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höjehusen
moderna gatuhus med klassisk känsla

nytt boende i  brohusområdet 
vid höje å i  lomma
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Exklusiva gathus 
vid Höje å
Höjehusen är 14 vackra och gediget byggda hus på bästa läge i ett lummigt kvarter med Höje å 
glittrande i slutet av gatan. Med sobert patinerat tegel i olika nyanser förstärks den känsla av 
klassiskt tegelhantverk som en gång gjorde just det här området så berömt. Två uteplatser i norr 
och söder gör det lätt att hitta en solig uteplats hela dagen.
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Bilderna är visualieringar som kan förändras i detalj och innehålla tillvalsprodukter

Bilderna är visualiseringar som kan innehålla tillvalsprodukter. Slutresultatet kan komma att förändras.
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Nytt liv i trivsamma Brohus
Med det vackra läget vid Öresund och närheten till 
metropoler som Malmö, Lund och Köpenhamn är det inte 
konstigt att Lomma det senaste decenniet har seglat upp 
som en av regionens attraktivaste bostadsorter. 
 I hela kommunen bor det idag 23 000 personer, med 
Lomma och Bjärred som dominerande tätorter. 
Här kombineras kustsamhällets charm och lugna tempo 
med storstadsregionens alla spännande möjligheter. 

Nu förvandlar vi ett av Lommas allra bästa lägen, 
Brohuskvarteren vid Höje å, till ett nytt bostadsområde 
med lekplats, förskola och skola precis intill. 
 Där tegelbruken förr låg tätt kommer nu en ny och 
lummig bostadsidyll att ta form.
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Tre bostadsprojekt
Våra tre bostadsprojekt Höjehusen, Tegelbruket och 
brf Gästgiveriet erbjuder modernt och genomtänkt boende 
med gatu- och radhus i tegel som fångar upp områdets stolta 
brukshistoria. 
 Vi har tagit ett helhetsgrepp om Brohusområdet för att 
skapa en sammanhängande och trivsam miljö med natur-
stigar, grönska och bevarade gamla träd som ger parkkänsla. 
Trädäcket som anlagts längs med Höje å har gett Brohus- 
området ett härligt och lummigt promenadstråk vid det 
glittrande vattnet. 

Allt inom räckhåll
Här är det nära till allt. Man går ner till den mysiga kaj- 
platsen med sina båtar, caféer och restauranger på några 
minuter. Där breder också den långgrunda sandstranden 
som gjort Lomma till ett sommarparadis ut sig. 
 Det är ingen tillfällighet att Lomma alltid placerar sig 
högt på listan över kommuner med högst livskvalitet 
i Sverige (2011 blev man bäst) och tre gånger utsetts till 
Sveriges bästa skolkommun. Det stora finns i det lilla. 

Välkommen till Brohus – Lomma när det är som bäst.



6

På 1700-talet tröttnade man på att ta sig med pråm över 
Höje å och anlade en bro i närheten av den gamla 
gästgivaregården. Sedan dess vet alla i Lomma var 
Brohusområdet ligger. 
 Idag är det svårt att tänka sig att denna idylliska plats 
en gång var en viktig motor i Sveriges industrihistoria. 
Här tillverkades tegel, cement och eternitplattor – bok-
stavligt talat de byggstenar som behövdes under Sveriges 
explosionsartade tillväxt från 1800-talets mitt.
 Grunden fanns i den speciella Lommaleran som visade 
sig vara perfekt för både tegel- och cementtillverkning. 
Redan 1682 hade det första tegelbruket etablerats på 
Brohusområdet, men riktig fart tog det inte förrän Malmös 
”superentreprenör” Frans Henrik Kockum på 1860-talet 
etablerade Skånes största tegelbruk här – tack vare sin 
ångdrift dessutom Sveriges modernaste. 

Mitt i byggboomen
Samtidigt hade man upptäckt att kombinationen av lera 
från Lomma och kalk från Limhamn var ypperliga 
beståndsdelar för att tillverka det relativt nya bygg- 
materialet cement. Kockum var än en gång initiativtagare 
till en storindustri när Skånska Cementaktiebolaget 1871 
bildades som Sveriges första cementfabrik i Lomma. 
 Den snabba expansionen fungerade som en magnet på 
andra företag och befolkningen nära tredubblades under 
tiden fram till sekelskiftet. I början av 1900-talet trängdes 
inte mindre än fem tegelbruk längs med Höje å och 1908 
grundades Skandinaviska Eternit AB, som tillverkade 
eternitplattor av asbest och cement. 

När Lomma byggde Sverige

Wilhelm de Shárengrad på 
Sveriges första cementbelagda 
väg som låg i Brohusområdet.

Tegelbruksdisponenten Wilhelm 
de Shárengrad med sin familj i sin 
roddbåt med tegeljakten Svea i 
bakgrunden sommaren 1908.
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Ett nytt Lomma växer fram
Men Lommas storhetstid som industriort blev relativt 
kortvarig. Skånska Cementgjuteriet flyttade sin fabrik till 
Limhamn redan i början av 1900-talet och tegelbruken 
fick under slutet av 1900-talet konkurrens av andra bygg-
material och år 2005 lades det sista av Skånes ursprungligen 
258 tegelbruk ner. 

Att asbestdamm var farligt blev inte allmänt känt förrän 
långt senare och Eternitfabriken lades ner sedan materialet 
totalförbjudits 1977. Under några dystra decennier låg sedan 
Brohusområdet övergivet, men i likhet med många andra 
före detta industriorter reste sig Lomma igen och idag växer 
en ny attraktiv framtidsstad upp kring tegelbruks- 
disponenten Wilhelm de Shàrengrads välbevarade 1800- 
talsbostad Villa Solsken vid strandpromenaden längs Höje å.

Konsumbutiken Solidar låg i Brohusområdet från 1890 till 1954, innan huset revs på 60-talet. Kastanjen och bostadshuset i förgrunden är bevarade.

Marinmålaren Carl Bille förevigade år 1862 Lomma gästgivaregård och bron över Höje å.
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Plats att umgås
Omsorg ner till minsta detalj gör att kvalitetskänslan är 
påfallande i allt från materialval till den flexibla plan- 
lösningen som erbjuder en rad alternativa lösningar till 
rumsindelning. Köket, matplatsen och vardagsrummet 
smälter till exempel samman till ett stort rum, som blir 
husets sociala hjärta. 
 Den enstaviga vitpigmenterade ekparketten ger en ljus 
och öppen känsla av gediget plankgolv. Interiören präglas 
generellt av en hög inredningsstandard, med möjlighet att 
göra tillval som höjer komforten ytterligare. Ett sådant är 
möjligheten att välja till braskamin i vardagsrummet, som 
sprider värme och trivsam stämning under vinterhalvåret.

Två uteplatser
Med upp till 420 m2 tomtyta, uteplatser i norr och söder 
och ett separat förråd erbjuder Höjehusen en trädgård för 
alla som vill njuta av en lättillgänglig utemiljö utan att lägga 
alltför mycket energi på skötseln. Öppna upp pardörrarna, 
förläng matrummet med den gröna utemiljön och tänk på 
annat än gräsklippning.

Höjehusen finns i två storlekar: tio hus på 167 m2 och fyra 
lite större hörnhus på 187 m2. Den avskilda gatumiljön ger 
en privat känsla och med sin gedigna tegelstruktur och 
behändiga tomt har Höjehusen karaktären av moderna 
townhouses, omgivna av grönstråk och park med Höje å 
som självklart blickfång.
 Det patinerade teglet sätter det visuella intrycket direkt. 
Här har vi ett hus med en levande fasad, där ojämnheter 
och subtila nyansskiftningar bidrar till att ge ett fabriksnytt 
byggmaterial den hantverkskänsla som annars bara 
förknippas med fasader av handslaget tegel. 
Vita spröjsade fönster kontrasterar vackert mot teglets 
nyanser. Betongbjälklagen ger extra gedigna hus med 
utmärkt ljudisolering.
 Stora fönsterytor i vardagsrum, kök och de övriga 
öppna ytorna vänder sig ut mot de gröna rummen. 
De glasade hörnen förstärker det ljusa intrycket, släpper 
in trädgårdens lummighet och suddar ut gränserna mellan 
ute och inne.

Lummiga 
omgivningar
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Kök & bad
Köket med sina djupa ramluckor och spotlights skapar en 
diskret elegant atmosfär som andas gedigen kvalitet – vilket 
förstärks av att samtliga köksmaskiner är tillverkade av Miele: 
induktionshäll, fläkt, integrerad diskmaskin, inbyggd ugn 
och mikro samt kyl och frys i rostfritt. Den rostfria infällda 
diskhon matchas av en mörk metallfärgad bänkskiva som 
blir en effektiv kontrast i det övervägande ljusa köket.  

På bottenvåningen finns wc/dusch med takspotlights och 
vit kommod. Här finns också en tvättavdelning av högsta 
kvalitet med tvättmaskin och torktumlare från Miele. 
Ovanvåningens bad- och duschrum har två vägghängda 
handfat, badkar, vägghängd toalettstol, belyst spegel, vit 
kommod och handdukstork. Stora varmt grå granitklinkers 
med golvvärme sprider en skön känsla året om.

Bilderna är visualiseringar som kan innehålla tillvalsprodukter. Slutresultatet kan komma att förändras.
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En pärla 
i Lomma
Med sitt läge precis intill Höje å bjuder de 14 Höjehusen 
på ett toppläge i Lomma – precis intill Brohuspark, 
promenadstråket längs Höje å och med havet några 
minuters promenad därifrån.
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Situationsplan
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Situationsplanen är inte skalenlig, utan syftar endast till att klargöra husens placering i förhållande till varandra. 
För en mer detaljerad situationsplan/markritning, kontakta säljaren.
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Byggbeskrivning
bostadsbyggnad

Grundläggning Platta på mark.

Stomme Utfackningsväggar med stålstomme.

Bjälklag Betong.

Tak Takkonstruktion i trä med papp 
 utvändigt.

Fasad Tegel.

Innerväggar Reglade isolerade gipsväggar. 
 (Husavskiljande väggar i betong)

Fönster Målat träfönster med 
 aluminiumbeklädd utsida.

Ytterdörrar Målade och inbrottsklassade.

förråd Betongplatta och träregelstomme. 
 Kallförråd.

uppvärmning Fjärrvärme. Golvvärme i bottenplan.  
 Radiatorer på övervåning. 
 Golvvärme i bad.

ventilation Ventilation med värmeåtervinning,  
 ftx-aggregat. Separat kanal för spisfläkt.

el/tele/data Elcentral med automatsäkringar och 
 jordfelsbrytare. Fiberanslutning för 
 bredband.

utvändigt Biluppställningsplats. Uteplats vid entré  
 och gångar med plattor. Trädäck på 
 uteplats mot trädgårdssida. Gräsmatta på 
 del av tomt. I fastighetsgräns mot 
 intilliggande fastigheter sätts plank 
 eller häck.

 sopsortering Gemensamt miljöhus inom 
 samfällighetsföreningens område. 
 Möjlighet kan finnas att placera privat  
 sopkärl på den egna tomten. 
 All tömning sker i gemensamt miljöhus.

Bilderna är visualiseringar som kan innehålla tillvalsprodukter. Slutresultatet kan komma att förändras.
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Rumsbeskrivning
generell 
beskrivning Samtliga hus utrustas med 
 vattenburen golvvärme i 
 bottenplan. 
 Våning två har radiatorer. 
 Golvvärme i badrum. 
 Takhöjd på bottenplan är 
 ca 2,60 m och på andra plan 
 ca 2,40 m.

golv i kök och rum Vitpigmenterad 1-stavs ekparkett.

golv i wc/dusch, 
bad, tvätt Granitkeramik. 

golv i hall/entré Granitkeramik.

väggar i hall/entré Vitmålade.

väggar rum Vitmålade.

väggar wc/dusch 
och bad Vitt matt kakel ca 25x40 cm.

väggar separat 
tvättstuga Målad väv.

innertak Släta vita. 

fönsterkarmar Kalksten.

innerdörrar Släta vita dörrar. 

 Trycke i metall.

inredning kök Vit ramlucka. 
 Bänkskiva i laminat, metall mörk. 
 Stänkskydd, vitt kakel ca 15x15 cm  
 med mörk fog. 
 Luckor och lådor med dämpare. 
 Infälld ho.  
 Spotlights under överskåp.  
 Spotlights i tak.

vitvaror kök Rostfritt från Miele:  
 Kyl, frys, ugn, mikro, 
 integrerad diskmaskin, 
 induktionshäll, inbyggd köksfläkt.

inredning 
wc/dusch Handfat med vit kommod. 
 Spegel med armatur ovan.  
 Spotlights i tak inkl. dimmer.  
 Duschväggar, klarglas. 
 Vägghängd wc med 
 utanpåliggande cistern.

inredning bad Vit dubbelkommod med dubbla  
 handfat. 
 Spegel med armatur ovan. 
 Spotlights i tak inkl. dimmer. 
 Duschsystem med takdusch. 
 Duschväggar, klarglas. 
 Badkar. 
 Vägghängd wc med 
 utanpåliggande cistern. 
 Handdukstork.

inredning tvätt Vita släta luckor. 
 Laminatbänkskiva.  
 Överlimmad ho.  
 Tvättmaskin, Miele.  
 Torktumlare, Miele. 

garderober Vita skjutdörrsgarderober 
 enl. planritning.

CA Fastigheter reserverar sig för eventuella tryckfel och förändringar.

Produktion Konovalenko Tryck Tryckfolket Papper Munken Lynx Rough 170 g 3D-visualiseringar Reform 
Foto Thomas Althin, Sven Henriksson (Lomma hamn sidan 5) och Lomma Museiförening (sidorna 6 och 7).
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Att köpa

Teamet bakom Höjehusen
Bakom Höjehusen står ca Fastigheter som byggherre. Reform ansvarar för arkitektur och 
planlösningar, medan försäljningen av lägenheterna sköts av Bjurfors.

färdigställandeskydd
För att garantera våra kunders trygghet har vi tecknat
en färdigställandeförsäkring som säkerställer att arbetet
färdigställs, även om entreprenören går i konkurs eller
drabbas av väsentligt dröjsmål.

slutbesiktning
Slutbesiktning av bostaden görs innan tillträdesdagen.
Besiktningen utförs av en opartisk besiktningsman som
kontrollerar de utförda arbetena.

fel efter slutbesiktning
Fel som upptäcks och påtalas inom sex månader från
slutbesiktningen får man som konsument alltid åberopa.
Du som kund har även rätt att åberopa fel som du påtalat
vid slutbesiktningen men som besiktningsmannen inte
har ansett utgöra fel. Slutligen kan du även göra gällande
sk dolda fel, som besiktningsmannen inte har märkt eller
borde ha märkt vid slutbesiktningen. Du har rätt att påtala
dolda fel inom tio år från slutbesiktningen.

tvåårsbesiktning
Garantibesiktning görs två år efter slutbesiktning. Oftast är 
det samma besiktningsman som vid slutbesiktningen som 
bedömer och noterar nya fel som framträtt under 
garantitiden. Besiktningsmannen avgör vad han anser 
att entreprenören ska åtgärda. Slitage, misskötsel samt 
resultat av all form av yttre påverkan tas inte upp i 
besiktningsprotokollet.

ca fastigheter är ett privatägt fastighetsbolag med 
huvudkontor i Kalmar. Företaget ägs av bröderna Johan och 
Magnus Claesson och startades 1912 av Johans och Magnus 
farfar Claes Johansson. Kärnverksamheten är att äga och 
förvalta fastigheter, med betydande bestånd i regionala 
centra som Malmö, Kalmar, Växjö, Jönköping, Karlskrona 
och Borås. 
 Förutom ren förvaltning har ca Fastigheter dessutom 
en projektutvecklingsavdelning. Ett av dessa projekt är 
Lomma hamn, som företaget köpte redan då området var 
ett industriområde 1988. Här uppför ca Fastigheter ca 450 
bostäder, varav merparten är hus med äganderätt. Även på 
Varvsholmen i Kalmar utvecklar företaget ett stort bostads-
område med ca 300 bostäder.
 Koncernen ca Fastigheter har fler verksamhetsgrenar 
och är bl a storägare i Catella, med verksamhet inom 
finansiell rådgivning och fastighetstransaktioner i stora 
delar av Europa.

reform är ett kreativt arkitektkontor med säte i Malmö. 
Kontoret drivs av Oliver Lühr och Johan Sennstöm. 
Personalen består av både arkitekter och ingenjörer. Under 
åren har reform:arkitekter ritat ett stort antal bostads- 
projekt, både privatbostäder och flerfamiljsbostadshus. 
Bland tidigare projekt kan nämnas bostadsområdet 
Hasselparken i Landskrona samt 7-våningspunkthuset 
Krämaren vid Fäladstorget i Lund. Kontorets personal har 
bla tilldelats Lomma Kommuns pris för god byggnads- 
kultur vid två tillfällen. Första gången för Bjärreds Kallbad-
hus och sedan för renoveringen av ett bostadshus i Lomma. 
Kontoret sysslar även med offentliga och kommersiella 
projetkt som t ex ombyggnaden av Caroli City i Malmö.

bjurfors är det marknadsledande mäklarföretaget i 
Öresundsregionen. I Lomma kommun är Bjurfors sedan 
länge väletablerade, med kontor både i Bjärred och Lomma 
hamn. God lokalkännedom och ett stort engagemang för 
kunden har gjort att Bjurfors kunnat växa och utvecklas 
kraftigt de senaste åren.



Försäljning Byggherre
bjurfors nyproduktion 
(huvudkontor)
Hallenborgs gata 1 
211 19 Malmö
tfn 040-608 30 00
hojehusen@bjurfors.se
www.lommahamn.se

bjurfors lomma
Kajgatan 30 
234 39 Lomma
tfn 040-615 19 30
hojehusen@bjurfors.se
www.lommahamn.se

ca fastigheter
Brohusvägen 2a 
234 40 Lomma 
Jennie Kjellberg
tfn 040-988 542
jennie.kjellberg@cafastigheter.se
www.lommahamn.se


