
INGET SAKNAS I BRILLINGE!
Nu bygger vi 109 nya hyresrätter i den mest expan-
siva delen av Uppsala! 

Våra bostäder i Brillinge består av lägenheter i olika 
storlekar, allt från kvadratsmarta 1:or och 2:or ända 
upp till en rymlig lägenhet om 6 rok. 

Innergården i österläge planeras för både lek och vila 
med lekutrustning och sittplatser.

Byggnaderna ska certifieras enligt Miljöbyggnad nivå 
SILVER.

BRILLINGE 109 LÄGENHETER 

Läge: Storkällsvägen

Storlek: 1–6 rum och kök

Hyresnivåer: se hemsidan www.uppsa-
lahem.se/brillinge

Inflyttning:  november 2018- juni2019

Uthyrning: maj 2018-februari 2019

Bilplats: 28 st i källare, 10 st utomhus

Balkong/uteplats: Ja

Internet/tv/telefoni: Fiber via Open 
Universe 

Övriga utrymmen: Lägenhetsförråd i 
källare

Antal bostäder totalt: 109 st 
 
* All uthyrning sker via Uppsala Bostadsför-
medling www.bostad.uppsala.se

UTHYRNING ETAPPVIS UNDER 2018

www.uppsalahem.se/brillinge



Områdesbeskrivning: Gränby 
Galleria, Gränby Köpstad, IFU Arena, 
Gränby ishallar, påfart E4

Tillval: badkar (se bofaktablad)

Hustyp: flerbostadshus om 3-5 våningar

Avstånd till centrum: 3 km

Kollektiva kommunikationer: 
Stadsbuss

Miljöstuga: ja

Interiör: vita målade väggar samt par-
kettgolv i alla rum, klinker i entré, helkak-
lade badrum med tvättmaskin/torktumlare 
eller kombimaskin (ingen tvättstuga i 
huset).

Uthyrare:

BRILLINGE

Carina Abrahamsson
018-727 34 12
carina.abrahamsson@uppsalahem.se

I Brillinge bor du granne med Gränby Galleria som erbju-
der fantastisk service med 100 butiker och restauranger. 
Här finns också livsmedelsaffär, vårdcentral och gym.

Brillinge är belägen i den mest expansiva delen av Upp-
sala där det förutom bostäder, både hyresrätter och 
bostadsrätter, växer fram stora idrottsanläggningar och 
hotell vid Gränby sportfält samt flera butiker och restau-
ranger i Gränbystaden.

Till E4:ans påfart är det endast 1 km och via den tar du 
dig snabbt till Arlanda, Stockholm eller Gävle.

Vi värnar om vår miljö 
Ditt hem värms upp med koldioxidneutral fjärrvärme  
och genom att vi tillämpar individuell mätning av vatten 
betalar du som flyttar in bara för din egen förbrukning. 

NÄRA GRÄNBY 
OCH ALL SERIVCE!

Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.


