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Illustrationer och bilder i denna broschyr är idébilder.  
Avvikelse mot slutligt utförande kan förekomma.  
Materialet ska därför inte likställas med eller anses  
utgöra kontraktshandling. Tryckta färger kan avvika  
från verkligheten. Magnolia Bostad reserverar sig för  
eventuella ändringar och kompletteringar.
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Av skog, vid skog  
Brogårdstaden etapp 2 i Upplands-Bro är ett klimatsmart 
 kvarter med skogen som granne. Husen är byggda med 
 omtanke om både dig och miljön.  
 
Här bygger vi 1–4 rok för dig som vill bo nära naturen i en  
nyproducerad hyresrätt. 

Välkommen hem!



Lägenheterna

Ljusa materialval skapar ett luftigt 
intryck och ger dig möjlighet att 

addera färg och form, om du vill.

Hem att växa i

I Brogårdstaden etapp 2 finns allt från kvadrat smarta 
1:or till rymliga 4:or där familjen har plats att växa. 
Alla lägenheter har egen balkong där du kan bjuda 
dina nära och kära på middag eller äta frukost en 
skön sommarmorgon.

Ditt nya kök har köksinredning från Marbodal Aspekt 
och vitvaror från Siemens.

Bostädernas planlösningar är noga genomtänkta för 
att skapa utrymme för både vila och umgänge. Här 
finns gott om förvaring med garderobsväggar och 
extra klädkammare i vissa av lägenheterna. 

Väggarna har målats i en ljust grå ton som 
harmoniserar fint mot de vita snickerierna och  
det mattlackerade ekparkettgolvet. 



Magnolia Bostad | Brogårdstaden 3

Badrummet är helkaklat och har  
kombitvättmaskin. 

Rymligt sovrum med härligt ljusinsläpp. 

Ut och njut  
på din balkong! 
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Förråd

90

En rymlig 3:a med balkong, 
öppna sällskapsytor och två 
rymliga sovrum. 

En kvadratsmart 1:a med egen 
balkong. Med hjälp av en bokhylla 
kan du enkelt fixa en sovalkov. 

180

90

Förråd

Planlösningar
Du hittar samtliga plan-
lösningar i vårt Bofaktablad 
på projekthemsidan. 

Lägenhetsfördelning
1 rok 16 st   24 kvm
2 rok 21 st  40–54 kvm
3 rok 60 st  60–64 kvm 
4 rok 15 st  74–75 kvm

1 rok 
24 m2

Exempel på planlösningar

3 rok 
61 m2
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Förråd

160

En välplanerad 4:a med ljus 
matplats vid fönster och 
balkong. Sovrum med bra 
förvaring.  

2 rok 
40 m2

4 rok 
75 m2

Uthyrning pågår!

Förmedlingen av lägenheterna 
sköts via Holmströmgruppen. 

Anmäl intresse på vår 
projektsida 

magnoliabostad.se/ 
upplandsbro-brogardstaden-

etapp-2

Förråd

90

180

En välplanerad 2:a med ljus 
matplats vid fönstret och 
generöst sovrum. 
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Trä är ett fantastiskt byggmaterial. Inte nog med att 
det ger vackra fasader som är enkla att underhålla. Det 
är dessutom ett förnybart och miljövänligt alternativ. 
Därför har vi valt att bygga tre av kvarterets fem hus med 
träpanel. 

Volymhus bestående av moduler är också en miljövänlig 
byggteknik. Metoden effektiviserar både byggprocessen 
och sparar resurser. Modulerna tillverkas inomhus i fabrik 
och monteras på byggarbetsplatsen. 

På hustaken finns solpaneler som ger husen en extra låg 
energiförbrukning. 

Samtliga hus byggs med mål att uppnå miljöcertifieringen 
Miljöbyggnad Silver. 

Hus med omtanke om  
naturen – och dig

Forskning visar 
att människor mår 
bättre i trähus. 
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Brogårdstaden etapp 2 ligger intill 
huvudgatan men också intill skog  
och natur. På bilden syns hus 1–5. 

1

2

3

5

4
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En helt ny grundskola och förskola i närheten, 
finns redan på plats. 

På nära avstånd 
ligger Bro Hof Slott 
Golfklubb med fina 
banor och en trevlig 
restaurang.

I Brogårdstaden bor 
du naturskönt med  
skogen alldeles  
intill och Mälaren  
på nära håll. 
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Området

Nära staden, men ändå mitt i naturen
Att bo i Upplands-Bro är att bo i en lantlig idyll med absolut närhet till både skog och vatten. De 
natursköna omgivningarna bjuder på flera naturreservat samt Mälaren med stränder och närmare 
50 öar. Här finns något för alla – vandringsleder, badplatser och svampskog. För golfaren finns ett 
flertal golfbanor, varav Bro Hof Slott har två av Sveriges bästa. Gillar du hästar hittar du ett antal 
ridanläggningar i närheten och Sveriges nya huvudstadsbana för galoppsport, Bro Park. Längtar du 
efter människor, liv och rörelse är du i Stockholm city på cirka 35 minuter med pendeltåget. 

Området har en gedigen och spännande historia med anor från vikingatiden. Bro Kyrka som invigdes 
på 1100-talet finns kvar än idag – en fin och rofylld plats att besöka.

Vårt nya kvarter kommer att ha promenadavstånd till mycket. Hjärtat av området blir det nya torget   
– en trygg och levande mötesplats med butiker, busshållplats samt gröna ytor för umgänge och lek. 
Lite längre bort ligger Bro Centrum med simhall, äventyrsbad, sporthall, vårdcentral, tandläkare, 
apotek, blomsterbutik, frisör, gym, matbutiker, café, restauranger och mycket mer. Härifrån går även 
pendeltåg och bussar. Har du barn finns det förskolor och skolor i närheten.
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Ditt hem på 
detaljnivå 

Fakta
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Ytterdörr
Golv 

Socklar
Dörrfoder och listverk
Fönsterbänk
Innerdörrar
Väggar
Innertak
Garderober

Kökssnickerier
 
Bänkskiva och diskho 

Stänkskydd 

Vitvaror 

Spiskåpa

Golv wc, wc/dusch
Väggar wc, wc/dusch
Badrumsporslin 

Spegel 

Dusch
Vitvaror bad 

Belysning

Grundläggning
Dörrar
Yttertak
Fönster /fönsterdörrar 

Innerväggar
Golv terrass/balkong
Uppvärmning
Ventilation

Hiss
Trapphusgolv
Trapphusväggar
Övrig utrustning trapphus
Avfallshantering 

Förvaringsutrymmen
Allmänna utrymmen

Säkerhetsdörr
Ekparkett, mattlackad 3-stav, klinker i 
del av hall
Målade vita
Målade vita
Grå natursten
Vit innerdörr
Målade i NCS S1002-Y, ljusgrå kulör
Målat vitt
Marbodal vit

Marbodal Aspekt, belysning under 
 väggskåp
Bänkskiva i mörkgrå laminat, diskbänk 
rostfri 
Stänkskydd av glasskiva med målad  
yta bakom
Vita vitvaror, spis med glaskeramikhäll 
och diskmaskin från Siemens
Inbyggd i skåp

Antracitgrå klinker 10x10 cm
Vitt matt kakel 20x30 cm med rak sättning 
Tvättställ i vitt med kommod från  
Svedbergs, wc
Spegelskåp med integrerad belysning  
ovan tvättställ från Svedbergs
Duschvägg i glas
Kombimaskin 

Infällda spotlights

Fullisolerad balkgrund
Entrépartier förses med kod/tagläsare
Betongtakpannor
Vitmålat trä på insidan, lackat  aluminium 
på utsidan
Gips, målade
Komposit
Bergvärme
Till- och frånluft

Hiss finns i varje hus
Klinker
Målade
Postboxar i entré
Soprum på gårdarna med möjlighet till 
sortering
Förråd i varje lägenhet
Barnvagn- och rullstolsförråd finns i  
varje trapphus 

Lägenheterna

Byggnaden



Magnolia Bostad utvecklar nya 
 boenden, såväl hyresrätter som 
 bostadsrätter, vårdboenden och 
hotell på  attraktiva lägen i Sveriges 
tillväxtorter och storstäder.

Vårt arbete styrs av en helhetssyn 
där verksamheten bedrivs på ett sätt 
som främjar en långsiktigt hållbar 
samhälls utveckling.

Läs mer om oss och våra projekt på 
 magnoliabostad.se.





Magnolia Bostad AB
Box 5853, 102 40 Stockholm
Telefon +46 8 470 50 80
magnoliabostad.se
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