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Företagsinformation/referensobjekt/ekonomiska förutsättningar

Vi är ett mindre fastighetsbolag med säte i Helsingborg, som heter Dilum Fastigheter AB, 
organisationsnummer 556421-8732, vilket bildades 2003. 
Vår affärsidé är att producera hyresrätter och därefter långsiktigt förvalta dessa. Vi bygger även  i bostad-
srättsform vilka avyttras. Vi satsar på livskvalité för de boende i första hand,  både när det gäller utformning 
och materialval.

Hyresrätter
Dilum har under de senaste åtta åren producerat fyrtiosex hyresrätter i bla Hyllinge, Åstorpsvägen 15-25, 
med en mix av tvåor, treor och fyror, detta projekt stod klart 2008. 
Det senaste objektet var i Helsingborg, kv Ingrid 36, Jönköpingsgatan/Edwin Berlings gata/Sofiebergsvägen. 
Detta projekt stod klart våren 2015, med elva treor och elva tvåor.

Bostadsrätter
Dilum har 2016-2017 uppfört 14st radhus på fastigheten barytonen 2 Kometgatan Ödåkra.
Dessa uppfördes i två plan, med 5 r&k på 92m2, så kallad kompakt livning, detta projekt avyttrades till brf 
barytonen 2017-10-31.
I detta nu uppför dilum 4st marklägenheter samt 8st radhus på fastigheten Mässhaken 1, Kantorsgatan Pålsjö 
Helsingborg. Dessa beräknas stå färdiga hösten 2019, för avyttring till brf Pålsjö Park, här är redan flertalet 
sålda på ritningsstadiet, ett gott betyg på arkitektur och materialval.

Ombyggnationer
Utöver nyproduktion av dessa bostäder har vi även under denna tid helrenoverat Bofinken 
2 & 3, på Esplanaden i Åstorp, samt byggt om och till fastigheten Armborstet 2 som finns på
Lilla Garnisionsgatan 37, Berga Helsingborg, där vi har Nordic Wellness som hyresgäst.

Dilum ab vill därför uppföra ett modernt och högkvalitativt boende på Islaggen 1.

Finansiering av detta projekt kommer att vara en mix av eget kapital och SEB, ev kan ytterligare information 
översändas på begäran.
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Islaggen 1 Maria station etapp 2, projektbeskrivning och gröna värden

Idén från Dilum kring Islaggen är att skapa ett boende i bostadsrättsform med tvåor, treor och en mindre 
andel 4rok, i en trevlig mix, med genomtänkta och kvadratsmarta bostäder – smart compact living. 
Fastigheten Islaggen har en unik placering med direkt anslutande skogs- och parkområde mot norr och öster 
och detta vill vi jobba tydligt med i framtagandet av projektet. Bostäderna uppförs i två huvudbyggnader för 
att skapa gröna mellanrum och visuell kontakt till detta intilliggande natur- och skogsområde. 

Dilum har för avsikt att utnyttja möjligheten att bygga i fyra plan för att på så sätt ge hyresgästerna möjlighet 
att ta del av utsikten mot den vackra naturen som finns i den närliggande skogen och grönområde. Vi vill att 
skogen och naturen ska bli ett med Islaggen, på så sätt kan det skapas gemensamma trevliga uteplatser och 
gröna rum som kommer att upplevas enorma. Det gröna tänket, när det gäller anknytning till omgivning och 
hållbarhet kring fastigheten, vill vi skall genomsyra projektet.

Materialet på fasaden ska bestå av sandfärgat tegel, med ljusa fönster med inslag av trä och detaljer av 
plåt, allt för att ge ett mjukt intryck i miljön. Tegel som ett hållbart material över tid och dess möjligheter till 
återbruk. Alla komplementbyggnader såsom miljörum förråd mm. kommer att ha en ljus kulör och ska förses 
med sedumtak, för att på detta sätt samspela med det kringliggande naturområdet. 

När det gäller byggtekniken kommer vi att satsa på att skapa en fastighet som är hållbar idag och i framtiden, 
både när det gäller kvalité och miljötänk. Allt byggmaterial, leverantörer och montörer, kommer från NV 
Skåne, sånär som på teglet det kommer med båt från Själland Danmark. Vi tror på det gedigna, miljövänliga 
och kvalitativa i vårt val av material, vilket skapar en trivsam och sund miljö för de boende. 

Parkering av Cykel och bil. Med Islaggens fantastiska kommunikationsmöjligheter, med tanke på Maria 
station, bussförbindelser och det utbyggda cykelnätet, har vi för avsikt att satsa på en cykelpool av el- och 
lådcyklar inom föreningen. Dessa ska i första hand laddas med egentillverkad energi, i form av solceller på 
fastighetens takyta. På detta sätt kan man minimera användningen av bilar med dess parkeringsyta och 
istället satsa på gröna värden inom fastigheten. Dilum kan även tänka sig en bilpool bestående av elbilar 
inom föreningen. Vi kommer därför att lägga oss på nedersta utnyttjandet av P-normen, då vi tror att den 
kommer att korrigeras inom snar framtid, med den raska takt vi har på alternativa färdmedel. Den parkering 
för bil som kommer att finnas kommer att integreras i det gröna tänket. Cykelparkeringen byggs på markplan 
och ska kännas trygg, säker och lättillgänglig.



Gröna värden kommer bli en naturlig del av vårt koncept. Vi väger detta högt och i samspel med de boendes 
trivsel och livsstil. Vi har redan nämnt att vi avser att satsa på solceller på taket som försörjer en del av 
byggnadens energibehov samt bil- och cykelpool med energi. 

Vi har också nämnt ovan att vi vill dra in den kringliggande naturen och skapa ett samspel med denna. 
I miljön runt byggnaderna vill vi satsa på elementen: eld, vatten och växtlighet.
Eld i form av en gemensam eldstad som en naturlig mötesplats där de boende kan träffas och umgås.

Vatten i form av en vattenspegel som skapas av en dagvattendam. Vi tänker även att utnyttja dagvattnet 
för bevattning av odlingar. Människor dras till vatten som har en lugnande effekt och vi tänker att 
dagvattendammen kan vara ett ställe där man kan slå sig ner bredvid för en lugn stund. Tanken är att skapa 
en liten plats intill eller exempelvis en bro över om det läggs längs naturområdet.

Växtligheten ska vara i samspel med naturområdet, man kan tänka sig ängsblommor för bin och fjärilar, som 
är till glädje för de boende. Växtligheten ska också bestå av odlingsmöjligheter för de boende och det ska 
skapa förutsättningar för gemenskap och samarbete. Vi har ett tänk där växtligheten även tar sig upp på 
byggnaden i form av till exempel grönska på balkonger och tak.

Energieffektivitet kommer vi också jobba för. Primärt används den solel som produceras inom fastigheten. 
Med en enkel borta/hemma-knapp vid lägenhetsdörren kan bostaden ”vila” när man själv inte är där. 
Ventilationen går ner och lampor släcks. Alla eluttag är markerade och elutrustning som skall vara igång 
kopplas till de uttag som inte bryts i bortaläge. När man kommer hem igen tänds allting lätt igen. I kök och 
badrum är eluttagen kopplade till timers.

Gemensam tvättstuga är ett klimatsmart alternativ där maskinerna är effektiva och hållbara och yta sparas 
i varje lägenhet. I framtidens tvättstuga bokas enbart den funktion man behöver, inte hela rummet. På så 
sätt kan du tvätta samtidigt som din granne, vilket skapar ett flexibelt och effektivt nyttjande av tvättstugan. 
Maskinerna väger tvätten och doserar automatiskt miljömärkt och allergivänligt tvättmedel i rätt mängd. 
Tvättstugan blir en gemensam och trevlig mötesplats.

Tidplan för Islaggen är att så snart vi blivit tilldelad markanvisningstävlingen påbörjas försäljningen, parallellt 
påbörjas arbetet med bygglovshantering och projektering, därefter tar själva byggnationen ca ett år, till 
inflyttning som då kan bli sommaren 2020.
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