


Projektfakta Sportflygaren

Område: Södra Ladugårdsängen, Örebro
Ägandeform: Hyresrätt
Antal bostäder: 180 lägenheter
Bostadsutvecklare: Magnolia Bostad och Slättö
Förvaltare och uthyrare: Holmströmgruppen  
Inflyttning: Februari 2022
Mer information:  slattomagnoliabostad.se/sportflygaren

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.



Studenter på jakt efter sitt första boende. Nyblivna 
sambos som söker en lägenhet att växa i. Familjer 
med radhusdrömmar. Vem du än är och vad du än 
letar efter kan du hitta din framtida bostad i Sport-
flygaren.  

Vårt nya kvarter i Södra Ladugårdsängen består av 
fem huskroppar varav fyra flerbostadshus samt ett 
radhus. Allt kring en upphöjd och solig innergård. 

Här bor du på nära promenadavstånd till mat- 
affärer, gym, skolor, vårdcentral, golfbana och  
vackra naturområden. Bara cirka 2 kilometer från 
Örebros charmiga stadskärna.

Visst låter det som hemma?

Välkommen hem!

Hur vill du bo?



I kvarteret Sportflygaren bygger vi bostäder 
för alla smaker. Här finns välplanerade 1–3 rok, 
familjevänliga radhus med 4 rok i etage och 
charmiga vindsvåningar, Vissa av bostäderna 
har unika kvaliteter som egen entré från gatan, 
extra generös takhöjd, snedtak eller takkupa. De 
flesta har även egen balkong eller uteplats. Bor 
du i något av kvarterets radhus har du en egen 
uteplats mot den grönskande innergården. 

Inredningen är stilren med bland annat 
genomgående ekparkett, ljusa väggar och 
fönsterbänkar i grå natursten. 

Lägenheterna

Hem att trivas i

Ditt nya kök har en smakfull inredning med 
grå luckor, grå bänkskiva och kvadratiskt kakel 
i carrara-marmor. Även badrummet går i den 
klassiska färgkombinationen vitt och grått. Här 
adderar vi snygga bekvämligheter som elansluten 
handdukstork, infällda spotlights i tak och 
praktisk tvättpelare förutom radhusen som har 
tvättmaskin och torktumlare.



Byggnaderna

Byggår 2020/2021

Förråd

3-4 rok har förråd i lgh, 2 
rok har antingen förråd i lgh 
eller garderob med skjutdörr 
i sovrum. 1 rok har inget 
förråd, endast garderober. 

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

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

Lägenheterna



Lägenheterna





Exempel på planlösningar

I kvarteret Sportflygaren finns  tre olika typer av 
hus; två femvåningshus, två punkthus i sex vå-
ningar samt en radhuslänga i två våningar.

Här visas bara ett urval av lägenhetsritningar.   
Vi hänvisar till bofaktablad för presentation av 
samtliga lägenheter i respektive hus. 

Planlösningar
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A.  5-våningshus med en lokal samt 63 lägenheter (1-3 rum 
och kök) varav en har egen entré och generös takhöjd. 
För balkong eller uteplats, se ritning för respektive 
lägenhet.  Adresser: Segelgatan 1 samt Termikgatan 32 
(lägenhet med egen entré).

B. Radhus i två våningar med sex lägenheter (4 rum och 
kök). Samtliga har egen entré från Termikgatan samt 
uteplats. Adresser: Termikgatan 34-44.

  
C.  6-våningshus med 23 lägenheter (2-3 rum och kök) 

samt en lokal. De allra flesta lägenheter har fönster i 
två väderstreck. För balkong eller uteplats, se ritning 
för respektive lägenhet. Adress: Klaffgatan 2.
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D.  5-våningshus med 64 lägenheter (1-3 rum och kök).  
För balkong eller uteplats, se ritning för respektive 
lägenhet. Adress: Klaffgatan 4.

E.  6-våningshus med 24 lägenheter (2-3 rum och kök), 
varav en har egen entré och generös takhöjd. De 
allra flesta lägenheter har fönster i två väderstreck. 
För balkong eller uteplats, se ritning för respektive 
lägenhet. Adresser: Segelgatan 3 samt Segelgatan 5 
(lägenhet med egen entré).

Visionsbild



Planlösningar

Utgång till balkong från 
kök och vardagsrum. 
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Planlösningar
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Planlösningar

 

Snedtak och fönster 
med takkupa

Förråd i lägenheten
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Planlösningar

4 rok 
115 m2



Entréplan 
Ingång från Termik-

gatan med uteplats i 
norr och söder.
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Vardagsrum med stora 
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Övre plan 
Tre sovrum och tvätt-
utrustning i badrum.

Planlösningar



Arkitekturen är tidlös och stilren med fasader 
i schatterat rött tegel och sockel av slätgjuten 
betong. Gården är upphöjd för ett extra ljust och 
soligt läge, med grill och sittplatser för framtidens 
BBQ-fester. 

Ett kvarter med karaktär

Husen

Kvarteret Sportflygaren uppförs enligt 
Miljöbyggnad Silver. Det innebär att vi ställer 
högre krav än befintliga lagkrav på exempelvis 
energiförbrukning och andel förnybar energi. För 
att uppmuntra till klimatsmarta resor planerar vi 
gott om cykelställ på gården samt i gårdshuset. 
På gårdshuset har vi lagt sedumtak för att 
främja den biologiska mångfalden. 

Korsningen Klaffgatan och Termikgatan. 
Radhusen till höger i bild. 



Husen

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

Fasad mot Segelgatan

Innergård med plan- 
teringar och sittplatser

Visionsbild radhus med fönster mot 
innergård. Entré från Termikgatan.



En stadsdel för allt och alla

1

2

4

7

9

6

5

3

8

6

1. Örebro City Golf & Country Club
2. Friskis&Svettis Söder 
3. Coop Ladugårdsängen
4. Södra station
5. Örebro slott 
6. Gustavsvik 
7. Backahallen
8. Universitetet (2,7 km från Sportflygaren)

Kvarteret Sportflygaren

Området



Södra Ladugårdsängen ligger cirka två kilometer 
från centrala Örebro. Flygplatsen som tidigare 
låg här är nedlagd sedan lång tid tillbaka. 
Men platsens historia lever vidare genom 
gatunamn som Pilotgatan, Termikgatan och 
Kabingatan. Idag omgärdas området av både 
äldre bostadsbebyggelse med villahus samt nya 
lägenhetshus i modern tappning.

Här bor du nära det mesta. Både centrum 
och universitetsområdet nås på 10 minuter 
med cykel. På kort promenadavstånd finns 
även matbutik, gym, vårdcentral, restaurang, 
barnomsorg och skolor. Kort sagt allt som gör 
vardagen enkel. 

Drömmer du om ett aktivt liv har du närhet 
till racketcentrum, golfbana, motionsspår och 
äventyrsbad. För att inte tala om områdets 
härliga skogar för motion och naturupplevelser.

Här bor du nära centrala Örebro, matbutiker, 
golfbana och naturupplevelser.

Området



Lägenheterna allmänt

Ytterdörr: Säkerhetsdörr

Golv: Ekparkett, mattlackad 3-stav

Golv i hall: Ca 1 kvm klinker/granitkeramik i avgränsad yta vid entrédörr

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 2,6 meter förutom vissa lägenheter och lokaler på entréplan 
som har högre takhöjd.

Kök

Kökssnickerier: HTH ljusgrå, belysning under väggskåp 

Bänkskiva och diskho: Bänkskiva i grå laminat. Diskbänk rostfri med diskbänksplåt.

Stänkskydd: Kakel 60x60 cm carrara vit/grå

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

Spiskåpa: Fläktkåpa, integrerad i skåp

WC (radhusen)

Golv wc: Grå klinker 15x15 cm

Golvvärme: Nej

Väggar wc: Målad med kakel ovan tvättställ 10x20cm, bredd lika bredd tvättställ.

Wc porslin: Tvättställ i vitt med kommod, wc

Spegel: Aluminiumram

Belysning: LED-lampett dubbel ovan spegel

Övrigt wc: Elluttag på vägg vid spegel

Fakta



Byggnaderna

Grundläggning: Pålad balkgrund/ platta på mark 

Dörrar: Entrépartier förses med tagläsare/porttelefonsystem 

Yttertak: Plåt, sedum på radhus

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

Innerväggar: Fibergips, målade

Golv terrass/balkong: Betong

Uppvärmning: Luftvärmepump samt fjärrvärme

Ventilation: Centralt FTX-system. Lägenheter i radhus har separata 
lägenhetsaggregat.

Hiss: I samtliga hus utom radhus

Trapphusgolv: Klinker

Trapphusväggar: Målade

Övrig utrustning trapphus: Postboxar i entré

Avfallshantering: Avfallsmoloker på gårdarna med möjlighet till sortering

Förråd: 3-4 rok har förråd i lgh, 2 rok har antingen förråd i lgh eller garderob med 
skjutdörr i sovrum. 1 rok har inget förråd, endast garderober.

Barnvagnsrum: Visst utrymme för barnvagnar finns

Allmänna utrymmen: Visst utrymme för rullstolsförvaring finns

Cykelparkering: Cykeställ på gård/gårdhus

Parkering: Underjordiskt garage

Bilpool/cykelpool: Nej

Miljöcertifiering: Byggnaderna ska certiferas enligt Miljöbyggnad Silver

Gemensam tvättstuga: Nej

Fakta

Badrum:

Golv wc/dusch Grå klinker 15x15 cm

Golvvärme: Nej

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

Badrumsporslin: Vit kommod med tillhörande tvättställ, golvstånde wc

Spegel: Spegelskåp med belysning (med eluttag)

Dusch: Duschdraperiskena. Fast duschvägg i fyra lägenheter som har badkar. 

Badkar: Ett fåtal lägenheter har badkar, se lägenhetsritning

Vitvaror bad : Tvättpelare i samtliga lägenheter förutom i radhusen som har separat 
tvättmaskin och torktumlare

Belysning: Infällda spotlights

Övrigt bad: Elansluten handdukstork



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






