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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 Hamngatas 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.

Skutan
——
Båttrafiken utanför fönstren, brisen från Vaxholmsfjärden och
morgondoppet närmare än det går att säga nej till.

Skutan

Skutan har ett fantastiskt läge där alla bostäder har utsikt över
Skutviken. Huset innehåller ett trapphus med sexton bostäder
från ett till fem rum och kök. Naturmarken ansluter på sjösidan,
medan entréerna ligger in mot stadsdelens gata. På gatusidan
har huset en stor träveranda i tre plan som är byggd i limträ.
Verandan innehåller stora privata entrébalkonger. Klätterväxter
är tänkta att ta sig upp för limträpelarna och täcka verandan
med grönska.
Lägenheter, stadsradhus och vindsvåningar
Markplanet innehåller radhus med privata trädgårdar på
entrésidan och generösa balkonger och terrasser mot utsikten.
På plan ett och två i huset ligger fyra bostäder per plan. Två
mindre i mitten och två stora, villaliknande lägenheter, på
gavlarna. Dessa når man via träverandan – gavelbostäderna
får en egen, privat entréyta. Alla bostäder får även generösa
balkonger mot sjösidan.
Högst upp ligger två stora vindsvåningar med drygt tre meter
i takhöjd, stora vindskupor och takfönster. Här kan man forma

sin bostad efter sina önskemål. Vi erbjuder flera olika planlösningsalternativ, från två rum och kök med ett enormt allrum
mot fjärden till fem rum och kök på samma yta. Även här har
bostäderna stora uteplatser på träverandan och utsikt över
Norra Vaxholmsfjärden.
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 Skutan bor du med fri utsikt över
Vaxholmsfjärden i ett hus med bara sexton lägenheter, alla med sin speciella charm och utrustade
med noggrant valda material och handplockad
inredning.
Läs mer om projektet, titta på planlösningar och ta del av lägenhetsbeskrivningar och prislista på besqab.se
Välkommen till Skutan!
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Lägenhetsfördelning
3 st 1 rum och kök ca 36–38 kvm
2 st 2 rum och kök ca 51–52 kvm
4 st 3 rum och kök ca 80–96 kvm
7 st 4 rum och kök ca 95–122 kvm
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Vill du veta mer om Skutan?
KONTAK TA:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mäklare
Roberg Porander, Svensk Fastighetsförmedling
070-541 79 63, robert.porander@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 Skutans 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 Skutan på
besqab.se får du löpande nyhetsbrev med information
om projektet.
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