


Ekerös nya entré
från vattnet.
Med Jungfrusunds Sjöstad vill vi sätta Ekerö på kartan.
Detta är ett tillfälle för dig som företagare att etablera eller
utöka er verksamhet i nya attraktiva Jungfrusunds Sjöstad.

Jungfrusunds Sjöstad är Ekerös mest spännande stadsutvecklingsprojekt, 

beläget centralt mellan Ekerö Centrum och Färjeläget, och kommer bli 

kommunens mest inspirerande plats att bo, verka och vistas i.

Området kommer att erbjuda bostäder, kontor, verksamhetslokaler, han-

delsytor, restaurang, gym och mycket mer. Här finns möjligheter att eta-

blera i kommunens mest representativa ytor med hög designgrad, bästa 

skyltläget mot färjan och god tillgänglighet för Ekerös 28 000 invånare!

Idén är att området ska erbjuda bostäder, kontor, verksamhetslokaler, 

mataffär med deli och postservice, båtklubb, skönhet & hälsa, gym, 

café, take-awayrestauranger och små butiker – allt detta med ett unikt 

strand-nära läge.





Sjöstadsorangeriet.
Med Sjöstadsorangeriet vill vi skapa en modern och trygg oas 
i en grönskande miljö där kontor, matbutik, restauranger, gym, 
förskola samt lekplatser finns bekvämt på en och samma plats. 
Allt för att minska stressen och istället få tid att njuta av tillvaron.

Handel/Service lokaler

Sjöstadsorangeriet kommer att bli Ekerös finaste bostadshus och nu finns 

möjlighet att etablera er verksamhet här. På bottenplanet kommer vi skapa 

tre moderna och snygga butikslokaler för mindre butiks- och serviceverksam-

heter samt en restaurang med sushi. Allt vi bygger kommer vara i korslimmat 

trä, allt från hisschakt och trappor till bjälklag väggar och tak. Just nu finns 

möjlighet att anpassa lokalerna helt efter egna behov och önskemål.

Kortfakta

• 2 av 3 st lokaler är tillgängliga
om 45 m2 eller 120 m2

• I butiksplan på bostadsrätts-
fastighet med 33 lägenheter
fördelat på två hus

• Byggstart okt 2019
• Tillträde nov/dec 2020

• Ligger vid färjeläget i
• Jungfrusund där det varje dag 

passerar 2800 fordon. 
• Området präglas främst av 

barnfamiljer i nybyggda villor



Våra handel/service lokaler i Sjöstadsorangeriet är lokaliserade på markplan. Lokal 2 
om 45 m2 är placerad i hus 1 och har sin entré samt fönster mot Bryggarvägen. Lokal 3 
om 120 m2 är placerad i hus 2 och har entré samt fönster mot Bryggarvägen samt
fönster och ytterliagre dörr mot promenadvägen vid gården mot Mjölnarvägen.

Lokal 2

Lokal 3

På bästa läge!
Sjöstadsorangeriet



Planritningar.
Sjöstadsorangeriet

Lokal 2 - 45 m2
Markplan
Hus 1

Lokal 3 - 120 m2
Markplan
Hus 2



Anpassas efter er!

Då lokalerna är under uppförande så 

finns det just nu en unik möjlighet att 

anpassa lokalerna helt efter egna behov 

och önskemål. 

Planritningar.
Sjöstadsorangeriet

Lokal 2 - 45 m2
Markplan
Hus 1



Planritningar.
Sjöstadsorangeriet

Tekniska specifikationer

• Golv: Betong - möjligt att lägga innergolv

(max 15 mm)

• Ytterväggar insida: Gips - målas eller täcks

• Innerväggar: Gips - målas eller täcks

Tak: Gips - möjligt att pendla undertak

• Fönster: Svartmålade träfönster med spröjs

- ök 2200mm

• Fönsterdörrar: Svartmålade med spröjs - ök

2200mm

• VA: Avsättningar: Golvbrunn 0

• Avlopp WC 110 diam.

• Ventilation: FTX

• Värme: Golvvärme

Lokal 3 - 120 m2 
Markplan 
Hus 2



Sjöstadsfabriken.
I Sjöstadsfabriken erbjuds nyprodcerade kontors- och
verksamhetslokaler med inflyttning under 2020. Sjöstadsfabriken 
har flexibla ytor på 71-1500 kvm med generös takhöjd, rikligt ljus-
insläpp och stora garageportar. Mycket energi läggs på detaljerna. 
Det här ska bli en stimulerande arbetsplats i en unik miljö som 
tilltalar både medarbetare och besökare.

Kontor / Verksamhetslokaler

Sjöstadsfabriken är en kontor- och verksamhetsbyggnad ritad av Nordblicks 

arkitekter. Byggnadens fasad är konstruerad av återvunnet dansk rödtegel 

kombinerat med grön matt träpanel som ger ett väldigt vackert och tidlöst 

intryck. Byggnaden har väl genomtänkta och flexibla planlösningar och alla 

hyresgäster får frihet att anpassa lokalen till sitt företags behov. Takhöjden 

är generös, lokalerna har rikligt med ljusinsläpp och de stora garageportarna 

förenklar leveranser till och från byggnaden.

Kortfakta
• Ca 10 lokaler är tillgängliga

om 71 m2 till 1 500 m2

• Hög i tak med bra ljusin-
släpp.

• Byggstart Q1 2020
• Tillträde Q4 2020

• Goda kommunikationer både 
bilväg som båtväg. Ligger vid 
färjeläget i Jungfrusund där 
det passerar 2800 fordon per 
dag.



Sjöräddningen
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BryggavägenVäntzon för Färjan till Slagsta

Infartsparkering

SJÖSTADSFABRIKEN
Orienteringskarta

Mindre avvikelser i planlösning kan förekomma
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Bra kommunikationer.
Fastigheten etableras vid Ekerös nya södra entré nära natur och vatten. Hit är det smidigt 
att ta sig oavsett vart man kommer ifrån. I närheten kommer landmärket Sjöstadskajen 
med restaurang i bottenplan att ligga. Bredvid Sjöstadsfabriken uppförs Sjöstadshamnen 
och där kommer det finnas möjlighet för hyresgästerna att hyra båtplats.

Sjöstadsfabriken

Sjöstadsfabrikens
Parkeringsplatser



Planritningar.
Sjöstadsfabriken

Markplan

Anpassas efter er!

Innanför väggarna fördelat på tre plan ryms anpassningsbara kontor- och verksamhetslokaler. Våra lokaler uppförs på ett sådant sätt att de med enkla medel kan anpassas 

efter våra kunders verksamhetsbehov. Samtliga ytor har stora spröjsade fönsterpartier som ger fint ljusflöde in i lokalerna. Alla hyresgäster har möjlighet att själva påverka 

sitt kontors/lokals uppbyggnad. Det går t.ex. att hyra det båda planen på vissa av lokalerna, vilket skulle ge totalt ca 140 m2  (71 m2 + 71 m2) yta. Övre plan passar som admi-

nistrativ-/kontorsyta och nedre passar som Showroom, verkstad eller studio med trappor mellan. Vi kan även sätta in hissar och RWC för tillgänglighetsanpassning.

Lokal
71 + 71 m2  

(Plan 1)

Lokal
71 + 71 m2  

(Plan 1)

Lokal
71 + 71 m2  

(Plan 1)

Lokal
71 + 71 m2  

(Plan 1)



Planritningar.
Sjöstadsfabriken

Plan 1

Tekniska specifikationer

• Golv: Industrigolv, Epoxybehandlat

• Ytterväggar insida: Vitmålade

• Innerväggar: Vitmålade 

• Tak: Betong 

• Trappa: Stål

• Garageport: Svart takskjutport 3m bred 

x 2,8m hög 

• Ytterdörr vid port: Ståldörr 1m bred x 

2,1m hög - Skyltplats ovanför dörr

• Övriga ytterdörrar: Svarta med glas 

• Fönster: Svartmålade med spröjs 

• Fönsterdörrar: Svartmålade med spröjs

• RWC: Tillval - tillgänglighetsanpassad 

badrumsmodul 2,2 x 2,2m

• Pentry: Tillval

• Golvbrunn - oljeavskiljning

Lokal
71 + 71 m2  

(Markplan)

Lokal
71 + 71 m2  

(Markplan)

Lokal
71 + 71 m2  

(Markplan)

Lokal
71 + 71 m2  

(Markplan)



Parkeringsplatser.
Sjöstadsfabriken

Sjöstadsfabriken

Goda parkeringsmöjligheter.

Till fastigheten hör 25 parkeringsplatser + 

1 handikapparkering. Dessa kan hyras av 

Sjöstadsfabrikens hyresgäster för 980kr/

mån.



Sjöstadskajen.
Sjöstadskajen är Ekerös nya mötesplats. Byggnaden har fyra 
våningsplan varav tre är kontorsplan alla med sjöutsikt, represen-
tativa och väl genomtänkta gemensamhetsutrymmen. Längst ner 
i huset ligger Ekerös nya stolthet - en riktigt bra restaurang.
I restaurangens chambre séparée kan man hålla sinaaffärs-
möten, avskilt och avslappnat. Högst upp i huset finns en härlig 
och inbjudande takterass med vacker utsikt över Mälaren.

Kontor 

Innanför väggarna fördelat på två plan ryms det 10 stycken kontor med flexibla 

kontorsytor från 30-370 m2. På varje kontorsplan finns det ett gemensamt

konferensrum och ett härligt kök med en stor köksbar i mitten, inredd med 

porslin och en exklusiv platsbyggd espressomaskin. Perfekt att samlas vid 

på morgonmöten och samtala över en macchiato eller som väntrum för dina 

affärskollegor. Samtliga kontorsdelar har ogenerad sjöutsikt och fint ljusinsläpp 

genom de stora spröjsade fönsterpartierna. 

Kortfakta
• Ca 10 lokaler per plan om
• 30 m2 till 370 m2

• Gemensam kaffelounge, kök 
samt konferensrum per plan. 

• Byggstart Q1 2020
• Tillträde Q3 2020

• Goda kommunikationer både 
bilväg som båtväg. 

• 30 min från Brommaplan (bil)
• 8 min från Slagsta (färja)
• 4 min från Ekerö C (bil)



Det nya landmärket Sjöstadskajen upprättas precis invid vattnet, med kullerstenstorg, 
egen brygga, restaurang i bottenplan och en magnifik takterrass med servering.
Samtliga kontorsytor har en magnifik utsikt. Hit tar man sig lika smidigt både bilvägen 
som båtvägen. 

SJÖSTADSKAJEN
Orienteringskarta

Mindre avvikelser i planlösning kan förekomma

Sjöräddningen och Sjöstadskajens båtklubb

Sjöstadsfabriken

Färja

Sjöstadskajen

N   

Bryggavägen

Väntzon för Färjan till Slagsta

Sjöstadsorangeriet Hus 2
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Kontor att längta till.
Sjöstadskajen



Inredning & detaljer.
Sjöstadskajen

För att skapa Sjöstadskajen har Nordblicks arkitekter valt äkta material i jordnära färger, 
allt för att skapa ett hus som åldras vackert och håller över tid, ekgolven ska kunna ligga i 
flera generationer.

Det arkitektoniska uttrycket avspeglar sig även på husets insida. Den starka stålstommen visar tydligt 

att den stabilt bär upp de Cortenplåts-klädda ytterväggarna och de stora klassiska fönsterpartierna med 

industrikaraktär. Stålet kröner byggnaden genom att bära upp den inglasade takterrassen.

I entrén får du en känsla av hotellfoajé med den härliga internationella känslan, du väljer mellan att ta 

den marmorklädda trappan upp till ditt våningsplan eller att kliva in i den omsorgsfullt designade hissen 

med fina snickerier och mässingsdetaljer. Hissen tar dig elegant upp i huset och du kan njuta av

utblicken på vägen mot ditt kontor eller takterassen.

Samtliga kontorsdelar har ogenerad sjöutsikt och fint ljusinsläpp genom de stora spröjsade fönsterpar-

tierna. Alla hyresgäster har möjlighet att delvis själva påverka sitt kontors uppbyggnad. Passar det ert 

företag att ha ett öppet kontorslandskap eller jobbar ni bättre med egna rum?



Plan 2 
Kontorsytor från 30-370 m2

Det viktiga i centrum

På varje kontorsplan finns en 

cafédel, med en stor köksbar i 

mitten, inredd med porslin och 

en exklusiv espressomaskin. 

Där är det perfekt att samlas 

och samtala över en macchiato 

eller använda som lounge. En 

skön stämning skapas genom 

loungemusik som strömmas 

från diskret inbyggda högtalare. 

Det finns även ett bokningsbart 

konferensrum samt tre välde-

signade toaletter per plan.

Planritningar.
Sjöstadskajen



Plan 3 
Kontorsytor från 30-370 m2

Planritningar.
Sjöstadskajen



Ekerö är en växande kommun i en attraktiv naturmiljö i Mälaren strax utanför 

Stockholms city. Här bor och hit flyttar människor tack vare lugnet, naturen 

och närheten till storstaden. Dagens 28 000 invånare beräknas öka till 31 000 

fram till år 2026. Kommunen består av en ögrupp med uppemot 140 öar, där 

de största är Lovö, Ekerö, Helgö, Munsö, Adelsö, Björkö och Färingsö. Det finns 

bilväg med broförbindelse mellan de stora öarna samt två färjeleder, Ekerö-

leden och Adelsöleden för både människor, cyklar och bilar. Dessutom går 

SLs pendelbåtslinje mellan Ekerö Centrum och Klara Mälarstrand i centrala 

Stockholm.

28 300
Antal invånare

31 000
Antal invånare 2026

39,6 år
Medelålder

Handel på Ekerö
Handelns omsättning 2017 (mkr)

DV  SV  Totalt

686 352 1 038

Försäljningsindex 2017 (mkr)

DV SV Totalt

72 41 57

Konsumtionsunderlag 2017 (mkr)

DV SV Totalt

934 990 1 924

DV = Dagligvaror  SV = Sällanköpsvaror

30 min
från Stockholms City

1 340 000
Resenärer/år med vägfärja

41 000
Resenärer/år pendelbåt (89)

410 00 kr
Medelinkomst
Länet: 360 000 kr
Sverige: 310 000 kr

2,8%
Arbetslöshet

4000 st
Etablerade företag

Stockholm

Jungfrusund
Ekerö kommun

4:e
Lägsta i
Sverige

Statistik/kortfakta.
Ekerö/Jungfrusund



Kommunikation.
Jungfrusund ligger i ett av Mälaröarnas finaste lägen, med goda kom-

munikationsmöjligheter. Området är trafikerat av bilfärjan (Ekeröleden) 

mellan Jungfrusund och Slagsta i Botkyrka kommun, som går var 10e 

min under rusningstid. Resan tar 8 min och från Slagsta tar det 10 min 

till Kungens Kurva och 15 min till Södertälje.

Flertalet bussar går från Ekerö Centrum direkt hit till Jungfrusund. Ekerö 

Centrum är knutpunkten för många busslinjer som trafikerar Ekerö. De 

flesta linjerna har Brommaplan som start- och målpunkt, och resan tar 

drygt 15 minuter. Vid Brommaplan är det enkelt att byta till tunnelbanans 

gröna linje.

8 min
Från Slagsta med färjan

30 min
Från Stockholms City

7 min
Direktbuss Ekerö C

Jungfrusund



Vill du etablera din verskamhet i
Jungfrusunds Sjöstad?

Långa raden 4  |  178 93 Drottningholm  |  08 760 00 77  |  info@nordblick.se

Kontakta mig:

Maria S. Borowiec 
Försäljningschef

Nordblick Group

Tel: 08-87 60 00 77 | Mobil: 0702 95 09 80

E-post: maria@nordblick.se




