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NORRGÅRDSHUSEN 
 
Utmed Norrgårdsvägen i Österåker bygger vi 128 lägenheter som under 2019 
välkomnar nya hyresgäster. Det blir välplanerade lägenheter på 1-3 rum och kök med 
generösa balkonger eller uteplatser. 
 
 
Projektet består av tre huskroppar med 4-6 våningar. Varje huskropp består av två 
byggnader som kopplas samman med ett gemensamt trapphus där morgon- och 
kvällssolen kan stråla in genom en glasad fasad.  
 
Övriga fasader putsas och väggytorna vid balkongerna kläs i glaserad klinker som 
skapar en reflekterande yta i fin kontrast till putsens matta yta. 
 
Entréerna markeras tydligt med välkomnande belysning från de glasade trapphusen. I 
entréplan samlas gemensamma funktioner som cykelparkering, postboxar samt förråd 
för barnvagnar etc. Det är även härifrån man når garaget. 
 
I gatuplan på ett av husen planeras det för café som bidrar till ett levande gatuliv. 

S N A B B F A K T A  
Byggstart: 2018 
Prel. inflyttning: Slutet av 2019 
Arkitekt: Sjögren Arkitekter 
Antal lägenheter: 128 hyresrätter 
Storlek: 1-3 rok 
Antal våningar: 4-6 våningar, 3 huskroppar 
Hiss: Ja 
Balkong: Ja, samtliga lägenheter har balkong eller uteplats 
Tvättstuga: Nej, tvättmaskin och torktumlare finns i lägenheten 
Varm- & kallvatten: Ingår inte i hyran 
El: Ingår inte i hyran, leverantör Svensk NaturEnergi 
Cykelparkering: Ja 
Garage: 45 parkeringsplatser 
Lokal: 1 st lokal i bottenplan mot infartsvägen/gång- och cykelväg, här planeras det 
för café 
Uthyrning: Lägenheterna hyrs ut via Wallenstams bostadskö, Stockholms 
Bostadsförmedling samt Armada. 
 
 

ÖSTERÅKER 
Österåker är en skärgårdskommun i nordöstra Stockholms län. Här bor cirka 44 000 
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personer men under sommartid fördubblas befolkningen genom fritidsboende och 
besökare. Kommunens vision är att bli länets mest attraktiva skärgårdskommun till år 
2020. 

S H O P P I N G  &  S E R V I C E  
Några minuters promenad från Wallenstams projekt ligger Åkersberga Centrum med 
ca 60 butiker, restauranger & caféer. Här hittar du även apotek, systembolag och 
vårdcentral. Österåker har gott om förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. 

K O M M U N I K A T I O N  
Roslagsbanan, som avgår för Östra Station vid Tekniska Högskolan, tar dig till 
Åkersberga på ca 35 minuter. Med bil kör du från Stockholm till Åkersberga på drygt 
30 minuter. Det finns även gott om bussar och cykelbanor. 

F R I T I D  &  R E K R E A T I O N  
Med närhet till skärgård och natur finns det stora möjligheter till fritidsaktiviteter. I 
centrala Åkersberga ligger flera gym, en simhall, Åkersberga IP samt en rackethall. 
Med bil tar du dig snabbt till närmsta golfbana eller ridhus. 
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