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Byggt för skogstokiga familjer
Långt bort från storstadens trafikkaos, stressade
portföljmänniskor och höga tempo finns ett
enklare familjeliv. Här går du till jobbet med frisk
luft i lungorna, passerar hundraåriga gröna
granar, eller cyklar med barnen till badet på
sommaren. Lite skönare, lite grönare och utan
hetsiga bilförare.

I kanten av skogen
———

Vi har valt att placera husen precis mellan skogsbrynet och
det uppvuxna villaområdet. Här, mellan lugnet och livet,
finner du hem som du kommer att trivas i. Med en färdigställd uteplats och egen skön terrass. Bara för dig att ställa
ut solstolen. På knappa tio minuters promenad genom den
omkringliggande skogen, når du Barnsjön. En vacker och
lite trolsk badsjö. På promenadavstånd åt andra hållet
ligger Tyresö Centrum. Här hittar du mataffärer, butiker,
simhall, ishall och fotbollsplan. Flera förskolor och skolor
finns i närområdet.

Fakta Myntan
T YRESÖ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bostadsfördelning
37 st 5 rum och kök ca 117 kvm
10 st 6 rum och kök ca 160 kvm
Boendeform
Radhus och parhus i bostadsrättsform
Byggstart
Hösten 2018
Inflyttning
Preliminärt från sommaren 2020
Arkitekt
A-sidan Arkitektkontor

En populär kommun på frammarsch
Enligt svenskt kvalitetsindex är Tyresö Sveriges mest populära
kommun. Inte undra på när du har skärgård, natur och city
inom räckhåll. Och kommunen växer så det knakar. Centrala
Tyresö ska förvandlas från 60-talsförort till en modern och
attraktiv stadsmiljö med nya butiker och ökad service.
Utflykter och badplatser
Här finns det gott om nya och spännande platser att upptäcka. En tredjedel av Tyresös yta är skyddad som nationalpark eller naturreservat. I Tyresta kan du vandra i trolsk urskog
och i Alby finns vidsträckta hagmarker. Tyresö slott med den
omgivande parken är ett självklart utflyktsmål på sommaren,
men också på vintern då du kan åka skridskor i parken. Där
finns en krog, ett café och en stor handelsträdgård alldeles
intill. Från slottsparken går en bro över till Notholmen med
sköna badklippor. På Notholmen hittar du också en gästhamn
för fritidsbåtar och ett vandrarhem.
I området finns det även gott om badsjöar. Drevviken, Albysjön och den lilla Barnsjön i Trollbäcken, med gångavstånd från
våra radhus. I Alby naturreservat finns det en friluftsgård och
värdefull natur med spår av forntid.

Rikt kulturliv
Det finns ett rikt kulturliv i Tyresö med tre bibliotek - i Trollbäcken,
Tyresö Centrum och i Tyresö strand. Tyresö konsthall, som
ligger i Tyresö Centrums bibliotek, organiserar regelbundna
utställningar och konstnärskvällar.
På bygdegården i Gamla Tyresö, Kulturcentrum Kvarnhjulet
och på biblioteken anordnas evenemang både för stora och
som små. Kulturvecka på hösten och medeltidsdagarna i maj
är andra välbesökta och populära kulturevenemang.
Skolor och barnomsorg
Det finns många förskolor att välja på, både kommunala och
privata. Tyresö har totalt 16 st grundskolor och ett gymnasium
– Tyresö Gymnasium med cirka 500 elever.
Behöver du ändå ta dig in till stan
Från Tyresö Centrum tar du dig på 15 minuter in till Stockholm
med direktbuss. Väljer du buss till Gullmarsplan kan du lätt ta
dig vidare med tvärbana eller tunnelbana.

Tegel och tallar
———
Vid Kryddvägen i Tyresö, öster om villaområdet Trollbäcken
uppför vi 47 rad- och parhus i bostadsrättsform. Hemmen
kommer att ha fem väldisponerade rum i två plan. Vissa av
radhusen mot Kryddvägen får dessutom ett extra våningsplan
med takkupa. Alla hus får en mindre uteplats och en altan
byggt i skönt trädäck.
Husen byggs i vackert tegel som samspelar fint med de
kringliggande berghällarna och trädstammarna. Inslag av
träpanel kommer också att finnas i fasaderna. Taket blir i plåt
med solceller och förrådsbyggnaderna får sedumtak.
I området planerar vi för en grön innergård med odlingslådor
för dig som vill skapa en liten köksträdgård. Intill området bygger
kommunen en naturlekplats och en ny gång- och cykelväg.

Ett trivsamt hus för dig
Oavsett om du är i stadiet att bilda familj, har småttingar
springande omkring, vuxna barn som är utflyttade eller precis
sålt villan med den stora svårskötta trädgården, så passar
husen i Myntan dig. Vi tänker oss att du vill bo bekvämt, men
ändå vackert och stilfullt. Ett hem att vara stolt över, och med
en stark hemkänsla.
De flesta av husen byggs i två plan med 117 kvadratmeter
boyta. Yteffektiva hem där varje kvadratmeter tagits tillvara.
För en ljusare och öppnare känsla har vi ritat in smart förvaring med låga skåp mellan hallen och matrummet. Nedervåningen har en öppen välkomnande planlösning, medan
övervåningen är mer privat med tre sovrum och ett allrum. Är
du med oss från början kan du påverka planlösningen själv,
det går till exempel jättebra att göra om allrummet till ett extra
sovrum.
Husen har fasader i vackert tegel med mörkgrått plåttak. I
fasaden finns också inslag av trä. Entrédörrarna får olika kulörer.
Ett extra våningsplan på vissa hus
Vissa av husen sitter ihop två och två. Det är samma hus som
radhusen men vi har kallat dem parhus eftersom du bara har
en granne, och fönster på gaveln. Tio av husen får dessutom
ett extra våningsplan på 40 kvm med takkupa. Här kan du
göra precis vad du vill – ett extra sovrum, din drömateljé,
Tyresös största ”walk-in-closet”, spelrum, hemmabio...
möjligheterna är oändliga. Dessa hus kommer upp i ca 160
kvm boyta.
Alla hus får en liten ombonad färdiggjord uteplats med en härlig
altan samt ett kallförråd på fram- eller baksidan med sedumtak.

Grön ombonad innergård
Vi anlägger en trevlig gård i mitten av området med parkeringsplatser för både bil och cykel i anslutning. Det kommer
även att finnas cykelförråd i en separat byggnad på
innergården.
Utvalda och sunda material som håller länge
Vi är måna om att ha noga utvalda material och en genomtänkt 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. Husen har g
 enomgående ekparkett – slitstarka
golv som bara blir vackrare med åren. Köket pryds av mattlackade köksluckor. Husen är även utrustade med fiberkabel.
Sätt din personliga prägel
En del av tjusningen med att köpa nyproduktion och att vara
med från allra första början, är att du kan sätta en personlig
prägel på din nya bostad. Du kan göra många olika tillval ur
vår inredningskatalog. Du kan exempelvis byta ut köksluckorna, få en annan bänkskiva eller ett annat kakel. Du väljer och
våra inredare hjälper dig på vägen.
Energieffektiva hem
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
solceller på taket, återvinning av frånluft samt välisolerade
väggar och tak.

Röster från Tyresö
———
Mathieu Nilsson, Medley Tyresö Aquarena
”Det bästa med Tyresö är naturen. Det finns flera naturreservat
i kommunen för promenader och utflykter, dessutom finns det
ett antal utegym på nära håll. Jag trivs jättebra med att jobba
med träning och hälsa, att få förbättra livskvalitén hos folk.
Simhallen är bara fem år gammal och vi har även ett gym och
flera träningslokaler en trappa upp. Babysim och simskolorna
är populära och välbesökta.”
Diyana Tanous, Delin på torget
”Jag och min man tog över verksamheten här för knappt två
år sedan. Jag gillar människorna som bor här i området, de är
positiva och glada. Och folk känner varandra, det märks på
luncherna då folk pratar med varandra mellan borden. Jag
skulle säga att ungefär hälften av gästerna är stamkunder.
Vi brukar be kunderna om tips på vad de vill att vi säljer, så
att vi ständigt utvecklar oss.”

Lotta Dahl, Camillas blommor
”Det är lite småstadskänsla här i Tyresö och Trollbäcken,
man värnar om varandra. Vi har nästan bara stamkunder som
kommer till oss. Folk är trevliga och de vill ha det som det var
tidigare här. Vi har egentligen inte ändrat så mycket i affären
sedan jag och min man tog över. Det är fem anställda och
alltid mycket att göra.”

Staffan Sjöblom, SPOTi LED
”Jag bor med min familj i Trollbäcken, vi är ursprungligen
från Åland. Tyresö är en trevlig kommun, nära till fin natur
och ändå inte långt till stan. Det finns ett bra sportutbud för
barnen, min yngsta går på hockeyskola och ledarna där är
fantastiska. Vi är två delägare som haft belysningsbutiken i
snart fyra år, vi har även webbhandel. Jag tycker att det är
kul att ha kontakt med kunderna och trivs bra med att driva
verksamheten i Tyresö.”
Lotfi Mahjoeb, Alby friluftsgård
”För sex år sedan tog Jobbverket över cafét här på Alby
friluftsgård. Jobbverket är ett socialt företag och vi har flera
andra verksamheter, bland annat ett snickeri och ett bageri.
Totalt är det 24 anställda som har chansen att utvecklas och
bidra till verksamheten. Den här miljön är härlig med så
mycket vacker natur. Vi har öppet måndag till fredag och
serverar även lättare luncher.”

Maria Stenberg, Tyresö Trollbäcken innebandyklubb, TTIBK
”Tyresö präglas av fin natur, bad, mycket idrott och lyckliga
människor. Jag bor i Öringe, vid Tyresö strand, ihop med min
familj och jag har varit engagerad i olika idrotter i flera år.
Nu är jag ordförande i TTIBK, min dotter spelar med -04orna.
Vi har cirka 40 olika lag med 640 aktiva spelare, varav 120
tjejer. Vårt damlag spelade förra säsongen i Svenska Superligan och herrlaget i Allsvenskan. Ledorden är fairplay och
gott ledarskap och vår slogan: TTIBK – alltid oavsett.”
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Exempelplanlösningar
Radhus/parhus, 2 vån

Exempelplanlösning ”möjligheternas våning”
Radhus, 3 vån

5 ROK CA 117 K VM

6 ROK CA 160 K VM

ENTRÉPLAN

PLAN 2

Brf Myntan 6rok - ca 160
Bostad 01-3 PLAN 3

PLAN 3

Uteförråd
Välj själv om du vill ha en
snygg extra förvaringsbänk mot hall eller kök

Ljus, öppen entré med
praktiska skåp för
förvaring

Möjlighet till extra
förvaring under
snedtaket

Skjutdörrsgarderob

Alt. ett helt eget
våningsplan för familjens
vuxna. En master suite
med kontor, walk in closet
och tv-hörna.

Lång bänkskiva för
klädvård eller som
skötbord
Tvättställ med
kommod

Högt i tak
- ca 3,2 m
till nock

Tvättställ med
kommod
Förvaringsutrymme
under trappan
Alt. barnens lekrum/
spelrum, ditt arbetsrum
eller hela familjens
tv-rum

Öppet mot trappa
släpper in ljus
och ger känsla av
rymd

Lätt att duka upp
för många

Närhet till kök - utan
att behöva sitta och
titta på disken

Tyresö, Myntan

Ljust, socialt och lättmöblerat vardagsrum/
matrum med stora
fönster och dörr mot
terrassen

Stor skjutdörrsgarderob som ger
bra överblick

Exempelplanlösningar

Möjlighet till ytterligare
ett sovrum och klädkammare

Flexibel planlösning,
gör ett extra rum
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Tyresö, Myntan

Exempelplanlösningar
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