
Ett hem som siktar 
på livskvalitet
Välkommen till kvarteret Skytten i Norra Haga.
Ett tryggt boende nära till allt i Västerås.



Kv. Skytten - Västerås Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser

Är du på jakt efter ett mindre boende som ändå har alla bekvämligheter? Bor du med barn och vill flytta 
till ett lugnt och tryggt område nära till allt? Då träffar kvarteret Skytten mitt i prick! I eftertraktade 
Norra Haga i Västerårs bygger vi 44 nya yteffektiva lägenheter – från 2 rok på 39 kvm till 4 rok på 80 kvm. 
Mysiga hem med radhuskänsla och rätt adress.

Välkommen hem  
till kvarteret Skytten

Inflytt 
våren 2020
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Bullseye  
för dig som vill ha nära till allt
Bor du i kvarteret Skytten har du strövområdet Östra 
Utmarken intill husknuten – som gjort för lek och rekrea-
tion. Skola, dagis, restauranger, matbutiker och offentlig 
service som bibliotek och vårdcentral finns inom prome-
nadavstånd. Det är också nära till köpcentrumen Stenby 
och Hälla, samt Mälardalens Högskola och stora arbet-
splatser som Finnslätten och Centrallasarettet

Kommunikationer  
för en enklare vardag
Pendlar du med bil, tar du bussen eller hoppar du hellre 
på cykeln? Från din egen parkeringsplats når du snabbt 
Norrleden via Slagfjädergatan. Du har 500 meter till buss 
4 på Lugna gatan, eller 100 meter till buss 12 på Rekyl-
gatan. varför inte Eller välja de väl utbyggda gång- och 
cykelbanorna med förbindelser till övriga staden och 
omkringliggande natur. 

Buss
100 meter
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Lägenhet med radhuskänsla
Kvarteret Skytten består av fyra tvåvåningshus med 10 
alternativt 12 lägenheter. Här bor du yteffektivt utan att 
kompromissa med bekvämligheterna. Alla lägenheter har  
en egen uteplats eller balkong, samt förrådsutrymme 
och parkeringsplats med möjlighet till långtidsladdning 
av elbil. 

Tomten präglas av välväxta kastanjeträd och tallar som 
skapar en trivsam miljö. I det angränsande grönområdet 
finns gång‐ och cykelvägar, lekplats, bollplaner, lummig 
grönska och öppna gräsytor. I norr ligger ett lugnt och 
eftertraktat villaområde, och i söder en privatskola  
åk f–6. 

Solen ger dig energi
Vi prioriterar hållbarhet. Därför blir kvarteret Skytten 
första projektet där vi säljer egen el till dig som hyres-
gäst. Behovet av köpt energi blir minimal eftersom vi 
satsar på en kombination av bergvärme och hybridsol-
paneler som laddar borrhålen med energi under den 
varma årstiden. 

Kombinationen av hybridpaneler och bergvärme bidrar 
även till att vi kan effektivisera återvinningen av från-
luften i våra FTX‐aggregat, och därmed erbjuda dig som 
hyresgäst ett bättre inomhusklimat under sommaren 
genom gratis frikyla.
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Mycket funktion på liten yta
Glöm trånga, mörka hallar. Med lägenhet i kvarteret 
Skytten välkomnas du hem av ljus och utsikt från dina 
fönster i en genomgående lägenhet. Klinkergolvet tillåter 
leriga skor och gör hallen lättstädad. Fortsätt in i ditt 
stilrena kök som flyter ihop med vardagsrummet i en 
vacker helhet.

Du bor inte bara på en populär adress, du har även en 
lägenhet där varje kvadratmeter är planerad till din  
fördel. Här har alla sitt eget rum trots kompakt yta.  
Allt är nytt och fräscht med generöst ljusinsläpp  
– ett vitt ark för din egen inredningsstil. 

Prisvärt utan kompromisser
Kvarteret Skytten innehåller tvåor på 39 kvm, treor 
på 55 kvm och fyror på 80 kvm. Alla lägenheter har 
ekparkett och helkaklade badrum. Tak och väggar är 
vitmålade, och fönsterbänkar är av natursten. Varje 
lägenhet har en egen trevlig uteplats eller balkong  
med utsikt mot grönskan.

Tvätta när du vill med egen tvättmaskin och torktum-
lare, alternativt kombinerad tvättmaskin. Köket från  
Vedum har vita luckor och är förberett för både disk-
maskin och mikrovågsugn. Yteffektivt och välplanerat  
in i minsta detalj, utan att tumma på kvalitet och  
hemkänsla.
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Snabbfakta om lägenheternaUtrustning

• Utrustning kök: kyl/frys, spis med ugn och keramisk häll,  

 förberett för diskmaskin och mikrovågsugn 

• Utrustning tvätt: tvättmaskin, torktumlare  

 eller kombimaskin

• Badrum: klinkergolv, helkaklade väggar

• Golv: ekparkett

• Väggar/tak: målade 

• Fönsterbänkar: natursten

• Uteplats/Balkong: ja 

• Hiss: nej

Fakta om ditt boende

Boendeform:  Hyresrätt 

Antal lägenheter:  44

Antal våningar:  2 

Arkitekt:  Ark.1 Arkitektkontor AB

Byggstart:  2019

Inflyttning:  Våren 2020

Cykelställ:  Ja 

Boendeparkering:  Ja, egen parkeringsplats med laddstolpe

Förråd:  Eget förråd finns i anslutning till lägenheten 

Avstånd till city:  2,5 km

Cykel till city:  10-15 min

Cykel till högskola:  10 min

Kollektivtrafik:  Närhet till busslinje 4 och 12

Service i närområde: Mataffärer, bibliotek, vårdcentral,  

restaurang/café, Östra Utmarken, Stenby och  

Hälla köpcentrum

Skola: Förskolan Nordanby, Grundskolan Äventyret,  

Mälardalens högskola 

2 rok 39 kvm 16 st vån 1–2

3 rok 55 kvm 20 st vån 1–2

4 rok 80 kvm 8 st vån 1–2

Kvarteret Skytten – en fullträff
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Kvadratmeter planerade till din fördel

Planera mera
Detaljerade planritningar hittar du här: 

www.tornet.se/projekt‐fastigheter/skytten

Vacker fyrarummare för dig som vill 
bo i lägenhet men söker radhuskänsla

Välplanerad trerummare med rikligt 
ljusinsläpp och rum för alla på liten yta

Yteffektiv tvårummare 
där compact living 
kommer med alla 
bekvämligheter.

http://www.tornet.se/projekt-fastigheter/skytten
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Besök gärna vår projekthemsida på 
www.tornet.se/projekt-fastigheter/skytten 

Anmäl ditt intresse! 
Registrera dig online hos Bostad Västerås och anmäl ditt intresse  
för en lägenhet i kvarteret Skytten.

www.bostadvasteras.se

http://www.tornet.se/projekt-fastigheter/skytten
http://www.tornet.se/sparvagnen-2/lagenheterna-sparvagnen-2
http://www.bostadvasteras.se


Tornet Fastighetsutveckling AB
Arenagatan 14 B, 215 33 Malmö
Telefon 040‐614 26 80, E‐post: hyra@tornet.se
www.tornet.se

Det här är Tornet 
Tornet bygger och förvaltar hyresfastigheter på attraktiva lägen

Vår affärsidé är att bygga, förvalta och förvärva attraktiva och miljövänliga hyresrätter 
 i de större städerna. 

Vi på Tornet bygger och förvärvar hyresfastigheter. Inte för att sälja av och räkna hem,  
utan för att själva behålla och förvalta till trivsamma hem och levande kvarter.  

Det är en modell som skapar bostäder som håller i längden. För när den som bygger också  
är den som ska ta ansvar för fastighetens fortsatta liv så brukar ord som kvalitet och  
hållbarhet plötsligt bli lite mer på riktigt.

http://www.tornet.se

