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Stadsdelen Norrberget kommer att bli en ny årsring som
läggs till Vaxholms stadskärna. Inspirationen till de
omsorgsfulla detaljerna runt entréer och fönster, fasadkulörerna och plåttaken med kupor och takfönster är
hämtad från Hamngatans bebyggelse.
De låga husen med träfasader ger solbelysta gårdar där
grönskan får komma fram. Intima gaturum som följer
topografin väver ihop kvarteren och blir till fina, levande
gångstråk för såväl boende som besökande.
Allt med Vaxholmsfjärden och Skutviken som fond och
skärgården som närmsta granne.

Eken Plus
——
Sjöutsikt, uteplatser och balkonger med kvällssol och tre meter
till nock. I Eken Plus finns lite mer av allt.

Eken

Eken

Bostäderna i Eken Plus har ett fantastiskt läge med balkonger
och uteplatser vända mot Skutviken. På andra sidan finns
kvarteret Ekens gröna och soliga innergård. Eftersom det bara
finns några lägenheter i varje trapphus kommer du att bli
bekant med dina grannar, småskaligheten ger en trivsam och
trygg miljö. Alla trapphus är genomgående, det gör att du
kan nå dem från både gata och gård.
Lägenheter i olika storlekar
Eken innehåller totalt 14 Plus-lägenheter med två till fyra rum och
kök och i olika storlekar. Varje bostad har sina olika guldkanter.
Några har till exempel två balkonger och ett sovrum som är en hel
liten svit, med både badrum, klädkammare och balkong. Andra
har egen uteplats i kvällssol och en massa extra kvadratmetrar
biarea inredd med till exempel badrum, tvättdel och klädkammare.
Och så har lägenheterna riktigt fin takhöjd med mer än tre meter
till nock på flera ställen.

Vårt tips är att du funderar på hur många rum du skulle vilja ha
sedan kikar i vår bostadsväljare på webben. Där ser du de olika
planlösningarna och kan börja drömma på en gång!
Besqab Plus
Besqab Plus kallar vi våra bostäder som har lite mer av allt.
Ett extra fint läge, en sobrare inredning, generösa
materialval och planlösningar med en extra
dimension. I Eken Plus bor du med skärgården
som närmsta granne i ett småskaligt och soligt
kvarter och med promenadavstånd till Vaxholms
stadskärna.
Läs mer om projektet, titta på planlösningar och ta del av lägenhetsbeskrivningar och prislista på besqab.se
Välkommen till Eken Plus!

Fakta Eken Plus
VA XHOLM
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Lägenhetsfördelning
6 st 2 rum och kök ca 37–66 kvm
5 st 3 rum och kök ca 71-76 kvm
4 st 3 rum och kök ca 80–96 kvm
7 st 4 rum och kök ca 95–122 kvm
Boendeform
Bostadsrätter
Byggstart
Preliminärt våren 2021
Inflyttning
Preliminärt från årsskiftet 2022/2023
Arkitekt
Jens Deurell och Göran Kolbäck
Södergruppen arkitekter
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Vill du veta mer om Eken?
KONTAK TA:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mäklare
Helge Winberg, Svensk Fastighetsförmedling
070-541 79 07, helge.winberg@svenskfast.se
Projektledare
Gunilla Baudin, Besqab
08-409 416 07, gunilla.baudin@besqab.se
Besqab Kundkontakt
08-409 416 00, info@besqab.se
Besqab.se
På besqab.se finns Ekens projektwebb. Där hittar
du bilder, beskrivningar, prislista och planlösningar,
samt information om köpprocessen och vårt trygghetspaket, bland annat.
Anmäl dig som intressent
Genom att anmäla dig som intressent för Eken eller
Eken Plus på besqab.se får du löpande nyhetsbrev
med information om projektet.
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