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Vectura Fastigheter utvecklar, förvaltar och 
äger fastigheter inom segmenten samhällsfas-
tigheter, kontor och hotell. Vectura medverkar 
i alla steg i värdekedjan, från identifiering av 
mark till utveckling och långsiktig förvaltning. 

Bolaget grundades 2012 och är ett fastighets-
bolag som ägs av Patricia Industries, en del av 
Investor AB. Vi erbjuder kommuner och hyres-
gäster en trygghet i form av ett långsiktigt 
ägande.

Vectura 
Vectura Fastigheter – en långsiktig fastighetspartner

Vectura MerHem® ger möjlighet till att göra saker tillsammans 
i gemenskap och kan bryta oönskad isolering och ensamhet. 

Att bo i gemenskap med andra kan öka tryggheten likaså 
närhet till stöd och hjälp i hemmet via hemtjänst samt närhet  
till ÄldreBo. Hög tillgänglighet gör det möjligt att åldras i trygghet 
och närhet till grannar och service gör det enklare att bibehålla 
sitt oberoende.

Trygghet  - Närhet till grannar, service och omsorg

Tillgänglighet  - Möjliggör kvarboende

Gemenskap  - Möjlighet att göra saker tillsammans och  
  bryta oönskad ensamhet och isolering

Vi erbjuder kommuner och hyresgäster en trygghet i form av ett långsiktigt ägande.
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Välkommen till Sigtuna stadsängar – en helt ny stadsdel 
som byggs i Sigtuna stad med målsättningen att vara Sveriges 
mest hållbara stadsdel. Sigtuna stadsängar ligger ca 1500 meter 
norr om gamla Sigtuna stadskärna och kommer att präglas av 
små, trevliga kvarter med varierande byggnadshöjder. Sigtuna 
Stadsängar omfattar en yta om ca 3 300 000 m² och totalt 
planeras ca 900 bostäder.

Härifrån tar det mindre än 1 timme till Stockholm C med bil,  
30 min till Uppsala C och 10 min med bil till Arlanda. Stadsdelen 
erbjuder ett behagligt promenadavstånd till Mälaren och vackra 
skogsområden precis runt knuten. Sigtuna Stadsängar blir en 
levande, trygg, praktisk och intressant plats att leva på. 

Vectura uppför ett Trygghetsboende ”MerHem” och ett äldre-
boende ”ÄldreBo” som har utformas i enlighet med den tydliga 
visionen för området där småskalighet, trygghet och varierad 
bebyggelse är ledord. I entréplan på ÄldreBo etableras kommer-
siella lokaler mot torg och park för att skapa förutsätt ningar för 
en levande stadsdel. Vårt projekt påbörjades hösten 2016 och 
beräknas stå klart under våren 2020. 

Vectura MerHem® 
På trygghetsboendets entréplan finns en  
gemensam lokal med kök och toalett som kan 
användas av MerHems hyresgäster för möten 
och gemensamma aktiviteter. Alla lägenheter 
har egen balkong/uteplats och en gemensam 
trädgård finns i anslutning till ÄldreBo som 
ligger intill. 

Parkering – 15 parkeringar finns för hyresgäster 
och besökare, 12 är under tak och 3 i anslut-
ning till entrén. 

Möjlighet till bilpool kommer att finnas.

13 cykelparkeringar finns vid entré mot  
Ragvaldsbovägen.

 

ÄLDREBOENDE

TRYGGHETS-
BOENDE

N Byggstart: 2017
Inflyttning: maj 2020
Torg klart: hösten 2019
Park klart: sommar 2020
Stadsdelen klar: omkring 2030
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Beskrivning 
byggnad

Fasaden består av puts och tegel med inspiration 
från Sigtuna Stads smala hus. Trygghetsboendets 
fasader byggs av en blandning av grå tegelsten i 
olika nyanser med gråa fönsterpartier. Entréytan till 
trygghetsboendet beläggs med marksten, murar 
med sten beklädnad och uppbyggda planteringar. 
Byggnaden har plåttak med sol celler på vissa delar.

Beskrivning 
lägenhet 
Katt Anders Gränd 23
 

• Tröskelfritt

• Ljusa målade väggar

• Parkettgolv

• Ljusa helkalkade badrum med kontrast- 
 erande färg bakom tvättställ och WC-stol

• Klinker i hall med plats för rullator

• Ljus inredning i kök

• Fönsterbrädor i natursten

• Alla lägenheter har förråd i lägenheten

Övrigt om huset:
• Keramiska plattor på golv i trapphus

• Trappa – Terazzo med handledare i stål
och oljad ek

• Hiss – ljus inredning med spegel,
handledare i ek och fällbar sits

• Aluminiumklädda träfönster

• Miljökausun för hushållsavfall finns vid parkering

• Källsortering – kommer att finnas i närområdet

1:or 12 st 36-37 m2

2:or 16 st 42-64 m2

3:or 5 st 72-82 m2

Lägenheterna varierar i storlek 
och antal rum

Thomas Eriksson Arkitekter
Sturegatan 11
SE-114 36 Stockholm

+46 8 5555 1800 Tel
+46 8 5555 1899 Fax
www.tea.se
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Utvändig färgsättning och
material, fasader mot gata

Sigtuna Stadsängar
Doktorn 1
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Vectura Fastigheter AB
Arsenalsgatan 8c
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Fönsterpartier i ljus tegel- och
putsfasad: ljust grå

Fönsterpartier i röd tegel- och
putsfasad: tegelröd

Tegel typ1
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Tegel typ1
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Fönsterpartier: grå
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FÖRKLARINGAR &
FÖRESKRIFTER
Alla mått i mm. Plushöjd anges i m
BA Belysningsarmatur

MATERIAL OCH KULÖRER

TEGEL
Tegel Typ 1:
2.1.63 Cassis / ljust grå. Fog: Böste / ljusgrå
Tegel typ 2:
2.7.05 Royal Spirit, grå. Fog: Böste / ljusgrå
Tegel typ 3:
2.7.05 Royal Spirit, grå. Fog: Rönne / grå
Tegel Typ 4:
2.2.77 Gammelröd Slagen Schatterad. Fog:
Rönne / grå
Tegel från Tegelmäster, muras i vilt förband,
format: 228 x 108 x 54 mm.
Mönstermurning vid Trygghetsboende enligt
detalj, separat handling i senare projektering.

PUTS
P1: Kulör ljusgrå
P2: Kulör tegelröd

SOCKEL
Målad betongsockel, h= min 200 mm,
anpassas i höjd till tegelskift. Kulör: mellangrå

PELARE
Målas ljust grå

PANEL
Undertak i portik och utkragning vid
Äldreboendes utförs med träpanel av furu, 95
mm, målas ljust grå. Undertak i entré och
utkragning vid Trygghetsboende utförs med
träpanel av ek, 95 mm, klarlackeras, matt.

FÖNSTER och FÖNSTERDÖRRAR
ÄLDREBOENDE;
Röda fönster, fönsterdörrar, fönsterpartier och
täta fyllningar i röd tegel- och putsfasad:
RAL 8002, Tegelröd
Ljusgrå fönster, fönsterdörrar, fönsterpartier
och täta fyllningar i grå tegel- och putsfasad:
RAL 7044, Sidengrå
TRYGGHETSBOENDE;
Fönster, Fönsterdörrar:
RAL 9007, Grå silvermetallic,
Fönsterpartier indragen balkong:
RAL 7044, Sidengrå

BALKONGER
Äldreboende:
Räcken vid balkonger, uteplatser samt franska
balkongdörrar ska vara pinnräcken av målat
plattstål 12x40mm, höjd 1300mm
Trygghetsboende:
Balkongräcken ska vara av glas, höjd 1100mm.
Terrassräcken ska vara av glas, höjd 1100mm.
Balkong-/Terrasskärmar ska vara av glas,
skärm för insynsskydd ska ha höjd 2200mm.
Kulörer;
Äldreboende: Räcken vid franska dörrar målas
i kulör lika intilliggande fönsterdörr, se ovan.
Balkongräcken mot gård lika fönster, Ljust grå
Trygghetsboende: Balkongräcke av bronsfärgat
klarglas. Stolpar och infästning metall, kulör
lika fönster, grå silvermetallic. Glasskärmar i
bullerutsatta lägen, klarglas utan ram.
Glasskärm terrass, frostat bronsfärgat glas.
Ram lika fönster, grå silvermetallic.

TAKTÄCKNING
Bandtäckning av falsad plåt.
Takplåt, hängrännor, stuprör, snörasskydd mm:
Kulör: RAL 9007, grå Silvermetallic
Taktäckning indraget tak plan 5
Trygghetsboende, Sedum.
Plåtavtäckningar lika takplåt.

ENTRÉPARTIER
Äldreboende: utförs i lackerat stål, kulör RAL
9007 grå silvermetallic
Trygghetsboende: utförs i ek, klarlackas matt

STÅLDÖRRAR
Äldreboende: kulör RAL 8002, Tegelröd

SKÄRMTAK
Skärmtak ska vara av bronsat klarglas på
ställning. Kulör RAL 9007, grå silvermetallic

Tegel typ 1
Ljusgrå sten
Ljusgrå fog

Tegel typ 2
Grå sten
Ljusgrå fog

Tegel typ 3
Grå sten
Grå fog

Tegel typ 4
Gammelröd sten
Grå fog

Puts 1
Ljusgrå

Puts 2
Tegelröd

MÖNSTERMURNING ENTRÉ TRYGGHETSBOENDE
Öppningar in mot parkering skapas med hjälp av borttagna tegelstenar ur ett förband.
Skuggverkan skapas vid entréparti genom att låta stenar sticka ut från fasad runt hörn.

Närstudie mur med hål (borttagna stenar) Närstudie mur med utdragna stenar

HÄNVISNINGAR
Situationsplan: A-01.0-11
Planritningar: A-40.1-01-26
Takplaner: A-40.1-16, A-40.1-27
Sektioner: A-40.2-01, A-40.2-02
Fasader: A-40.3-01, A-40.3-02

MATERIALPROVER FASAD

BA BABA

BABABABABA

FASAD MOT VÄSTER FASAD MOT NORR

FASAD MOT SÖDER FASAD MOT ÖSTER

ÄLDREBOENDE TRYGGHETSBOENDE ÄLDREBOENDE

TRYGGHETSBOENDE TRYGGHETSBOENDE ÄLDREBOENDE



8

Är du intresserad av en lägenhet i 

Vectura MerHem® 
Sigtuna Stadsängar?
Vill du ställa dig i kö? 
Uthyrning pågår och inflyttning sker prelimnärt i maj 
2020.

Har du frågor?
Kontakta Riham Mustafa, förvaltare Vectura Fastigheter 
riham.mustafa@vecturafastigheter.se

Är du intresserad av att hyra lokal?
Kommersiella lokaler finns i bottenplanet på ÄldreBo i samma 
kvarter. 2 lokaler för butik, café eller kontor med en yta mellan 
116 respektive 123 m². Kontakta Riham Mustafa, förvaltare 
Vectura Fastigheter riham.mustafa@vecturafastigheter.se

Vectura Fastigheter AB
Arsenalsgatan 8B
103 32 Stockholm
info@vecturafastigheter.se
www.vecturafastigheter.se
Telefon: +46 300-323 500

Vecturas Hållbarhetsarbete 
Vecturas hållbarhetsarbete spänner över hela 
vår verksamhet och är en integrerad del i vårt 
arbetssätt. Som fastighetsägare vill vi bidra 
till att skapa hållbara miljöer och utbildar oss 
löpande inom hållbarhetsområdet. Vårt  
engagemang i hållbarhetsfrågor genomsyrar 
hela utvecklingsprocessen från tidiga skeden 
till projektering, byggnation och förvaltning. 
Därigenom säkerställer Vectura att fastighets-
beståndet håller en hög kvalitet ur ett miljö-
mässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. 

Vectura är mån om att skapa byggnader med 
god arkitektonisk kvalitet som är väl anpassade 
till omgivningen. 

Vi vill att våra fastigheter ska uppfattas som ett 
tillskott i exploaterings området och uppskattas 
av boende och grannar. Fastigheter/byggnader 
ger en väsentlig påverkan på miljön under hela 
sin livscykel. För att säkerställa en begränsad 
miljöpåverkan, effektiv resursanvändning, att 
avfall reduceras och att användning av miljö-
farliga ämnen minimeras uppför vi alla våra 
nya fastig heter enligt Miljöbyggnad Silver och 
så även i Sigtuna Stadsängar. 

• Området Sigtuna Stadsängar följer miljöcerti- 
 fieringssystemet BREEAM Community
• Huset byggs enligt Sweden Green Building

Councils klassifiering Miljöbyggnad Silver

1 Bedömningskriterier för nyproducerad byggnad avseende Miljöbyggnad omfattar energianvändning, solvärmelast, energislag, ljudmiljö, 
radon,ventilationsstandard, CO2, fuktsäkerhet, termiskt klimat vinter/sommar, dagsljus, legionella, dokumentation av byggvaror och 
utfasning av farliga ämnen.
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Vectura Fastigheter AB
Arsenalsgatan 8B
103 32 Stockholm
info@vecturafastigheter.se
www.vecturafastigheter.se
Telefon: +46 300-323 500


