
GARPHYTTAN (LATORP 3:55)
MARKANVISNINGSTÄVLING



Vår vision

Härmed inkommer InnoBo Utveckling AB med 
ansökan om markanvisning för Latorp 3:55. 

Innobos vision är att ta fram ett förslag som tar 
avstamp i platsens förutsättningar och skapa en 
byggnation som kan bli ett nytänkande tillägg till 
Garphyttans bostadsutbud. I förslaget tillskapas 15 
bostäder i bostadsrättsform med fina kvalitéer där 
människan kan samverka med sin omgivning. 

Hållbarheten i bebyggelsen är avgörande för att 
bidra till en god bebyggd miljö och i föreslagen 
byggnation ges en omsorgsfull arkitektur som känns 
småskalig och nyskapande. Vi tror att förslaget 
kan bli ett spännande tillskott som kan stödja och 
förstärka Garphyttans bostadsinnehav.

Innobo eftersträvar alltid till att bidra för att 
hushålla med naturresurser för människor och 
andra organismer, utan att skada naturliga systems 
möjligheter att förse samhällen och människor 
med naturresurser och ekosystemtjänster på lång 
sikt. Genom att tillskapa en ny typ av bostadsform i 
området som bidrar till en flyttkedja som kan gangna 
Garphyttan och Örebro kommun i stort.

Tillsammans med Bygd Arkitektur AB har vi tagit oss 
an uppgiften att skapa ett attraktivt boende.

Bostadstyp: Småhus

Antal bostäder: 15 st 

Rumsfördelning: 4 rum och kök

Planförutsättningar: Gällande 
detaljplan är antagen 2009-08-17

P-platser: 17 p + 1 hkp
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Förutsättningar

Garphyttan, vid foten av Kilsbergen

Garphyttan är en tätort ca 16 kilometer 
väster om Örebro. Området är en naturnära 
boendemiljö som kan kombineras med 
ett varierat, trafiksäkert och hållbart 
vardagsresande till arbete, handel, 
service och fritidsaktiviteter genom 
närhet till staden och kommunens lokala 
kärnor på landsbygden. Fastigheten för 
markanvisningstävlingen blir en del av 
Garphyttans sydöstra kant som består av en 
brokig blandning av villabebyggelse, parhus 
och radhus från olika årtionden. 

Naturen som bärande identitet

I närheten finns naturreservaten Vinteråsen 
och Kanterboda, som kan nås genom gång, 
cykel och ridning från bostadsområdet. 
Vinteråsen innehåller blandning av mycket 
rika lövskogar, beteshagar och rester av 
små slåtterängar. I Kanterboda är naturen 
omväxlande från tallskog, granskog och 
barrskog blandad med lövträd till sumpig 
skog och kärrmark. Idag har stora delar 
av detta öppna landskap vuxit igen och 
omvandlats till skog. På grund av den tidigare 
markanvändningen är skogarna sällan äldre 
än 100 år. Vissa delar av skogen har i stort 
sett lämnats orörda.

Utöver de rika växt- och djurliven i 
närområdet kännetecknas Garphyttan av sin 
närhet till Kilsbergen och det friluftslivs som 
erbjuds där med längdskidor, vandring, bad 
och andra utomhusaktiviteter.

Fastigheten idag

Fastigheten Latorp 3:55 är 4068 kvm. I södra 
delen av fastigheten är träden till stor del 
avverkad medan den norra delen består 
av en tät, yngre blandskog. Sydväst om 
fastigheten finns ett parkområde som har 
enskilt huvudmannaskap. Parkområdet består 
av tät blandskog och utmed fastighetskanten 
går ett gång- och cykelstråk som leder 
från Garphyttan till Örebro tätort. Nordöst 
om fastigheten omringas fastigheten av 
lokalgatan som kopplas till Tysslingevägen.

Närheten till Kilsbergen gör området till ett attraktivt boende Idegranen är ett minne från 4000 år sedan när det var kustområde

Området ligger i närheten till fina naturstråk och naturreservat I närliggande naturreservat finns det svampar, insekter och fåglar

Fastigheten ligger i anslutning till ett parkområde med tät blandskog Kalkbrottet i Kanterboda där det bröts kalk under 1900-talets början

Markanvisnings- 
området

Livsmedels-  
butik

Garphyttan

Banvall in till Örebro

Kilsbergen

Skola
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Funktioner

1. Kedjehus 
2. Förråd
3. Parkering, gräsarmerad
4. Gemensam gårdsyta
5. Uppsamlingsyta för sopkärl
6. Angöringsplats 
7. Gångstråk med koppling till parken 
och som även fördröjer dagvatten
8. Gång- och cykelstråk
9. Dagvattenränna genom området
10. Utrymme för områdes-gemensamma 
batteriet

Ytor

15 st småhus: 4 rum och kök

BYA per enhet   67 kvm
BOA per enhet  113 kvm

Totala BYA   1005 kvm
Totala BOA        1 695 kvm

5. 

7. 

10. 

Situationsplan
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Framtida 
bostadskvarter

Framtida 
bostadskvarter

Framtida 
bostadskvarter

Området läggs ut som ett antal 
ihoplänkade bostäder som tillsammans 
bilder kedjor runt det gemensamma 
gårdsrummet. Här finns plats för 
umgänge, vila, lek, odling m.m. 

Förslaget kopplar sig till och tar vara på 
karaktären av den befintliga naturen i 
området. Igenom gårdsrummet leds en 
enkelriktat, intern gata som tar hand om 
logistiken i området. 

Till gårdsrummet kopplar sig bostädernas 
privata trädgårdar. Trädgårdarna blir en 
förlängning av bostaden med möjlighet 
till att vistas, odla och sätta sin prägel på 
områdets grönska.

Området
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Arkitektur

Sektion A-A 1:200

Fasad B-B 1:200
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Varje bostad är utformad i vinkel som ett ”L” 
som öppnar sig mot de privata trädgårdarna. 
Detta möjliggör att bo både ljust och tätt utan 
att störas av insyn.
 
Bostaden framstår å andra sidan relativt sluten 
mot gatan och de gemensamma områden. 
Detta tillsammans med fasadförskjutningarna 
tydliggör bostaden som en egen huskropp i 
den samlade bebyggelse.   
 
Entréplanet är öppet med rundgång där 
uterummet blir en naturlig förlängning av 
de indre rummen. I vardagsrummet skapas 
genomsikt till båda trädgårdarna. Denna 
genomsikt återfinns även i köket där bostaden 
ligger i gavellägen.
 
Även övervåningen öppnar sig mot de gröna 
trädgårdarna. Varje rum har tydligt riktade 
fönsteröppningar som tillåter ljuset att släppas 
in från olika vädersträck.
 
Tillsammans skapar bostäderna tydliga kedjor 
som bildar båda gemensamma och privata rum 
med en rumsvariation.

Entréplan 1:200 Övervåning 1:200

Bostaden

FÖRSLAGET

Området läggs ut som ett antal ihoplänkade bostäder
som tillsammans bilder kedjor runt ett gemensamt
gårdsrum. Här finns rum för umgänge, vila, lek,
odling m.m.

Förslaget kopplats sig till och tar vara på karaktär av
den befintliga naturs i området. Igenom gårdsrummet
leds en enkelriktat, intern gata som tar hand om
logistiken i området.

Till gårdsrummet kopplar sig mindre privata
trädgårdar. I trädgårdarna ges friyta till att vistas,
odla och sätta sig prägel på områdets grönska.

BOSTÄDERNA

Varje bostad är utformat i vinkel som ett "L” som
öppnar sig mot de privata trädgårdar. Detta möjliggör
att bo båda ljust och tätt utan att störas av insyn.

Bostaden framstår å andra sidan delvist sluten mot
de gemensamma området. Varje bostadsenhet
framstår som i kedjan som en tydlig byggnadskropp.

Entréplanet framstår öppet, med rundgång och
uterummet som en naturlig förlängning av de indre
rummen. Igenom planet skapas genomsikt i
vardagsrummet och i gavellägen.

Även den övre våning riktar sig mot de gröna
trädgårdarna. Varje rum har tydligt riktat
fönsteröppningar som tillåter ljuset att pressas in från
olika vädersträck.

Tillsammans blir bostäderna tydliga kedjor som bildar
båda gemensamma och privata rum med en rik
rumsvariation.
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Vegetation, lekmiljöer och gröna stråk till parken tillskapas

Gröna värden

Bostadsområdet ligger i anslutning till ett parkområde med 
blandskog. Huskropparna placeras för att skapa öppningar till parken 
i form av grusgångar och grönytor, då den ska vara en naturlig del i 
bostadsområdet och lätt för barn att ta sig till. Inom området bevaras 
vegetation i form av bevarandevärda tallar och björkar och en gräsyta 
skapas i centralt för att bli en grönt inslag och lekyta. Stenbumlingar 
och stockar som finns på tomten idag och används för att skapa en 
kreativ miljö på den gemensamma innergården. Trädgårdarna ramas 
in av klippta häckar av förslagsvis vintergrön liguster eller avenbok 
som har kvar de vissna bladen under vintern.

Gårdsmiljö

Bostadsgården får en lummig och trivsam karaktär med en 
sammanhängande markbeläggning av ljust stenmjöl. En bärande idé 
för gårdsmiljön är att alla ska både få sin privata sfär och samtidigt 
kunna bygga upp en gemenskap med sina grannar. Trädgårdsytan 
blir det där extrarummet där eftermiddagsfikat kan tas i solen och den 
gemensamma gårdsmiljön kan utnyttjas för både lek och avkoppling. 
Innergården möbleras enkelt med långbord och murad grill där 
områdets sommarfest kan anordnas. Alla bostäder får två uteplatser 
för att kunna använda vid olika tidpunkter och årstider. Förslaget 
skapar ett barnvänligt bostadsområde där de boende får känna 
samhörighet och där spontana möten naturligt uppstår. 

Gatustruktur

För att områdets utveckling ska vara attraktiv och hållbar måste 
mjuka trafikanter premieras. Längs bostadsområdets sydvästra kant 
ligger en framtida gång- och cykelväg genom parken som leder in 
till Garphyttans kärna åt ena hållet och Örebro tätort genom gamla 
banvallen åt andra hållet. Det ger goda förutsättningar till hållbara 
pendlingsvanor. Med områdets låga trafikalstring skapas möjlighet till 
kantstensparkeringar längs gatan. Bilen är underordnad de gående 
inom området och parkeringarna placeras i utkanten i en samlad 
lösning för de boende mot parken samt för gäster. På en mindre 
del av gårdsytan möjliggörs en rundkörning för att möjliggöra för 
angöring till bostäderna vid parken. 

Dagvatten

Förslaget utgår från att inom gårdsytan kombinera grönytor 
och dagvattenhantering där det finns potential för dagvattnet 
med mindre markskillnader att tillfälligt översvämma inom 
ytan för att sedan avledas och renas innan det ansluts till det 
allmänna dagvattensystemet. De öppna dagvattenlösningarna 
kan bidra till stora kvaliteter som är svåra att tillskapa med andra 
gestaltningselement. För att minska hårdgjorda ytor och fördröja 
dagvattnet ytterligare ska parkeringsytor utföras med gräsarmering.

Gårdsmiljön utformas så att mjuka trafikanter prioriteras

Fördröjningen av dagvatten skapar även lektillfällen

Bostadsgården får markbeläggning av 
ljust stenmjöl

Gräsarmerad parkering för bättre 
infiltration

Gröna ytor tillämpas som en del av 
fördröjningen av dagvattnet

Öppen dagvattenränna går genom hela 
bostadsområdet

Gaturum och parkeringar
Mjuka trafikanter premieras inom området.

Gårdsmiljön som ramas in av trädgårdarnas häckar

Dagvattenhantering
Fördröjning sker inom gårdsmiljön och på parkeringsytorna. 

Gröna värden
Gångstråk öppnar upp området till grönområden.

Markbeläggning 

Koncept
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Materialpalett Naturbanism
Förslaget tar avstamp i natur-urbanism, eller naturbanism 
som det också kallas där byggnationen ska ta hänsyn 
till naturen. Möjligheten att bo i ett vackert och hållbart 
hem ska vara tillgängligt för alla grupper av människor. 
Vi vill göra god arkitektur tillgänglig för flera människor. 
Den snabba utvecklingen som sker i världen skapar en 
längtan efter naturen.  

Både tallar och björkar som föreslås att bevaras i 
området med en mastliknande stam som är kvistrfri 
nedtill även om det finns stor konstrast i bark, blad 
och barr. De stora gavlarna blir en del av skogen och 
fönstrena placeras för att alla rum ska få god tillgång 
till dagsljus och utsikt mot gårdsmiljöerna.  Mot gång- 
och cykelstråket blir fönstrena synliga vilket bidrar till 
tryggheten mot parken.

Hustyp
Bostäderna är en blandning mellan småhus och 
kedjehus. Bostaden utformas för att passa olika typer av 
människor samtidigt som den ska bli en naturlig del av 
Garphyttans landskapsbild. Den vinklade huskroppen 
skapar privata utrymmen och en planlösning som 
innehåller en kombination av de privata och sociala 
ytorna. 

Utformning och placering
Utformningen och placering utgår från mötet med 
andra människor som kan ske när uteplatser möts och 
ytor samnyttjas. Småhusen placeras vinklade i grupper 
om två, tre och fyra. Bebyggelsen ramar in innergården 
för att skydda från väder och vind, men även fånga in 
solen på de gemensamma ytorna. Med en avsikt att 
skapa flöden mot parkområdet och samtidigt rama in 
innergården grupperas småhusen och formar ett rum 
där de boende kan känna trygghet och en gemenskap. 
De boende kan planera evenemang tillsammans eller 
mötas med morgonkaffet i handen över trädgårdarna. 

Trä
Bebyggelsen föreslås uppföras helt i trä där det kan 
finnas en variation i träslag. Trä som material ger en varm 
ton och tydlig taktilitet till de delar av byggnaden man 
tar i eller lutar sig mot vilket även lämpar sig till den 
småskaliga bebyggelsen i anslutning till naturen som 
är närvarande i området. Träfasaden behandlas med 
roslagsmahogny vilket bidrar till en arkitektur i harmoni 
med skogen.

Svetsad papptak

Fasaden utformas med stående träpanel 
behandlat med roslagsmahogny och 
oljade fönster och dörrar i trä

Arkitektur

Tak av svetsad papp
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LSO

Hållbarhet för oss
Hållbarhet är ett vitt och brett begrepp som omfattar flera 
olika delområden. För oss handlar det om att tillskapa 
miljöer och samhällen som står sig över lång tid med så 
liten inverkan på klimatet som möjligt. I ansökan är vår 
ambition att byggnaderna ska kunna reducera, producera, 
lagra och kommunicera energi vilket beskrivs nedan. 
Därtill inriktar sig förslaget på att tillföra sociala värden 
såsom en gemensam gård med möjlighet till lek och 
gemensamma aktiviteter för de boende. Sammantaget 
ger förslaget ett flertal synergieffekter till både boende, 
området och samhälle. 

Genomförbarhet 
Innobos projekt är alltid planerade med stor omsorg för 
genomförbarhet. När vi nått målet för genomförbarhet 
har vi värderat det vi kallar genomförbar hållbarhet då 
vi balanserat våra hållbarhetsmål till ett genomförbart 
projekt.

Social hållbarhet
Vårt mål är att skapa överkomliga bostäder för flera 
målgrupper i Garphyttan. Förslaget baseras på att tillskapa 
mindre bostäder med villans kvalitéer men till en lägre 
insats via en bostadsrättsförening. Den gemensamma 
gården är en given plats för att lära känna grannarna eller 
leka i en trygg miljö. 

Ekonomisk hållbarhet
För oss så är även genomförbarhet en del av ekonomisk 
hållbarhet. Vi vill skapa ett boende som över tid är 
ekonomiskt hållbart för både bostadsförening och 
bostadsrättsinnehavarna därav är vi noga med att 
skapa trygga kalkyler som är transparenta och intygade 
av oberoende intygsgivare enligt lagar och regler. Vi 
samarbetar även med flera seriösa externa intressenter 
när det gäller ägande och förvaltning av hyresrätter och 
samhällsfastigheter som har långsiktiga perspektiv.
Vi arbetar med beprövade metoder och arkitektritade hus 
i stil som vi genomfört i tidigare projekt och kan därför 
genom upprepning skapa ett kostnadseffektivt projekt till 
förmån för överkomliga insatser och låga driftkostnader 
för bostadrättsköparna.

Ekonomisk hållbarhet är både för oss och våra kunder en 
viktig parameter. För att uppnå genomförbarhet där vi 
väger in de ekonomiska målen på både kort och lång sikt 
och när dessa balanserar uppnår vi genomförbarheten i 
projekten.

De boendes bilar kan laddas från 
områdets egenproducerade el och kan 
även effektbalansera via bilbatteriet till 

bostäderna.   

Byggnaderna isoleras med 

träfiberisolering. 

Solceller uppförs på byggnadernas 
tak som kopplas till det 

områdesgemensamma batteriet. 

Det områdesgemensamma batteriet 
förvaras i separat utrymme.

Byggnaderna uppförs med stomme av 

masonitebeams. 

Ekologisk hållbarhet
Innobo eftersträvar alltid till att bidra för att hushålla med 
naturresurser för människor och andra organismer, utan 
att skada naturliga systems möjligheter att förse samhällen 
och människor med naturresurser och ekosystemtjänster 
på lång sikt.
Genom att använda den senaste tekniken för uppvärmning 
och hustak som är utformade med goda förutsättningar 
för att kunna kompletteras med elsolfångare avser vi sträva 
efter en så grön energikälla som möjligt. 

Bostäderna byggs med trästomme av mosonitebeams 
med träfiberisolering och fasader i träpanel. Förutom att 
trä är ett förnyelsebart material, binder det också koldioxid 

Energiomställning
En av ambitionerna för intresseanmälan är att 
byggnaderna ska reducera, producera och kommunicera 
energi. 

Energikonceptet har flera fördelar på såväl fastighetsnivå 
som samhällsnivå vilket också är nödvändigt då 
behovet av att ställa om vårt samhälle är ett definierat 
och fullbordat faktum. Efter att Sverige har satt upp 
mål om att blir det första fossilfria välfärdssamhället 
behöver vi ta ett rejält språng för att lösa den globala 
klimatutmaningen. Energisystemet behöver ställas om och 
systemförändringar krävs för att nå hela vägen. 

Som ett led i energiomställningen har Svenska kraftnät 
behov av att minska trycket på överliggande nät liksom 
behov av att tillgå frekvensregleringstjänster vilket 
innebär att en viss frekvens av pulserande el behöver 
upprätthållas i stamnätet. Vanligtvis hjälper olika kraftslag 
som kärnkraft och vattenkraft till med att upprätthålla 
balansen men nu kan även byggnader som tillskapar sin 
egen el hjälpa till med frekvensreglering – vilket också 
skapar en tacksman inkomstkälla för byggnadsbeståndet. 
Ambitionen är att byggnaderna i Latorp 3:55 kommer 
uppföras med solceller som producerar el, batterier som 
lagrar och med automationslösningar som kan aggregera 
och kommunicera energi med huvudnätens distributörer. 
Byggnaderna kommer således fungera helt autonomt 
och kan på egna villkor samverka med huvudnätets 
distributörer.

Förslaget baseras på att byggnaderna i på fastigheten 
Latorp 3:55 ansluts till ett traditionellt växelströmsnät. 
Inom fastigheten kopplas solceller som uppförs på 
hustaken ihop via ett likströmsnät med ett batteri som 
kan försörja byggnaderna med lokalproducerad el samt 
hjälpa till att effektbalansera byggnadernas elanvändning 
och således avlasta huvudnätet. Solcellerna och 
batteriet kopplas även till byggnadernas styrenhet (den 
mörka lådan) som virtuellt kommunicerar till en lokal 
systemoperatör (LSO) som verkar på områdesnivå. Via 
LSO:n kan frekvensregleringstjänster erbjudas till Svenska 
kraftnät för att optimera energi- och effektanvändningen. 

Begrepp
Energi: Kan liknas med mängden vatten i en vattentunna.
Effekt: Kan liknas med trycket i vattenslangen.

i stommen och minskar därmed miljöbelastningen, 
byggtekniken med masonitebeams medför minskad 
materialåtgång och en lättare stomme vilket bla. bidrar till 
färre transporter. Men bäst av allt är att förlänga livscykeln 
för befintligt material, därav är vår ambition att bygga med 
återbrukat material i möjligaste mån. 
Grön mobilitet främjas genom lättillgängliga cykelplatser 
intill bostadsentrén samt med möjlighet till laddning av 
elbil som samtliga laddas från den egenproducerade elen. 

Klimatsmart, genomförbart och socialt hållbart
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Nytänkande fastighetsutveckling. I en konservativ bransch. Då är 
vi som bäst.

Vi heter Anna och Fredrik. Tillsammans har vi samlat på oss 
mångårig kompetens från några av Sveriges största byggföretag. 
Genom att tillföra vår erfarenhet och starka vilja banar vi väg för 
framtidens fastighetsutveckling, där nytänkande står i centrum. Vi 
är övertygade om att det går att utmana i en konservativ bransch 
där mycket ofta görs av gammal hävd. I alla våra uppdrag lägger 
vi därför stor vikt vid att vrida och vända på förutsättningarna för 
att se om vi kan bidra till byggandet av ännu bättre bostäder och 
samhällsfastigheter. Men utan att för den sakens skull krångliga 
till det.

Vårt huvudsakliga upptagningsområde är i Mellansverige, men 
det hindrar inte oss från att arbeta i andra delar av Sverige. 
Förutom i egna projekt arbetar vi också åt andra fastighetsägare 
i externa projekt. Vi hjälper till med bland annat tidiga kalkyler, 
bygglov, upphandling, projekt- och byggledning.

Vi på InnoBo gillar nytänkande fastighetsutveckling – och vi står 
kort och gott för nytänkande utan krångel!

Vår vision är att vara ett komplett och tongivande arkitektkontor 
där vår arkitektur tillför värden till omgivningen och människan 
för nuvarande och kommande generationer.

Bygd Arkitektur startade 2016 i Örebro. Vi är idag ett tiotal 
medarbetare med bred kompetens och erfarenhet från olika 
typer av projekt. Vår verksamhet utmärks av personliga relationer, 
stort engagemang och höga arkitektoniska ambitioner med 
förståelse för kundens affär.

Vi strävar efter att vara ett heltäckande arkitektkontor som 
levererar kvalificerade arkitekttjänster i ett brett spann av 
uppdrag såsom stadsplanering, offentliga byggnader, bostäder, 
lokaler och lärandemiljöer där vi har en aktiv roll genom hela 
processen från idé och vision till färdig byggnad.

Vi har en teambaserad arbetsprocess där vi tar vara på kontorets 
samlade erfarenheter och kompetenser. Utöver att säkerställa 
projektens kvalité och att lagar och normer uppfylls bidrar detta 
till att höja projekten arkitektoniskt och vi utvecklar och lär av 
varandra.
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BYGD ARKITEKTUR - BRF DJUPADAL 

Uppdrag:   Nybyggnad bostäder Ort: Örebro
Antal lägenheter:  49 st. bostadsrätter Status: Pågende
Beställare: HSB 

På höjden av en rullstensås som löper genom hela Kumla, precis intill det gamla 
vattentornet växer BRF Djupadal fram på ett av Kumlas mest attraktiva lägen. Projektet 
utgår från två fristående byggnader som vardera består av två sammanfogade 
lameller med tydliga gavelmotiv. De två byggnaderna är placerade något vinklade 
i förhållande till varandra för att öppna upp gårdsytan mot Djupadalsparken. De 
två husen har fått varsin kontrastkulör som återfinns i den laserade träpanelen på 
balkonger och entréer, men även på dörrar och fönster för att skapa mer liv och 
variation i fasaderna. Den gröna kulören anspelar på parkens grönska och närheten 
till naturen medan den röda kulören är en flirt med det gamla vattentornets röda 
tegel.

BYGD ARKITEKTUR - VILLA REGIN

Uppdrag: Gestaltning och bygghandlingar  Ort: Örebro
Beställare:  Privatperson  Antal: Villa med arage
Status:    Färdigställd

Villa Regin är en privat villa utförd med hög ambitionsnivå. Detaljerna är moderna 
och minimalistiska och byggnaden är utförd med material som står sig över tid, 
taket är av bandtäckt plåt och fasaden i obehandlad lärk. Gränsen mellan ute 
och inne suddas ut med hjälp av ett helglasat uterum och en stor terrass med en 
specialutformad pool. Tomten är sluttande med trädgården nedsänkt, skyddad från 
gaturummet.   

INNOBO - BRF STRANDPARKEN 2

Uppdrag:   Nybyggnad bostäder  Ort: Askersund 
Antal lägenheter:  23st. lägenheter Status: Färdigställd

Vi har uppfört välplanerade lägenheter med sjöläge i Västra Strandparken! 
Byggnaden består av tre våningar med inredd vind och hiss. Utanför finns 
en grönskande innergård.
Lägenheterna har spännande planlösningar såsom inredda vindsvåningar 
med högt i tak och stora balkonger, men även markplanslägenheter 
med egna uteplatser. Storleken fördelas mellan 1 RoK – 4 RoK där varje 
lägenhetsstorlek finns i ett antal olika utföranden. Perfekt boende för 
er som värdesätter Askersunds fantastiska läge vid norra Vättern och 
samtidigt vill ha kort avstånd till butiker, restauranger och service. Brygga 
med båtplatser finns direkt nedanför.

INNOBO - BRF TÄRNAN

Uppdrag:   Nybyggnad bostäder Ort: Örebro
Antal lägenheter:  24 st. radhus  Status: Pågende

I Brf Tärnan erbjuds 24 st radhus i ett till två plan om 76-117 m² fördelat 
på 3-5 rok. Bostädernas exteriör är en smakfull mix av det moderna 
och den ursprungliga bebyggelsen i området och karaktäriseras av 
en charmig röd träfasad, stora fönsterpartier och sadeltak. Invändigt 
erbjuds genomgående hög standard, god design, härliga öppna 
umgängesytor och fantastiskt ljusinsläpp. Samtliga bostäder har uteplats, 
tvåplansradhusen har även ett härligt orangeri!
I Brf Tärnan bor du granne med naturreservatet Oset och Hjälmaren. 
Oset har en fantastisk och omväxlande natur. Här finns ett rikt fågel- och 
växtliv med rastplatser, grillplatser och naturliga utflyktspunkter, cykel- 
och promenadvägar. Trots det lugna och lantliga läget så bor du endast 
en cykeltur från centrum och Universitetet. Goda kommunikationer, gym, 
restauranger, skola samt barnomsorg finns i närområdet.

KärrhökenBRF Strandparken 2 BRF Djupadal

BRF Tärnan

Referensprojekt
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