


Projektfakta Strandblick

Område: Söder, Östersund
Adress: Bangårdsgatan 16-28
Ägandeform: Hyresrätt
Antal bostäder: 216 lägenheter
Bostadsutvecklare: Magnolia Bostad och Slättö
Förvaltare och uthyrare: Holmströmgruppen  
Inflyttning: Etappvis från december 2020
Mer information:  slattomagnoliabostad.se/strandblick

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 och Slättö reserverar 
sig för eventuella ändringar och kompletteringar.



Utmed Bangårdsgatan med utsikt över 
Storsjön och Frösön bygger vi ett nytt  
kvarter med 1–3 rok i sju olika hus. Här bor  
du på strålande läge nära vattnet, bara  
några minuters promenad från stadskärnan. 

Välkommen hem!

Bo där staden, vattnet  
och fjällvärlden möts
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God morgon! Från master bedroom i 
denna 3:a har du fin utsikt över Storsjön.

Välkommen innanför tröskeln i kvarteret Strand-
blick. Här bygger vi ljusa och välplanerade hem 
med egen balkong eller uteplats från köket. 
Fönsterdörrarna är helglasade vilket ger fint 
ljusinsläpp. 

Köken är inredda med vita luckor från Marbodal  
och vitvaror från Siemens. I de mindre lägen-
heterna finns kombinerad kyl/frys och smalare 
diskmaskin för att spara plats. Badrummen är 
helkaklade med duschvägg i glas och handduks-
tork. En smart kombimaskin med tvättmaskin och 
torktumlare i ett, spar plats i badrummet.

 

Lägenheterna

Hem att trivas i

Samtliga rum har genomgående ekparkett och 
ljusa väggar, vilket bidrar till ett fint ljusflöde och 
en bra grund för att komplettera med allt som 
är du och göra det till ditt hem. Fönsterbänkar i 
grå natursten bidrar med finess. Det är praktiskt 
och lättstädat med klinker i hall och genomtänkt 
hallförvaring. 3:orna har dessutom ett rymligt 
förråd i anslutning till hallen.

Mellan husen finns generösa och gröna 
innergårdar med lekplatser och sittgrupper.



3 rok har öppen planlösning mellan kök  
och vardagsrum. Helglasade balkong- 
dörrar släpper in gott om ljus.

Byggnaderna

Byggår 2020

Förråd
Externt förråd till varje 
lägenhet. 3 rok har delvis 
förråd i lägenheten.

Hiss Ja
Barnvagnsrum Ja, visst utrymme finns
Lekplats Ja, på gårdar
Cykelparkering Ja
Parkering Ja, hyrs ut separat
Bilpool/
cykelpool Nej

TV Telia TV-paket bas, en digital 
TV-box ingår per lägenhet

Bredband
Telia öppen fiber, hyresgäst 
tecknar eget abonnemang 
för internet

Telefoni
Hyresgäst tecknar eget  
abonnemang för bredbands-
telefoni

Parkettgolv Ja
Balkong Ja, eller uteplats
Helkaklat badrum Ja
Tvättmaskin/
torktumlare

Kombinerad tvätt och 
tork

Golvvärme i badrum Nej
Mikro Ja
Diskmaskin Ja

Hushållsel Hyresgäst tecknar 
eget abonnemang

Värme Ingår i hyran

Varm- och kallvatten Mäts och debiteras 
individuellt

Lägenheterna
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Typplanlösningar
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Alla lägenheter har 
tvättutrustning i badrummet.

Lägenheterna
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Exempel på planlösningar

I kvarteret Strandblick finns fyra souterräng-
hus och tre loftgångshus. Typlägenheterna som 
presenteras här kan variera i utförande mellan 
hus och våningsplan samt förekomma spegel-
vända. 

Souterränghus, 1-3 rok
Ingång från Bangårdsgatan eller från 
järnvägen/Storsjön. Samtliga lägenheter 
har balkong. 

Planlösningar
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Planlösningar

Vi hänvisar till bofaktablad för presentation  
av samtliga lägenheter i aktuella hus. 
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Loftgångshus, 1-2 rok
Lägenheterna är genomgående med entré 
via loftgång mot Bangårdsgatan och 
uteplats alternativt balkong mot innergård. 
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Planlösningar
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Planlösningar

Vi hänvisar till bofaktablad för presentation 
av samtliga lägenheter i aktuella hus. 
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Trä är ett fantastiskt byggmaterial. Inte nog med 
att det ger fasader som är enkla att underhålla. 
Det är även ett förnybart och miljövänligt 
alternativ. Dessutom visar forskning att 
människor mår bättre i trähus. Därför har vi valt 
att bygga samtliga av kvarterens hus med det 
som skogen ger oss.

Hus med omtanke  
om naturen - och dig

Husen
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Forskning visar att 
människor mår bättre 
i trähus. 

Husen
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Området

I Strandblick bor du centrumnära men 
har ändå aldrig långt till naturen och 
olika friluftsaktiviteter.
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Allt du önskar runt knuten

Storslagna naturupplevelser
Sommartid finns det gott om aktiviteter runt 
sjön. Bada, fiska, paddla, cykla, vandra eller 
beachvolleyboll i Surfbukten. Tycker du om 
vintersport har du hamnat rätt. Spänn på 
dig pjäxorna och ta en tur i skidspåret längs 
Storsjön. Eller prova Sveriges längsta upplogade 
långfärdsskridskobana med start i Vinterparken, 
mitt i centrala Östersund.

En sjönära stadsdel
På andra sidan järnvägsspåret från vårt 
kvarter växer Östersunds nya sjönära 
stadsdel Storsjö Strand fram. Här planerar 
kommunen för bostäder, verksamhetslokaler, 

caféer, restauranger och kontor. Det blir en 
naturlig förlängning av stadskärnan med 
strandpromenad och gröna mötesplatser.

Goda kommunikationer
Från Strandblick är det enkelt att ta dig dit 
du ska. Närmaste busshållplats finns på 
Bangårdsgatan eller Rådhusgatan och på bara 
några minuters promenad är du framme vid 
Östersunds tågstation. Ska du ut och flyga kan 
du enkelt ta dig till Åre Östersund flygplats med 
bil eller taxi på bara 15 minuter.

I Strandblick har du nära till allt. I närområdet 
finns förskolor, skolor, restauranger och parker. 
Och på promenadavstånd ligger Östersunds  
centrum med ett stort utbud av kultur, handel 
och service.

Området



Lägenheterna allmänt

Ytterdörr: Säkerhetsdörr

Golv: Ekparkett, mattlackad 3-stav

Socklar: Målade vita

Dörrfoder och listverk: Målade vita

Fönsterbänk: Grå natursten

Innerdörrar: Vit innerdörr

Väggar: Målade i NCS S1000-N, ljusgrå kulör

Innertak: Innertaksplattor målat vitt

Garderober: Marbodal vit

Takhöjd: Generellt ca 2,5 m. 2,7 m i bottenvåningarna i loftgångshusen. 

Kök

Kökssnickerier: Marbodal Aspekt, belysning under väggskåp

Bänkskiva och diskho: Bänkskiva i ljusgrå laminat, diskbänk i rostfritt 

Stänkskydd: Tresposkiva vit

Vitvaror: Vita vitvaror, ugn med glaskeramikhäll och diskmaskin från Siemens. 
Mikro i överskåp.

Spiskåpa: Vit

Badrum/wc

Golv wc, wc/dusch: Grå klinker 10x10 cm

Golvvärme i badrum: Nej

Väggar wc, wc/dusch: Vitt kakel 20x30 cm med rak sättning 

Badrumsporslin: Tvättställ i vitt med kommod från Svedbergs, wc

Spegel: Spegelskåp med integrerad belysning ovan tvättställ från Svedbergs

Dusch: Duschvägg i glas

Vitvaror bad : Kombimaskin

Belysning: Infällda spotlights

Övrigt bad: Vattenburen handdukstork med reglerbar termostat (fungerar enbart 
vintertid när det är varm i radiatorslingan)

Fakta



Byggnaderna

Grundläggning: Pålad balkgrund/ platta på mark 

Dörrar: Entrépartier förses med tagläsare/porttelefonsystem 

Yttertak: Papp

Fönster /fönsterdörrar: Vitmålat trä på insidan, lackat aluminium på utsidan

Innerväggar: Fibergips, målade

Golv terrass/balkong: Komposit

Uppvärmning: Bergvärme (radiatorer/konvektorer)

Ventilation: Centralt FTX-system

Hiss: Hiss finns i varje hus

Trapphusgolv: Klinker

Trapphusväggar: Målade

Övrig utrustning trapphus: Postboxar i entré

Avfallshantering: Avfallsmoloker på gårdarna med möjlighet till sortering

Förråd: Externt förråd till varje lägenhet. 3 rok har delvis förråd i lgh.

Barnvagnsrum: Visst utrymme för barnvagnar finns

Allmänna utrymmen: Visst utrymme för rullstolsförvaring finns

Cykelparkering: Cykelställ på gård samt cykelförvaring i utvändiga förrådsbyggnader

Parkering: Markparkering samt carportar, hyrs ut separat. Motorvärmaruttag till 
samtliga parkeringsplatser.

Bilpool/cykelpool: Nej

Miljöcertifiering: Byggnaderna avses certiferas enligt Miljöbyggnad Silver

Gemensam tvättstuga: Nej

Fakta



Magnolia Bostad 
Vi utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter 
som bostadsrätter, samhällsfastigheter och 
hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter 
och storstäder. Vi skapar moderna hem och 
bostadsmiljöer genom smarta funktioner, till-
talande arkitektur och god gestaltning.

Slättö
Vår vision är att vara en ledande investerare 
och ägare inom fastighetsområdet. Genom 
ett ansvarsfullt, hållbart och engagerat arbete 
skapar Slättö långsiktiga relationer med hyres-
gäster, kommuner och investerare.

Platsen där du kan öppna dörren, kliva in och andas ut. Platsen 
där du börjar dagen med morgonkaffet på balkongen och avslu-
tar den ihop med dem du älskar. Platsen där dina barn drömmer 
stort, bygger kojor och hittar på hemligheter.

Det är ditt hem. Din plats. Tillsammans bygger vi den åt dig.

Magnolia Bostad och Slättö har en gemensam vision. Att 
skapa attraktiva bostäder med fokus på hållbarhet, för små 
och stora familjer. Därför har vi startat ett gemensamt 
bolag som tillsammans kommer att utveckla attraktiva 
hyresrätter och samhällsfastigheter i Sveriges tillväxtorter. 
Många av husen byggs i trä och alla är miljömärkta – med 
omtanke om både människor och miljö.

Om oss






