus också att bygga både parhus och småhus, 
med olika upplåtelseformer. 

På Herbo lägger vi stort fokus på bekvämlighet och trivsel. Alla lägenheter  
utrustas med tvättmaskin och tumlare och alla får genomgående höga 
materialval. Lägenheterna i flerbostadshusen får rymliga balkonger och alla 
parhus och småhus får egna uteplatser. 

Vi erbjuder helt enkelt ett fritt, enkelt och bekvämt boende! 

HÄRADSRÄTTEN, LUND
NYBYGGNAD AV BOSTÄDER
MALMÖ 2014-02-17

Flerbostadshus Kombohus 
Planerat bostadsområde: kvarteret Styrbjörn i Herrljunga. 
Flerbostadshus om 3 våningar och 12 lägenheter. 2–3-rums-
lägenhet: 60,5/72 kvm. Upplåtelseform hyresrätt. Beräknad 
varmhyra cirka 7.100/8.700:-. 

Typhus  ”Oxeln”  Parhus 
Planerat bostadsområde: Nya Horsby i Herrljunga. Parhuslägenhet 
på 71 kvm. 3-rumslägenhet med carport. Upplåtelseform hyresrätt, 
alternativt kooperativ hyresrätt. Beräknad kallhyra cirka 6.800:-. 
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ALLMÄNNA ANVISNINGAR

1. Väggar, balkar och pelare på ritningen är förutsatta att vara bärande.

2. Laster:
      - Egentyngd yttertak:              350 N/m²
      - Egentyngd innertak:             300 N/m²
      - Snölast:                                2000 N/m²
      - Vindlast, (hastighetstryck):    925.6 N/m²
    

3. Stomstabilitet
    Goodfeel förutätter att OSB-skiva moteras i alla ytterväggar

Typhus ”Herbo” Mindre villa
Planerat bostadsområde: Kvarteret Ugglan och Nya Horsby i  
Herrljunga. Mindre villa 90 kvm, 3–4 rum med carport. Upplåtelse-
form hyresrätt, alternativt kooperativ hyresrätt. Beräknad kallhyra 
cirka 7.750:-.

Flerbostadshus Kombohus Plus
Planerat bostadsområde: kvarteret Linden i Herrljunga. 
Flerbostadshus om 5 våningar och 20 lägenheter. 
1,5–3-rumslägenhet, 45–67 kvm.  Upplåtelseform  
hyresrätt. Beräknad varmhyra cirka 5.300–8.800:-.
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Herbo är ett kommunalt bostadsbolag med cirka 600 lägen-
heter av varierande karaktär i natursköna Herrljunga med 
omnejd. Herbo erbjuder ett brett urval bekväma lägenheter 
– både centralt och nära naturen – och många har egen ute-
plats. Att kunna erbjuda våra hyresgäster ett tryggt boende 
med hög service och ett omsorgsfullt underhåll är viktigt för 
oss, liksom en ständig omtanke om miljön. 

– Det är skönt att bo i markplan med 
egen uteplats så man kan komma ut och 
grilla. Huskänslan med egen uteplats, 
tvättmaskin och torktumlare passar oss 
perfekt, säger Suzanne Bond.  

Efter ett besök hos en väninna i ett av de 
då nybyggda husen i kvarteret Ugglan 
bestämde sig Mona-Lisa Axelsson. 
– Jag tyckte att det var så fint, och tänk-
te att så här vill jag också bo! Jag trivs 
så bra här så det är inte klokt. Jag har 
inte saknat mitt gamla hus en enda dag. 
Det är en härlig känsla att bo i ett helt 
nybyggt hus, allt är fräscht och ingen 
har bott här förut. 

” Mona-Lisa Axelsson, 
mindre villa

” Terri och Suzanne Bond,
 typhus Oxeln

Kontakta oss om du vill veta mer:

Ingalill Unér Christer Johansson Birger Sjöberg


