
ZickZack
Arkitekter
White Arkitekter
Atrio Arkitekter

Stockholm | KÄRRTORP

Lägenhetsfördelning
93 st 1–5 rok 
ca 26–121 kvm

Inflyttning
Prel från fjärde 
kvartalet 2019





Bara det bästa från förr
Sedan Kärrtorp centrum invigdes 1952 har mycket ut-
vecklats. Du tar dig till Slussen på bara 11 minuter med 
tunnelbanans gröna linje. Här trängs dofter av mat 
från alla världens hörn och de flesta nyheter blir lästa 
i telefonen. Men faktum är att mycket är sig likt. På 
biografen Reflexen ser du fortfarande ingen reklam 
innan filmen. Konditori Santa Fé säljer frukostbröd 
precis som de gjorde 1952, och tar du en promenad 
i området faller du lätt in i en lugn småstadskänsla. 
Här samsas det bästa från nu med det bästa från då, 
helt enkelt.



Nygamla Kärrtorp
 — — 

Stadsdelen Kärrtorp byggdes för över 60 år sedan. Nu pågår 
en upprustning så att människorna i området fortsätter trivas 
i lika många år till. Nya bostäder byggs, som i samklang med 
de äldre byggnaderna ramar in den självklara mötesplatsen 
– torget. Som även det kommer att fräschas upp med modern 
stadsarkitektur.

Söder om Söder
Från Kärrtorps station når du Slussen på 11 minuter med tunnel-
banans gröna linje. Med innerstans näst intill oändliga utbud 
av restauranger och barer händer det ju att en kväll i stan 
råkar bli en hel natt. Tacksamt nog går nattbussen hela vägen 
hem till Kärrtorp. Vill du ta dig längre från stan och ut i naturen 
finns Nytorps Gärde runt knuten. Nackareservatet sträcker 
också ut alla sina långa, gröna kvadratkilometer bara några 
hundra meter bort. Och Sörmlandsleden börjar precis här.

Nära till plugget
Har du familj med medlemmar i skolålder behövs inga långa 
pendlingar. För de minsta finns det gott om förskolor, både 
kommunala och privata. De som börjar närma sig betygsåldern 
har också alternativ i området. Låg- och mellanstadieskolorna 
är flera stycken och när det är dags att välja gymnasium finns 
Kärrtorps gymnasium för de tonåringar som vill slippa resa så 
långt till plugget.

Håll igång, året om
Ett halvt stenkast bort från ZickZack ligger Kärrtorps IP, 
Bagarmossen Kärrtorp BKs hemmaplan. Här finns löparba-
nor och gräsplan på sommaren och under vintern spolas 
gräsmattan till isbana för alla skridskosugna. På andra sidan 
IP breder Nackareservatet ut sig. Här finns – förutom natur-
sköna promenader med eller utan svampkorg – Björkhagens 
Golfbana. Intill golfbanan ligger dessutom Söderbysjön där 
både barn och vuxna badar och paddlar kanot under soliga 
sommardagar. Och under krispiga vinterdagar byts bad och 
kanot ut mot längdskidor och långfärdsskridskor. Så klart finns 
också den hederliga Sörmlandsleden i närheten. Bara att 
snöra på skorna och vandra.

På scenen eller framför den
Den starka historien av kultur lever kvar i Kärrtorp. Ovanför 
torget ligger Turteatern där barn, unga och vuxna utmanas i 
scenkonst. Biografen Reflexen har stått på samma plats sedan 
1961 och fortsätter än idag att vara Stockholms kanske trevli-
gaste kvalitetsbiograf. Men tänk på att det inte visas någon 
reklam innan filmen, så kom i tid!  Och tar du tunnelbanan ett 
stopp är du vid Björkhagens bibliotek.
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Lägenhetsfördelning
18 st 1 rum och kök ca 26-37 kvm
25 st 2 rum och kök ca 47-66 kvm  
22 st 3 rum och kök ca 76 kvm
24 st 4 rum och kök ca 85-94 kvm
4 st 5 rum och kök ca 96-121 kvm

Boendeform
Bostadsrätter

Inflyttning
Prel från fjärde kvartalet 2019

Arkitekt
White Arkitekter
Atrio Arkitekter





Ett till fem rum och ett bra kök
 — — —

Förutom att vara en nostalgisk hyllning till det klassiska mint-
godiset Zig Zag, kommer namnet ZickZack från fasadernas 
sågtandade mönster, som ritats av White Arkitekter. Totalt blir 
det 93 lägenheter som dels tornar upp sig i en tidstypisk fond 
över torget, och dels sträcker ut sig längs med Kärrtorps- 
vägen. Från porten når du tunnelbanan på blott en minut utan 
att ta i alltför mycket. 

Med lägenheter mellan 1 till 5 rum och kök kommer det att 
samsas större familjer med unga vuxna som skaffat sin 
första lägenhet i huset. Även folk i sina bästa år som precis 
sålt den kära villan kommer att bo här. Och allt däremellan så 
klart. Kärrtorp har varit en levande stadsdel med alla typer av 
människor i flera decennier. Tack vare upprustningen av torget 
och skapandet av de nya bostäderna fortsätter den traditionen. 

Här kan alla hitta ett hem
De båda husen byggs till en vinkel, med det så kallade 
zickzack-huset mot torget och det längsgående lamellhuset 
längs Kärrtorpsvägen. Detta skapar en lugn innergård där vi 
planerar för gröna rum och sittplatser. Husen kommer att bli 
4–6 våningar höga med en ljus modern färgsättning och med 
butikslokaler i gatuplanet mot torget.

Karaktäristiskt för lägenheterna är att de är mycket 
välplanerade. Inga onödiga kvadratmeter utan väl utnyttjade 
ytor. Lägenheterna har sunda och väl utvalda material. Gene-
rösa kök och vardagsrum som sedan övergår till rum i fil med 
ljus och rymd. Sovrummen finns längre bak i lägenheterna i en 
mer privat del. Alla lägenheter får balkong eller uteplats och 
flera av lägenheterna på nedre plan kommer både ha balkong 
och uteplats.

I källaren eller på vinden kommer det finnas ett förråd till 
varje lägenhet. Under husen finns garage med plats för både 
bilar och cyklar. Separat cykelrum med cykelpump.

Sätt din personliga prägel
En del av tjusningen med att köpa nyproduktion och vara med 

från allra första början, är att du kan sätta en personlig prägel på 
din nya bostad. Du kan göra olika tillval ur vår inredningskatalog. 
Det kan till exempel gälla golvet, köksluckor, bänkskiva eller ett 
annat kakel. Du väljer och vi hjälper dig på vägen.

Utvalda och sunda material som håller länge
Vi är måna om att ha noga utvalda material och en genom-
tänkt planlösning i våra bostäder. De smakfullt kombinerade 
och tåliga ytskikten behåller den fräscha nybyggda känslan 
länge. Till husens interiör har våra  inredare tagit fram golv, 
kakel, klinker, beslag och kökssnickerier utifrån klassisk  design 
och god kvalitet. Lägenheterna har  genomgående ekparkett 
– slitstarka golv som bara blir vackrare med åren. Husen är 
utrustade med IP-telefoni, bredband och TV via fiber.

Energieffektiva hem med känsla 
Hållbarhet är viktigt för oss och vi bygger våra hus med 
omsorg om både människor och miljö. Husen är smarta med 
energieffektiva lösningar för låga driftskostnader som till 
exempel värmeåtervinning av frånluft, välisolerade väggar 
och tak samt solceller på taket.









Röster från Kärrtorp
 — — —

Mats Morén, Morén cykel
”Jag skulle säga att det är en familjär stämning här i Kärrtorp. 
Det är påtagligt att folk bryr sig om sin närmiljö, folk är väldigt 
medvetna. Det är ofta loppmarknad på torget. Du cyklar in 
till stan på max 20 minuter. Och tar dig lätt runt i närområdet, 
som till Bagis, Hellasgården eller Söderbysjön.”

Sertac Yildizoglu, Kärrtorps Deli 
”Jag bor här i Kärrtorp med min familj och trivs jättebra. Det 
är nästan som en liten by här. Det är en bra mix av människor, 
både äldre och folk i min egen ålder runt 30–35 år och många 
barn. Vi har mat och produkter från medelhavsområdet, alltså 
från Grekland, Italien, Turkiet och Spanien.”

Josefin Hinsegård, MA Baker
”Det är en god gemenskap i Kärrtorp, tycker jag. Det är ett 
levande torg och vi har många trevliga stamkunder som vill 
handla av vårt ekologiska utbud. Vi har mycket grannsamver-
kan och olika facebook-grupper där vi hjälper varandra. Det kan 
handla om att någon har äpplen man får komma och plocka 
eller att man hjälper varandra med borttappade cyklar.”



Linda Mattsson, Konditori Santa Fé
”Kärrtorp är ett mysigt område. Här är lugnt och skönt och 
nära till det mesta, både till skogen och sjön. Vi går ofta till 
Söderbysjön på helgerna och grillar korv med barnen eller 
badar på sommaren. Kaféet har funnits sen 1952 så vi passar 
in i miljön här kan man säga.”

Stella Andersson, volontär på Lindra Second hand
”Kärrtorp är idylliskt. Det är en fin sammanhållning här och 
folk värnar om varandra. Centralt och nära till Stockholms 
innerstad. Det är glädjande att det flyttar in så många barn- 
familjer, annars bor faktiskt många människor kvar här och 
trivs. Jag jobbar ett par gånger i veckan som volontär och tar 
emot gåvor bland annat. Nåt vettigt måste man ju göra.”

Ann Zetterberg, biograf och teater Reflexen
”Det har hänt mycket i Kärrtorp. För 20 år sedan var det lite 
nedgånget, nu hänger Kärrtorp med i samhällsutvecklingen. 
Det är roligt att vi har två teatrar för ett så litet samhälle. 
Turteatern ligger om hörnet och Reflexen är ju både biograf 
och teater.”
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