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Så sagolikt trassligt
 — — 

Livet i Ella Allé är väldigt okomplicerat. Inte för att allt måste vara 
så enkelt jämt, utan för att man själv ska få välja hur trassligt man 
vill ha det. För när det tar en minut att gå till förskolan, tre minuter 
till tåget och knappt tio till Täby Centrum blir det väldigt mycket 
utrymme kvar till annat. Lego, street dance, båtar och hundut-
ställningar till exempel.

Lokalt och urbant på samma gång 
Ella Allé blir en förlängning av Ella Park och Ella Gård. Vi bygger 
lägenheter och stadsradhus som får villor och trädgårdar som 
granne på ena sidan och Tibble Station, Täby Centrum, skolor 
och fritidshallar på den andra. En ny liten stadsdel mellan 
knutpunkterna Täby Centrum och Roslags Näsby.

Läget mellan stadskärnan och småhusområdet ger stadsdelen 
sin karaktär. Det är trehundra meter till Tibble Station, därifrån 
tar det en kvart med tåget till Östra station. Och bara sexhund-
ra meter till Täby Centrum, ett av Sveriges största köpcentrum 
med ett stort utbud av handel, kultur, service och restauranger. 
Det kommer att finnas bilpool och rikligt med cykelparkeringar 
i området, och den närliggande förskolan gör att behovet av bil 
för dem som bor här minskar ytterligare.

Totalt kommer den nya stadsdelen rymma 300–400 nya bostä-
der. Det blir flerbostadshus i varierande höjd och storlek, samt 
sju stycken stadsradhus. I den norra delen av området byggs 
en ny förskola och i den södra änden ett torg; en ny mötesplats 
med lokaler för service och caféer i bottenvåningarna.

I Täby kommun finns det gott om idrottshallar; ishall, snart 
en helt ny simhall, rackethallar, gymnastik- och bollhallar till 
exempel. Dessutom finns flera badplatser utomhus. Och på 
vintern finns gott om skidspår, till och med ett med konstsnö, 
och skridskoisar, bland annat.

Friluftslivet finns också nära. Ensta friluftsområde med bland 
annat motionsspår och utomhusgym ligger tre minuter bort 
med cykel, eller tio minuter till fots. 

Ella Allé är ett ”infill-projekt”. Det betyder att stadsdelen är klar 
när husen i Ella Allé är klara, och att de som flyttar hit inte kom-
mer att behöva bo på en byggarbetsplats i många år framöver.   

29–166 kvadratmeter och planlösningar som förenklar livet
Det är inte bara det geografiska läget som gör vardagen i Ella 
Allé enklare, även planlösningarna är omsorgsfullt anpassa-
de för att ta vara på varje kvadratmeter och för att matcha 
olika livssituationer. Många av de större lägenheterna har ett 
separat tvättutrymme och en extra gäst-WC, andra en uthyr-
ningsbar del med egen entré och Dusch/WC istället. Bland de 
mindre lägenheterna finns till exempel smarta 1,5 rok med av-
skild sovdel och en separat liten vrå med eget fönster som kan 
användas som klädkammare eller arbetsrum. Gemensamt för 
alla lägenheter är generösa balkonger och lite högre takhöjd, i 
de flesta rum är den 2,6 m. Det finns även en hel del möjligheter 
att anpassa planlösningarna, till exempel för att få ett extra 
rum eller för att få ett kök som det går att stänga om. 
 
De sju stadsradhusen har utöver egen entré, dubbla badrum, 
ett par extra sovrum och fler kvadratmetrar även en egen 
uteplats och separat uteförråd.

Läs mer om projektet, titta på planlösningar och ta del av 
bostadsbeskrivningar och prislista på besqab.se/ellaalle 

Välkommen till Ella Allé!





Arkitektens ord
Planen för Ella Allé har arbetats fram i tätt samarbete mel-
lan Besqab, Täby kommun och Riksbyggen, som utvecklar 
kvarteren intill. Målet har varit att skapa goda bostäder i en 
ny stadsdel som binder ihop villaområdena alldeles intill med 
Täby centrum och Roslags Näsby.

Med det som utgångspunkt har vi lånat kvaliteter både från 
villakvarteren och Täby Centrum till Ella Allé. Skalan på husen 
möter villakvarteren på den västra sidan, för att bli ett par 
våningar högre mot Täby centrum längs den östra sidan. Ett 
robust yttre med tegelfasader i kombination med ett mjuka-
re inre i trä med milda kulörer ger en stadsmässig variation. 
Förskolan i det norra kvarteret, torget i den södra änden av 
området och kommersiella lokaler i bottenvåningarna kom-
mer att bidra till att Ella Allé blir en levande stadsdel.

De båda innergårdarna delar upp kvarteren och blir till grö-
na, hemtrevliga mötesplatser för alla generationer. Mellan 
husen och Stockholmsvägen finns ett gång- och cykelstråk. 
Tågspåret på andra sidan kvarteren ligger ett par trappor 
ned från gårdsnivån. Det ger ett skyddat läge trots trafiken 
runtomkring.

Variationen i stadsdelen letar sig även in i bostäderna. Vi har 
noggrant värnat specifika kvalitéer både i de mindre och i de 
generösare lägenhetstyperna, allt för att skapa smarta bo-
städer som är enkla att trivas i. Vi hoppas att du kommer att 
hitta planlösningar som överraskar!

Johan Kilander, arkitekt SAR MSA, Bergkrantz arkitektur
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Vill du veta mer om Ella Allé? 
KONTAKTA:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mäklare 
Fredrik Lagerkrantz, Fastighetsbyrån 
070-141 24 29, fredrik.lagerkrantz@fastighetsbyran.se 

Projektledare
Fernando Nogueria, Besqab 
08-409 416 98, fernando.nogueira@besqab.se 
 
Besqab Kundkontakt
08-409 416 00, info@besqab.se 

Besqab.se 
På besqab.se finns Ella Allés projektwebb. Där hittar 
du bilder, beskrivningar, prislista och planlösningar, 
samt information om köpprocessen och vårt trygg-
hetspaket, bland annat.

Anmäl dig som intressent 
Genom att anmäla dig som intressent för Ella Allé på 
besqab.se får du löpande nyhetsbrev med information 
om projektet. 

Ett hållbart projekt 
För oss på Besqab är det viktigt att det hållbara 
livet också är det enkla livet. När vardagslivet 
fungerar smidigt kan vi göra långsiktig 
skillnad på riktigt. Därför börjar vi tänka 
hållbarhet ur många perspektiv redan i det 
tidiga planeringsskedet.

Trycksak
1234 5678

SVANENMÄRKT


