


Projektfakta Gjuteriet

Område: Norra Munktellstaden, Eskilstuna
Adress: Knut Hellbergsgatan 15A, 15B, 19A, 19B
Ägandeform: Hyresrätt
Antal bostäder: 116 lägenheter
Bostadsutvecklare: Magnolia Bostad och Slättö  
Inflyttning: Mars och maj 2022
Mer information:  slattomagnoliabostad.se/gjuteriet

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.



I Norra Munktellstaden utvecklar vi kvarteret Gjuteriet – ett 
modernt boende med industriell charm. Kvarteret består av 
två huskroppar kring en gemensam innergård. 

Hitta ditt drömboende bland 116 välplanerade och hemtrev-
liga hyresrätter om 1–4 rok. Lägenheterna har fina detaljer 
som stora spröjsade fönster mot Knut Hellbergsgatan och 
balkonger med söderläge som blickar ut mot stadsdels- 
parken intill. 

Här bor du på promenadavstånd till stadskärnan – nära allt 
som förenklar och förgyller vardagen.

Visst låter det som hemma?

Gammalt möter nytt i  
kvarter med karaktär 

15A

15B

19A

19B



Kvarteret Gjuteriet har bostäder för alla smaker i 
varierade storlekar. Från välplanerade 1 rok till ett 
fåtal familjevänliga 4 rok. 

Standarden är hög och inredningen stilren. Det 
grå köket bjuder på snygga bekvämligheter samt 
gott om förvaring. De mindre lägenheterna har 
kombinerad kyl/frys samt smalare diskmaskin för 
att spara plats. 

Lägenheterna

Välkommen hem till dig!

Även det helkaklade badrummet går i den 
klassiska färgkombinationen vitt och grått 
med tvättmaskin och torktumlare alternativt 
kombimaskin. Tänk vad bekvämt att slippa boka 
tid i tvättstugan!



Byggnaderna

Byggår 2020/2022

Förråd

Se bofaktablad för 
förvaringsmöjligheter 
i respektive lägenhet. 
Separata förråd finns att 
hyra i källaren.

Hiss I samtliga hus
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. Hyresgäst tecknar eget 
abonnemang för internet

Telefoni Hyresgäst tecknar eget avtal 
för bredbandstelefoni

Parkettgolv Ja
Balkong Ja, eller uteplats
Helkaklat badrum Ja
Tvättutrustning Ja
Golvvärme i badrum Nej
Mikro Ja
Diskmaskin Ja

Hushållsel
Ingår ej. Faktisk 
förbrukning mäts och 
debiteras i efterhand.

Värme
Ingår ej. Faktisk 
förbrukning mäts och 
debiteras i efterhand.

Varm- och kallvatten
Ingår ej. Faktisk 
förbrukning mäts och 
debiteras i efterhand.

Lägenheterna



Lägenheterna



Samtliga interiörbilder är från visningslägenheten på 3 rok, 79 kvm.  
Styling: Sara Hagström, Creadomi Interiör
Foto: Amelie von Essen



BALKONG

G

ST

G

G KM

DM

K/F

HS

HALL BAD

V-RUM/KÖK
Ca 19 m²

BH 65 cm 

M

Exempel på planlösningar

Planlösningar

1 rok 
32m2

1 rum och kök
26 stycken

Samtliga ettor har balkong 
mot innergård.

Förekommer även spegelvänd.

Här hittar du 1–4 rum och kök i varierande 
storlekar, från ettor om 32 kvm till ett fåtal 
fyror på 100 kvm.  Lägenheter med fasad mot 
Knut Hellbergsgatan har spröjsade fönster och 
lägenheter vända in mot gården har balkong eller 
uteplats.

Knut Hellbergsgatan
19B              19A

15B              15A

Våningsplan med lägenhetsstorlekar markerade

Knut Hellbergsgatan 
  19B     19A 

Knut Hellbergsgatan 
  15B     15A 

Våning 4 

Våning 1-3

Våning 4 

Våning 1-3

Mot gården Mot gården 

Entréplan Entréplan 

Mot gården Mot gården 

Mot gården Mot gården 
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2 rok 
53m2

2 rum och kök
Exempel på planlösningar

48 stycken
47–59 kvm

Mot innergård, gata eller i ett fåtal fall 
fönster mot både gata och gård. 

2 rok finns med fler varianter av 
planlösningar, se bofaktablad.
Förekommer även spegelvänd.

Våning 4 

Våning 1-3

Planlösningar

2 rok 
47m2

2 ,5 rum och kök
Exempel på planlösningar

24 stycken
55-56 kvm

Fönster mot gata.
Förekommer även spegelvänd.



Planlösningar
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3 rok 
72m2

3  rum och kök
16 stycken

72 eller 79 kvm
Lägenheterna på 79 kvm har 

fönster både mot gata och gård och i
tre olika väderstreck.

Förekommer även spegelvänd.
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4 rok 
100m2

4 rum och kök
2 stycken
100 kvm

Fänster såväl mot gata 
som mot gården.
Förekommer även 

spegelvänd.

Foton från visningslägenheten på 3 rok.



Kvarterets gestaltning är inspirerad av platsens 
rika industriarkitektur från 1800 och 1900-talet. 
Fasader i varma jordkulörer knyter an till 
områdets hus i tegel och puts. Välkomnande 
entréer i ek, stora spröjsade fönster mot Knut 
Hellbergsgatan och balkonger i söderläge med 
klassiska metallräcken ger huset karaktär. 

Den gröna och ombonade innergården har rum 
för både lek och umgänge. Här finns bland annat 

Ett kvarter av idag med  
inspiration från förr

Husen

en cykelparkering under spaljé, ett miljöhus med 
återvinning och en lekplats för kvarterets yngsta 
med spring i benen. 

För att du ska slippa skotta bilen och leta 
parkeringsplats bygger vi dessutom ett 
garage under mark, med entré från gata och 
tillgänglighet direkt från trapphusen. Här finns 
även cykelrum och möjlighet till extra förråd.

Knut Hellbergsgatan 19A och 19B 
Inflyttning preliminärt i maj 2022
Fasad mot nordost. 

Gårdsfasad mot sydväst. Ljusa partiet 
till vänster i bild visar ungefärlig place-

ring av befinligt högre hus i förgrunden.



Husen

Samtliga bilder på uppslaget är visionsbilder 
och kan avvika mot slutligt utförande.

Knut Hellbergsgatan 15A och 15B 
Inflyttning preliminärt i mars 2022.
Fasad mot nordost. 

Gårdsfasad mot sydväst. Ljusa partiet 
till vänster i bild visar ungefärlig place-
ring av befinligt högre hus i förgrunden.
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Levande stadsdel med  
huvudinriktning mot kultur,  
idrott och fritid

Gjuteriet

Området

1. Klosters Kyrka
2. Pråmskjulstorget 
3. Munktellbadet
4. MunktellArenan 
5. Eskilstuna konstmuseum och Lokomotivet
6. Stadsparken
7. Eskilstuna centralstation
8. Mälardalens högskola
9. Eskilstuna stadsmuseum



Gammalt industriområde blir modern stadsdel
Det vi idag kallar Munktellstaden var på 
1800-talet en blomstrande industri. Här 
tillverkades till exempel kupolen till observatoriet 
i Uppsala, Sveriges första tryckpress till 
Aftonbladet och landets första lokomotiv. Idag 
är området en levande och vacker stadsdel med 
vatten, broar, holmar, fina grönområden – och 
många nya bostäder, förstås. 

Stadsliv och grönska
I Gjuteriet bor du centralt med gångavstånd 
till Eskilstuna centrum och centralstationen, 
men också till Eskilstunaån och den grönskande 
Stadsparken. Området har även goda 
kommunikationer samt fina cykelvägar och 
promenadstråk.

Drömmer du om en aktiv fritid? Då har du hittat 
hem.  
Munktellstaden har fokus på kultur, idrott 
och fritid. Här finns badmintonhall och 
friidrottsanläggningen Munktellarenan med 
träningslokaler och gym för såväl elitidrottare 
som familjer och motionärer. I närheten ligger 
också det omtyckta Munktellbadet med 
badäventyr, relax och träning.

För dig som uppskattar kultur finns även 
Eskilstunas konstmuseum samt kulturarenan 
Lokomotivet med plats för bland annat 
konserter och teater.

Området



Lägenheterna allmänt

Ytterdörr: Säkerhetsdörr

Golv: Ekparkett, mattlackad 3-stav

Golv i hall: Ekparkett, mattlackad 3-stav

Socklar: Målade vita

Dörrfoder och listverk: Målade vita

Fönsterbänk: Grå natursten

Innerdörrar: Vit innerdörr

Väggar: Målade i NCS 1002-Y, ljusgrå kulör

Innertak: Målade i NCS S0500-N, vit

Garderober: Vita. Garderober i anslutning till kök är i samma utförande som kök.

Takhöjd: Generellt ca 2,5 meter förutom lokala nedsänkningar och trummor

Kök

Kökssnickerier: HTH ljusgrå, belysning under väggskåp 

Bänkskiva och diskho: Bänkskiva i mörkgrå laminat

Stänkskydd: Kakel 30x60 monteras stående, Centro Gotha Platinum

Vitvaror: 
Vita vitvaror, diskmaskin, varmluftsugn för inbyggnad i högskåp (3–4 
rok)/ i bänkskåp under häll (1–2 rok), glaskeramikhäll, mikro i överskåp 
(Bosch)

Spiskåpa: Fläktkåpa, integrerad i skåp

Badrum

Golv wc, wc/dusch: Grå klinker 15x15 cm

Golvvärme i badrum: Nej

Väggar wc, wc/dusch: Matt vitt kakel 20x40 cm upp till tak 20x40 cm, sätts liggande i 

Badrumsporslin: Vit kommod med tillhörande tvättställ, golvstånde wc

Spegel: Spegelskåp med belysning (med eluttag)

Dusch: Duschdraperiskena

Badkar: Nej

Vitvaror bad : 
Kombimaskin i samtliga lägenheter förutom 4 rum och kök som har 
tvättmaskin och torktumlare bredvid varandra

Belysning: Infällda spotlights

Fakta



Byggnaderna

Grundläggning: Pålad platta på mark 

Dörrar: Entrépartier förses med tagläsare/porttelefonsystem 

Yttertak: Papp

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

Innerväggar: Gips/betong, målade

Golv terrass/balkong: Betong

Uppvärmning: Fjärrvärme radiatorer

Ventilation: Centralt FTX-system

Hiss: I samtliga hus

Trapphusgolv: Klinker

Trapphusväggar: Målade

Övrig utrustning trapphus: Postboxar i entré

Avfallshantering: Miljöhus på gården

Förråd: Se bofaktablad för förvaringsmöjligheter i respektive lägenhet. Separata 
förråd finns att hyra i källaren.

Barnvagnsrum: Visst utrymme för barnvagnar finns

Allmänna utrymmen: Visst utrymme för rullstolsförvaring finns

Cykelparkering: Cykelställ på gård/gårdhus

Parkering: Underjordiskt garage 

Bilpool/cykelpool: Nej

Miljöcertifiering: Byggnaderna ska 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






