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Ett nytt kvarter mellan Hagastaden
och Gamla Råsunda
——
Längs med Solnavägen bygger vi nu fyra nya bostadshus där
350 lägenheter och ännu ﬂer liv kommer att rymmas. En väg som
binder samman Gamla Råsunda i norr med Vasastan i söder.

Nya Solna Centrum
Nya Solna Centrum kommer att få en mer stadsmässig känsla,
med ökad tillgänglighet och trygghet. Solnavägen kommer att
utvecklas till en tät stadsgata kantad med bostäder, butiker och
restauranger. Det nya kvarteret kommer att smälta ihop fint
med den äldre bebyggelsen kring Solna Centrum.
Lägenheterna
De allra flesta lägenheter får balkong och uteplats i sydväst. De
mindre lägenheterna är kvadrateffektivt utformade – där får du
plats med mycket, på liten yta. De större lägenheterna ligger
placerade i hörnen av huset, för att få in ljus från två håll med
balkongläge mot sydväst. I huset finns en Kungsvåning. Här
ligger de största lägenheterna med stora terrasser och utsikt
över omgivningen. På våningen under är takhöjden något högre
vilket ger lägenheter med studiokaraktär.

Kommunikationer och service
I närområdet finns alla tänkbara kommunikationer. Du når hela
Storstockholm med antingen buss, tunnelbana, tvärbana eller
pendeltåg. Och det centrumnära läget gör att du när som helst
kan promenera till caféer, restauranger och butiker.
Två olika inredningslinjer
Valet mellan våra två inredningslinjer Solid eller Säsong ingår
i köpet av din lägenhet. Solid är en tidlös inredning med ljusa,
frostiga färger. Säsong följer inredningstrenderna och uppdateras kontinuerligt. Men det finns möjlighet att göra andra
tillval också, så oavsett om du är road av inredning eller inte
kan du vara säker på att du har en välplanerad och fint inredd
lägenhet att se fram emot.
Läs mer om projektet, titta på planlösningar och ta del av
husbeskrivningar och prislista på besqab.se

Arkitektens ord
Solnavägen utvecklas till en boulevard kantad av byggnader på båda sidorna av gatan. Ambitionen från Solna
stad är att förtäta de centrala delarna av Solna, öppna
Solna Centrum till en levande innerstadsmiljö och bygga
bort barriärer i de stora trafiklederna som korsar stadsdelen. Kvarteret Solna Centrum är en fortsättning på den
satsning som påbörjats med de nya kvarteren i Gamla
Råsunda och som fortsätter hela vägen ner mot Torsplan
i Hagastaden. Bostadshusen blir en högrest fond mot
centrum och tar ner skalan i de stora strukturerna.
Genom att bygga på det överstora parkeringsdäcket till
Solna Centrum skapas fyra nya kvarter mot Solnavägen.
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Vill du veta mer om Solna Centrum?
KONTAK TA:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mäklare
Janne Viinikka, Svensk Nyproduktion
0768-58 56 96, janne.viinikka@svensknyproduktion.se
Projektledare
Alfred Begsten, Besqab
08-409 416 67, alfred.bergsten@besqab.se
Besqab Kundkontakt
08-409 416 00, info@besqab.se
Besqab.se
På besqab.se finns Solna Centrum projektwebb. Där
hittar du bilder, beskrivningar, prislista och planlösningar, samt information om köpprocessen och vårt
trygghetspaket, bland annat.

N
VA

EN M ÄR

K

T

Ett hållbart projekt
För oss på Besqab är det viktigt att det hållbara
livet också är det enkla livet. När vardagslivet fungear smidigt kan vi göra långsiktig
skillnad på riktigt. Därför börjar vi tänka
hållbarhhet ur många prespektiv redan i det
tidiga planeringsskedet.
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Anmäl dig som intressent
Genom att anmäla dig som intressent för Solna
Centrum på besqab.se får du löpande nyhetsbrev
med information om projektet.
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