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Beskrivning av projekt Islaggen 1 

Premium Real Estate Sverige AB anmäler sitt intresse för prekvalificering av 
byggnadsrätter på fastigheten Islaggen 1 som ingår i Maria stationsområdet etapp 2.  
 
Idé och estetik  

Företagets fokus ligger på kvalitet och rätt prioriteringar. Vad som är mest lönsamt för 
omgivningen och de boende. Med vårt förslag möjliggör vi säker parkering på egen 
tomt för boende och besökande samtidigt som vi ger de boende odlingsmöjligheter 
på bästa möjliga underlag, naturens mark. Även omgivningen är en vinnare som får 
ett svindlande grönområde med ett hjärta i form av en damm med omkringliggande 
växtlighet. Flerbostadshusens estetik ska smälta samman i två skiftande 
fasadmaterial, samtidigt som dess kulörer ger varandra den fulländade kontrasten. 
Mörk, svart eller liknande tegelfasad som grund sätts mot en ljus, vit eller liknande 
puts. Idén grundas i att två byggnader byggs, där dessa förskjuts på tomten. 
Byggnaderna ska inte ligga i samma fasadlinje och de ska variera i form och höjd. 
Entréer placeras mot lokalgatan. Balkonger placeras i högsta mån i söder- och 
västerläge.  
 
Bostäder 

Bostäderna i båda byggnaderna kommer variera där det är beräknat att varje plan 
ska inneha 2st tvåor, 2st treor samt 1st fyra, vi välkomnar människor med olika 
behov. Samtliga lägenheter ska ha balkonger och egna förråd. Antalet lägenheter 
beräknas till ca 40st. Bruttoarean är beräknad till ca 4950kvm.  
 
Upplåtelseform och gemensamhetsanläggningar  

Samtliga lägenheter kommer upplåtas med bostadsrätter och ingå i samma 
bostadsrättsförening. Ingen delad upplåtelseform kommer tillämpas. På så vis 
kommer ett gemensamt miljöhus på tomten användas för sophantering. Framför 
miljöhuset kommer yta finnas för sopbil samt för lossning och lastning att ordnas.  
 
Parkeringsmöjligheter 

Parkering på egen tomt säkerställs med underjordiska garage som ska byggas under 
respektive bostadshus med infart direkt från gata. På detta vis minimeras trafik på 
tomten och mer tillgänglig yta frigörs till ett öppet dagvattensystem samt ett mer 
betydande grönområde. Både behoven av parkering och odling uppnås. Dränering 
runt om byggnaderna med självfall kommer utföras för att eliminera vattenskador. I 
garagen kommer även parkering för rörelsehindrade och besökande anordnas, enligt 
stadens parkeringsnorm. Garaget kommer kunna nås med hiss och trappa från de 
övriga våningarna.   
 
Cykelparkeringen ordnas även den på säker plats, i egna förråd där väderskyddet är 
säkerställt. Genom att alla har plats för cykel främjar vi dess användning. Mindre 
cykelställ utomhus anordnas även i fall då cyklar parkeras under en kortare tid  för 
besökande cyklister. 
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Preliminär tidplan 

 
En detaljerad WBS kommer att upprättas för projektet i projekteringen.  
 
Kontaktuppgifter 

Ali Arakji  
Premium Real Estate Sverige AB 
Torbornavägen 21 
253 68 Helsingborg 
Tel 0739-483844 
ali@premiumre.se 
 
Ahmad Faisal Fakhro 
Premium Real Estate Sverige AB 
Torbornavägen 21 
253 68 Helsingborg 
Tel 0739-599999 
ahmad@premiumre.se 
 
 

 

2019-02-25: Teckna avtal för markanvisning

Bygglovsprojektering - ca 2 månader

Bygglov beviljat 

Projektering inför startbesked
Teckna marköverlåtelseavtal 

Byggstart ca. höst 2019
Försäljningsstart ca. vår 2020 

mailto:ali@premiumre.se
mailto:ahmad@premiumre.se
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Företagsinformation och ekonomiska förutsättningar 
Premium Real Estate Sverige AB är ett nyetablerat bolag som främst utför 
bostadsbyggande och mindre kommersiella lokaler.  
Bakom bolaget finns två delägare och ett byggföretag. Ali Arakji med byggföretaget 
Prenadia, och Ahmad Faisal Fakhro med sin bakgrund inom etablering av större  
bostadsbyggnationer utomlands bl.a. i huvudstaden Beirut. Bolagets fokus ligger i att 
hitta intressanta bostadsprojekt både för omgivningen och även för oss som vill 
bygga bostäder med karaktär och hållbarhet. Vår kompetens ger oss stora 
förutsättningar att skapa samhällsbyggande i toppkvalitet och snygg arkitektur med 
miljötänk. Bolaget går in starkt i bostadsbyggandet då man har säkerställt att stå på 
flera ben vad gäller den ekonomiska aspekten. Bolagets nettovinst är budgeterad till 
45 miljoner kronor inom 2 års tid. Med ett starkt etablerat samarbete med IMH Credit 
Solutions AB i Stockholm samt ännu en aktör inom finanssektorn gör att vi 
framgångsrikt kan utföra våra nuvarande och kommande bostadsprojekt. 
 

Referenser 
 

 

 
 

Nybyggnation av 15st enplansvillor i Åstorps kommun. Nyckelfärdiga.  
Projektet är i produktionsskede.  
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Villor i olika fasad- och byggmaterial. Nyckelfärdiga.  

Projekten är avslutade.  
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Höghuskomplex 12 våningar i Beirut. Nyckelfärdigt. Projektet avslutat.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5st kedjehus i två plan i Åstorps kommun. Nyckelfärdiga.  
Projektet i projekteringsskede.  
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Handel- och lagerlokal i Helsingborg. I projekteringsskede.  
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Redovisning av gröna värden 

Gröna omgivningar bidrar till att öka livsglädjen och de främjar både människors och 
djurs mående. Förutom de sociala och ekologiska effekterna ger det miljön även en 
enastående estetisk och kulturell betydelse. Även tekniken påverkas positivt då 
större del av dagvattenhanteringen kan omhändertas och fördröjas på egen tomt. 
Samtliga aspekter är viktiga för oss och därför har vi utformat ett förslag som ska 
gynna grönstrukturen på området i sin helhet.  
 
Odlingsmöjligheter 

Odlingsmöjligheter kommer att ordnas för de boende. Planering och undersökning 
kommer utföras för att synliggöra odlingsmöjligheterna på ett estetiskt tilltalande sätt, 
så att möjligheterna faktiskt utnyttjas. För att ge odlingarna bra förutsättningar 
kommer placering ske med hänsyn till solljus.   
 
Gröna tak och öppen dagvattenhantering 

Flerbostadshusen ska båda bidra till dagvattenhanteringen genom att de kommer ha 
gröna tak med levande växtlighet som takbeläggning som samtidigt främjar den 
biologiska mångfalden. Vi är positiva till sedumtak, men kommer undersöka för- och 
nackdelar närmare gentemot grästak. Den största och viktigaste faktorn för 
dagvattenhanteringen på tomten är anläggningen av en damm som ett 
fördröjningsmagasin, för att inte överbelasta de befintliga brunnarna i fastighetens två 
hörn. Denna kommer även dimensioneras för ökad nederbörd i området i den 
uträckning som är rimlig med hänsyn till tomtens storlek. Det blir en långsiktigt hållbar 
dagvattenhantering. En ekologisk hantering av dammen är för oss en självklarhet, 
därför är dammens placering preliminärt tänkt till södra delen av tomten där 
lågpunkterna finns. Vi har som riktpunkt att med byggande av en damm hjälpa fram 
så många aspekter som möjligt, därför ska dammen förutom det tekniska stödet, 
även bidra till miljön på ett socialt sätt. Genom att skapa en asymmetrisk struktur ges 
intryck av en naturenlig damm. På ett vackert sätt som gynnar grönstrukturen tar 
denna damm hand om regnet och för det tillbaka till dess naturliga hydrologiska 
system medan den i samma stund erbjuder en fantastisk miljö till djur, växter och oss 
människor. För att nyttja dammen i den mån som önskas och underhålla den så den 
håller sig frisk behövs flera typer av växter. Dammen ska därför konstrueras med 
sumpzoner där flera olika växter kan leva på det djup som är behagligt för dem.  
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Dammen utformas så att risken för olyckor minimeras, sluttningarna till dammen ska 
vara flacka och stenar eller liknande ska placeras runt dammen. Det maximala djupet 
ska ligga på runt 50-60cm.  
 
Växtlighet 

Det omkringliggande området av grönstrukturens hjärta, ska även berikas med 
växtligheter, en begränsad andel hårdgjord yta som möjliggör människors rörelse på 
området ska anläggas. För att grönområdet ska vara behagligt under nattetid och 
vintertid kommer belysning placeras ut. Växter och blommor som kräver mindre 
underhåll kommer i första hand att studeras med anledning av att inte påverka de 
boende alltför mycket ekonomiskt, med ett alltför stort utslag på avgiften. Växterna 
kommer även anpassas för att sammankoppling med angränsande Gyhults skog och 
de små grönytorna bland bebyggelsen blir märkbar. 
 
 


