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Nu går det att leva herrgårdsliv tio minuter från
Stockholm
Skanska inleder denna helg bostadsförsäljningen av Herrgården i
Järvastaden i Sundbyberg. Huset är designat som en klassisk
herrgård och består av 22 lägenheter varav två vindslägenheter
och kommer att ligga vackert upphöjt på en kulle.
I Järvastaden som växer fram utanför Stockholm kommer Skanska att bygga
en modern version av en herrgård som kommer att ligga högst uppe på en
kulle. Det herrgårdsliknande flerbostadshuset passar dem som önskar en
stor trädgård men som samtidigt inte vill spendera sin tid med att klippa
gräsmattan eller måla om huset.
– Intresset för herrgårdsliv ökar och vem har inte drömt om att leva i en
praktfull herrgård med tillhörande flaggstång, en pergola där man kan dricka
kaffe och samtidigt ha närheten till naturen, säger Yvonne Ulfberg,
bostadssäljare på Skanska Nya Hem.
Herrgårdsliv i lägenhet
Brf Herrgården kommer att bestå av 22 lägenheter i varierande storlek och
antal rum. De minsta tvåorna kommer att bli 45 kvadratmeter och de största
fyrorna kommer att vara 102 kvadratmeter. Dessutom kommer det att finnas
två vindsvåningar på 114 kvadratmeter vardera.
Alla lägenheter kommer antingen att ha en balkong, en uteplats eller terrass
som kommer att bjuda på Järvastadens bästa utsikt från höjden och vara
omgärdade av stora grönytor och en gemensam trädgård och lekplats.
Preliminär inflyttning beräknas bli årsskiftet 2011/2012
– Herrgårdens läge kommer nog att locka många. Det tar nämligen inte mer
än tio minuter att ta sig till centrala Stockholm härifrån. Dessutom finns
Igelbäckens naturreservat och den populära lekparken Mulle Meck med över
100 000 besökare årligen runt hörnet, säger Yvonne Ulfberg, bostadssäljare
på Skanska Nya Hem.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Yvonne Ulfberg, bostadssäljare, Skanska Nya Hem, tel: 010-448 76 74
Niclas Strahner, pr-coach, Skanska Bostadsutveckling Norden, tel: 010
448 16 08
Om Skanska i Sverige
Skanska är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och
anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har
företaget cirka 10 000 medarbetare och intäkterna för byggverksamheten uppgick 2009 till
cirka 25 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2009 cirka 1 000
nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

