


Projektfakta LU:1

Område: Kronan, Luleå
Ägandeform: Hyresrätt
Antal bostäder: 117 lägenheter
Bostadsutvecklare: Magnolia Bostad och Slättö
Förvaltare och uthyrare: Holmströmgruppen  
Inflyttning: Etappvis från december 2021
Mer information:  slattomagnoliabostad.se/lu1

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.



Nära Träffparken i nya stadsdelen Kronan i Luleå, bygger 
vi 117 hyresrätter i klimatsmarta trähus. Hitta ditt dröm-
boende bland ljusa och välplanerade 1–3:or för små och 
stora familjer. Här bor du mitt i naturen med pulkabackar, 
skidspår och naturreservat men också nära centrum med 
kultur, nöje och shopping.

I mitten av kvarteret finns en grönskande innergård med 
växthus för dig och dina grannar. Och i ett av hörnen finns 
en liten stuga. Kanske kan det bli en våffelstuga där du 
kan njuta av en frasig nybakad våffla efter en härlig dag i 
spåret. 

Visst låter det som hemma?

Med staden runt hörnet 
och naturen inpå knuten 

Illustration: kronanlulea.se
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Lägenheterna

Välkommen innanför tröskeln i kvarteret LU:1. 
Planlösningarna är öppna och luftiga med 
helglasade dörrar mot balkong som släpper in 
mycket ljus i hemmet.

Ditt nya kök har en smakfull inredning med 
luckor från Marbodal och vitvaror från Siemens.
För att tänka kvadratsmart i kvarterets mindre 
lägenheter har vi valt en kombinerad kyl/frys och 
smalare diskmaskin.

Hem att trivas i

Badrummet är helkaklat med grått klinker, 
duschvägg i glas och handdukstork. Samtliga 
lägenheter har egen tvättutrustning med 
antingen tvättpelare eller separat tvättmaskin 
och torktumlare. 

I husets källare hittar du cykelförråd, gemensam 
tvättstuga, lägenhetsförråd samt ett praktisk 
rum för barnvagnar och rullstolar. För dig med bil 
finns det parkeringsplatser i husets garage.
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Byggnaderna

Byggår 2020-2022

Förråd

Externt förråd till varje 
lägenhet i källare, vissa 3 rok 
har utöver detta dessutom 
förråd i lägenheten. 

Hiss Ja
Barnvagnsrum Ja, visst utrymme finns
Lekplats Ja, på innergård
Cykelparkering Ja, utomhus och i källare  

Parkering

Ja, i garage i källare. 
47 platser inkl en 
handikapparkering, hyrs ut 
separat. 

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. Fransk balkong, 
balkong djup 0,5 meter 
eller standardbalkong. 
Se bofaktablad för 
att se vad som gäller 
för respektive hus och 
lägenhet.

Helkaklat badrum Ja

Tvättutrustning
Tvättpelare eller 
fristående tvättmaskin 
och torktumlare

Golvvärme i badrum Nej
Mikro Ja
Diskmaskin Ja

Hushållsel Hyresgäst tecknar 
eget abonnemang

Värme Ingår i hyran

Lägenheterna
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Foto: Ulrica Holm 
Styling: Catharina Stålnacke, SANS Interiör
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Planlösningar

Husen och planlösningar

Kvarteret LU:1 består av fyra huskroppar om fyra 
till fem våningar. Här visar vi ett urval av vanligt 
förekommande planlösningar.  Vi hänvisar till 
bofaktablad för presentation av samtliga lägen-
heter i aktuella hus. 
 
Balkonger
Det finns tre olika typer av balkonger; 
fransk, balkong som är 0,5 meter djup samt 
standardbalkong. På bofaktabladen framgår 
vilken typ av balkong som gäller för respektive 
lägenhet.
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• Fransk balkong på entreplan i samtliga hus, 
glasräcke alternativt pinnräcken. Dörr öppnas 
inåt, ej möjlig att beträda.

• Balkong (0,5 meter djup), kallas även 
spansk balkong. Precis som den franska 
balkongen öppnas dörr inåt, men det finns 
en balkongplatta vilket gör att denna går att 
beträda.
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1,5 rum och kök
ca 35 kvm
26 stycken

Fnnns även med
balkong 0,5 meter djup. 
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Finns även med
balkong 0,5 meter djup 
samt fransk balkong. 

Bild visar 28 kvm.
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2 rok

2 rum och kök
ca 40-55 kvm

37 stycken

Fnnns även med fransk balkong 
samt standardbalkong. 

Bild visar 54 kvm. 
 

3 rok

3 rum och kök
ca 71-74 kvm

16 stycken

Fnnns även med 
standardbalkong. 
Bild visar 73 kvm. 

1,5 rok

Planlösningar
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Husen

Trä är ett fantastiskt byggmaterial. Inte nog 
med att det ger vackra fasader, det är även ett 
förnybart och miljövänligt alternativ. Dessutom 
visar forskning att människor mår bättre i trähus. 
Därför har vi valt att bygga vårt kvarter med det 
som skogen ger oss.

Husen har prefabricerats som moduler i 
Deromes egen fabrik och monterats direkt på 
plats. Därefter har de klätts med miljövänliga 
träfasader. Allt för att minska vår mijlöpåverkan.

Hus med omtanke  
om naturen - och dig

Bilder från modulmontage  
i mars 2021 
Foto: Jennie Lind
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Forskning visar att 
människor mår bättre 
i trähus. 

Husen
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Området

Foto: Jennie Lind  
(samtliga bilder på denna sida)

En stadsdel för allt och alla

Kronan växer fram till en levande stadsdel i Luleå 
– på promenadavstånd till stadskärnan och med 
naturen alldeles utanför dörren. 

Spänn på pjäxorna för en skidtur i  
Ormbergets slalombacke

Sand mellan tårna på Lulsunds- 
badet, ett litet naturskönt  
kvartersbad. 

Tallkronanskolan är en grundskola 
med årskurserna 1-6.  Sporthallen 
Kronanhallen ligger precis bakom 
skolan. 
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Området

Ett gott liv i Kronan
I Kronan byggs det allt från lägenheter, radhus 
och villor för små och stora familjer till förskolor, 
skola, äldreboende och idrottshall. Hjärtat av den 
nya stadsdelen blir ett eget centrum med butiker, 
restauranger och ett nytt torg som naturlig 
mötesplats. På andra sidan rondellen från torget 
hittar du Kulturbyn Kronan. De gamla kasernerna 
som tidigare tillhörde Lv7 har nu omvandlats 
till en mötesplats i kulturhistorisk miljö med 
konsthantverkare, butiker, konfektyr och café med 
lunchservering. 

Ut och njut
Tycker du om att leva ett aktivt liv? Då kommer 
du att stortrivas på Kronan. Alldeles intill ditt nya 
hem ligger Ormbergets friluftsområde med vacker 
natur och grillplatser. Spänn på dig längdskidorna 
eller löparskorna och höj pulsen i motionsspåret. 
Testa svamplyckan i det vackra naturreservatet. 
Eller svischa ner för pisterna i Ormbergsbacken.  

I närheten ligger även idrottshallen Kronanhallen 
med planer för innebandy, basket, volleyboll, 
handboll och badminton.

Bekväm vardag för barnfamiljer
I området finns idag två förskolor; Kronans 
äventyrsskola nära Lulsundsberget samt 
Spira förskola i Kronans östra del i närheten 
av Kronanbacken. För lite äldre barn ligger 
Tallkronanskolan (F–6) bara några hundra meter 
från er port. Bekvämt, eller hur?

Kronan tur och retur
Det är enkelt att ta sig till och från stadsdelen. 
Med cykel tar det cirka tio minuter till Luleå 
centrum och 15 minuter till Luleå tekniska 
universitet. Väljer du istället buss kan du enkelt 
hoppa på linje 6 eller 8 som passerar genom 
Kronan på väg till och från centrum. Linje 6 
fungerar även som en direktbuss, via centrum, 
till Luleå tekniska universitet och vidare till 
handelsområdet Storheden.

Illustration: kronanlulea.se

1. Vårt kvarter LU:1
2. Honnörsbacken 
3. Kulturbyn
4. Förskolan Spira, Kronanhallen,  

Tallkronanskolan
5. Träffparken
6. Lulsundsberget
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Lägenheterna allmänt

Ytterdörr: Säkerhetsdörr med inbrottsskydd klass MK3, inkl: Trycke, Lås, dörrkik, 
ringklocka

Golv: Kährs ekparkett 3-stav mattlackad i hus 1, 2 och 4. Vitpigmenterad i hus 3.

Hall: Grått klinker med matchande fog i avgränsad yta vid entrédörr

Trösklar: Ek, utförande lika golv

Socklar: Målade vita

Dörrfoder och listverk: Målade vita

Fönsterbänk: Grå natursten, (ej bad och dusch)

Innerdörrar: Slät innerdör, NCS S 0500-N

Väggar: Målade i NSC S 1002-Y, ljusgrå kulör

Innertak: Målat vitt

Garderober: Marbodal Aspekt vit, takanslutning för fasta garderober, garderober i 
anslutning till kök är i samma utförande som kök

Takhöjd: Generellt ca 2,5 m 

Kök

Kökssnickerier: Marbodal Aspekt Frost (vit), belysning under väggskåp

Bänkskiva och diskho: Bänkskiva i mörkgrå laminat, diskho i rostfritt 

Stänkskydd: Fibo trespo, vit

Vitvaror: 
Vita vitvaror, fristående ugn och spis med glaskeramikhäll. Diskmaskin. 
Mikro i överskåp. Kombinerad kyl/frys alternativt separat kyl och frys, se 
bofaktablad vad som gäller för respektive lägenhet.

Spiskåpa: Fläktkåpa, integrerad i skåp

Badrum/wc

Golv wc, wc/dusch: Grått klinker 10x10 cm med matchande fog. Rak sättning.

Golvvärme i badrum: Nej

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

Badrumsporslin: Kommod med tillhörande tvättställ. Golvstånde wc.

Spegel: Spegelskåp med belysning (med eluttag)

Dusch: Rund duschvägg i glas, duschblandare snålspolande funktion med duschset



Fakta

Vitvaror bad : Tvättpelare eller fristående tvättmaskin och torktumlare, varierar 
beroende på lägenhetstyp. Se bofaktablad.

Belysning: Infällda spotlights

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

Byggnaderna

Grundläggning: Pålad grund, platta på mark 

Dörrar: Entrépartier förses med tagläsare/porttelefonsystem 

Yttertak: Papp och plåt

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

Innerväggar: Fibergips och gips, målade

Golv terrass/balkong: Komposit

Uppvärmning: Bergvärme 

Ventilation: Centralt FTX-system

Hiss: Hiss finns i varje hus

Trapphusgolv: Klinker

Trapphusväggar: Målade

Övrig utrustning trapphus: Postboxar i entré

Avfallshantering: Avfalls- och mijörum på entréplan

Allmänna utrymmen: Visst utrymme för rullstolsförvaring finns

Miljöcertifiering: Byggnaderna avses certiferas enligt Miljöbyggnad Silver

Gemensam tvättstuga: Ja



Magnolia Bostad 
Vi utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bo-
stadsrätter, samhällsfastigheter och hotell i attraktiva 
lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vi skapar 
moderna hem och bostadsmiljöer genom smarta funk-
tioner, tilltalande 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 hyresgäster, 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
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