Drabanten i Upplands Väsby
Livsstilsboendet i framkant – med närhet till allt

Drabanten i korthet
Drabanten ligger vid Väsby Centrum i Upplands Väsby.
75 hyreslägenheter.
15 lägenheter med 1,5 ROK.
45 lägenheter med 2 ROK.
15 lägenheter med 3 ROK.
Gemensamma lokaler med bland annat restaurang, gym,
garage, relax, lounge/reception.
Service när du själv önskar.
Minst en boende i hushållet ska vara fylld 65 år.
Sveafastigheter reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel
gällande bilder, texter och illustrationer i denna broschyr.

Om projektet

Välkommen hem
Ett modernt livsstilsboende för seniorer

till Drabanten!
med en aktiv och social livsstil.

Drabanten ligger intill Väsby Centrum
där kommunens ambition är att
skapa en tät och levande stadskärna.
Närheten till centrum med tillgång till
affärer, caféer och service är något
som attraherar många aktörer och där
planeras för bostäder för alla kategorier;
seniorer, barnfamiljer och studenter. I
närområdet finns gott om naturområden
med fina vandringsleder, golfbanor,
sportanläggningar och kulturminnen i
form av slott och fornlämningar. Från
Drabanten tar man sig med enkelhet till
både Arlanda och centrala Stockholm
med pendeltåg och bussar. Garaget i
källaren i kombination med närheten till
E4:an gör detta optimalt för den bilburna.
Kort sagt, i Drabanten kommer du att
trivas. Välkommen hem!

Alldeles intill Väsby Centrum har
Sveafastigheter och Silver Life utvecklat
ett kombinerat livsstilsboende i modern
tappning. Projektet består av tre
bostadshus. Ett omfattar lägenheter
med upplåtelseformen bostadsrätt,
Lyckan. Bostadshuset med hyresrätter Drabanten - är 16 våningar högt och har
en gemensam takterrass för de boende
med milsvid utsikt. Det tredje huset är ett
vård- och omsorgsboende. Tillsammans
etablerar Sveafastigheter och Silver
Life Drabanten, ett modernt boende för
seniorer med en aktiv och social livsstil.
Lägenheterna består av 1,5: or, 2: or
och 3: or med direkt access till den
gemensamma takträdgården med utsikt
över den nya parken. Hyresrätterna är
belägna i ett 16 våningar högt hus med
gemensamma lokaler, förråd, cykelrum
och garage i bottenplan. I husen finns
restaurang, gym, bastu och en lounge
med reception att ta del av i enlighet
med Silver Lifes koncept.

S I LV E R L O U N G E
Det första intrycket är viktigt. Du och dina
gäster ska alltid känna er välkommna i vår
gemensamma reception.
Stanna gärna till för en pratstund, en
kopp kaffe och något att läsa.
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Om projektet

Nära natur, nära service
och nära gemenskap.
Att bo i Drabanten betyder närhet till gemenskap.
Silver Lifes koncept ger tillgång till gemensamma
ytor, aktiviteter och samvaro, trots att alla bor i
egna lägenheter. I gatuplan finns ett gemensamt
bilgarage, som nås även inifrån, samt stora
cykelgarage nära entréerna.

I trädgårdsnivå finns receptionen och Silver Lounge,
med direkt access till gym, gemensamhetslokal
och bastu. Högst upp i Drabanten-huset finns
Orangeriet och Takterrassen med en vidunderlig
utsikt. I mittenhuset, i anslutning till trädgårdsdelen
finns en restaurang med uteservering och en
mindre matsal tillgängligt för de boende i kvarteret.
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VÅ R D - &
OMSORGSBOENDE

B O S TA D S R ÄT T E R

H Y R E S R ÄT T E R

15

45

15

1,5 RUM & KÖK

2 RUM & KÖK

3 RUM & KÖK
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Att bli äldre ska vara fantastiskt!
Drabanten
för dig att fortsätta ett friskt, aktivt och
På Silver Life har vi en helhetssyn på
socialt liv. Hur mycket du är med
den seniora delen av livet. Vi arbetar
är upp till dig, hos oss står du
utifrån att alla människor är unika,
som individ i centrum – här
med unika önskemål och behov.
finns något för alla. Skulle mer
Vi skapar utrymme för flexibilitet
kontinuerlig vård eller omsorg
och möjliggör ett fortsatt liv där
behövas så finns även ett
varje individs rätt att välja är en
MILJ
ONER
vård och omsorgsboende med
självklarhet.
SV ENS K AR
service
och dygnet-runt omsorg.
		
S E X T IOF E M+
Våra
trygghetsboenden
i
Vårt mål att du ska fortsätta leva ett
Drabanten är öppna för dig som fyllt
innehållsrikt, stimulerande och tryggt liv
65, vi erbjuder sociala arrangemang och
när du blir äldre.
aktiviteter i en miljö som skapar möjligheter
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Området
N Ä R A T I L L A L LT

Med bästa läge i nya
Upplands Väsby.
Att bo i Drabanten betyder närhet till service,
handel och underbar trädgård. Väsby Centrum
med dess breda utbud av affärer och service
finns på endast en minuts promenad.

Stadsdelen Fyrklövern ligger vid Väsby Centrum
där kommunen planerar en tät och levande
mötesplats med bostäder för alla generationer.
I bästa läge i detta område ligger Drabanten för
dig som uppskattar att ha nära till affärer, caféer
och service – ett modernt boende för seniorer
med en social och aktiv livsstil.

Ett urbant småstadsliv med småbutiker och
caféer pågår nere i gatuplan, längs Drabantvägen
som avgränsar kvarteret mot väster, söder och
öster.

Området Fyrklövern byggs med gamla småstäders
mångfald där inget hus är det andra likt. Låga hus
skapar kontakt mellan gator och bostäder samt
hjälper dagsljuset att komma in.

Ovanpå gatuplanet befinner sig de boendes
trädgård, en gemensam grön oas som går
under namnet Infinity Garden. Så kallas den
eftersom den söderut visuellt sömlöst övergår i
stadsdelens gemensamma park, Blå parken.

Även det nutida får plats i Fyrklövern med kvarter
och gårdar i modern arkitektur, många gångoch cykelstråk, flera torg, en generös grön park
och levande bottenvåningar med plats för olika
verksamheter. Kort sagt; området Fyrklövern är
den moderna småstaden.

En utomhustrappa i trädgårdens söderkant
förbinder den med handelsgatan och Blå Parken
nedanför. Inomhus når man de olika nivåerna via
kvarterets hissar och trappor.
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Ett modernt
boende för
seniorer med
social och aktiv
livsstil.

Väsby Centrum

0 km

Vilundabadet

0,4 km

Upplands Väsby Station

1,1 km

Runby motionsspår

2,7 km

Edssjön

3,1 km

Wäsby Golf

5,1 km

Täby Golf

8,6 km

Rotebro Golf

8,9 km

Medlemskap i Silver Life

Komfort, service &
trygghet i livets alla
skeden.

KOMFORT

SERVICE

T RYG G H E T

Som boende och medlem i Silver Life

Med kompetent personal och en tydlig

lägenheter med tillgång till personlig

har du tillgång till personal och ser-

värdegrund som säger att dina behov

service i trivsam miljö ger dig goda

vice. Utöver det som ingår i basmed-

och önskemål alltid är det viktigaste

möjligheter att leva ett socialt och

lemskapet erbjuder vi tilläggstjänster

för oss kan både du och dina nära

bekvämt liv i gemenskap med andra.

utifrån efterfrågan.

känna er trygga.

Attraktiva, moderna och praktiska

I regi av Silver Life.
men för att ditt liv ska bli så bekvämt som
möjligt erbjuder vi dessutom tilläggstjänster
såsom städning, fönsterputs och enklare
vaktmästartjänster. Vår målsättning är att du ska
kunna lägga tid på aktiviteter som gör ditt liv mer
hälsosamt, aktivt, stimulerande och meningsfullt.

Som boende medlem i Silver Life får du tillgång
till Silver Lifes medlemsytor med privat gym,
bastu och gemensamhetsutrymmen för sociala
aktiviteter och arrangemang. I vår Silver Lounge
är du som medlem alltid är välkommen, här kan
du boka och beställa tjänster eller bara sitta ner
och ta en kopp kaffe, läsa tidningen eller umgås
med några grannar.

Du
får
dessutom
rabatter
hos
våra
samarbetspartners som t.ex. Näsby Slott, och
exklusiva erbjudanden hos våra systerföretag
Hasselbacken, Cirkus, ABBA- och Aviciimuséet.

Bara ett par steg bort finns områdets restaurang,
Guldkanten, där du kan äta en god måltid
tillsammans med vänner. Vi organiserar också
exklusiva utflykter och aktiviteter som främjar
social samvaro och gemenskap bland våra
medlemmar.			
				
Du väljer Silver Life för att du tycker att vårt
koncept passar dina värderingar och önskemål.
För medlemskapet utgår en månadsavgift,

”

Ett boendemedlemskap i Silver Life kostar 1750
kr per person och månad.
Om du får behov av personlig omvårdnad finns
Silver Lifes vård- och omsorgsboende med
dygnet-runt omsorg inom samma område. Det
skapar en trygghet som innebär att du som
boende inte ska behöva lämna Silver Life för
att du blir äldre eller drabbas av sjukdom. Du
kan självklart flytta till Silver Life när vård- och
omsorgsbehov redan uppstått, vi tillhandahåller
då plats i vård- och omsorgsboende efter
biståndsbeslut.

Vår ambition är att
alltid möta våra
medlemmars önskemål och behov.
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Genom ett tidigt val av ett personligt och
bekvämt boende garanteras du personlig service
och tillgång till vård- och omsorg den dag du
behöver stöd.
Du kan självklart flytta till Silver Life när vård- och
omsorgsbehov redan uppstått, vi tillhandahåller
då hemtjänst alternativt plats i vård- och
omsorgsboende.
Vår idé baseras på en helhetssyn på din
livssituation: Vi vet att dagens seniorer har högre
förväntningar på utbud av service och komfort.

Vi vet att kraven på hög kvalitet, personlig service
och valmöjligheter kommer att öka.
Med denna kunskap har vi byggt upp ett koncept
som ska ge möjlighet att kombinera det du själv
vill ha med det som samhället har möjlighet att
erbjuda.

Ett liv rikt på intryck & innehåll
13

Köken är utrustade
med spis som har
glaskeramikhäll och ugn.
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Badrummen är helkaklade
i vitt med grått golv och
inredda med dusch samt
kombimaskin– även i de
mindre lägenheterna.
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Lägenheterna är sobert
inredda i vitt med
parkettgolv, så att du
själv kan göra ditt boende
personligt.
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Bostadskö till Drabanten

Vill du bo i Drabanten?
Såhär går det till.
Drabantens
fastighetsvärd
är
Sveafastigheter.
Silver
Life
sätter
guldkant på tillvaron med ett utbud av
service, tjänster och aktiviteter. Om du är
intresserad av att bo i Drabanten behöver
du stå i Sveafastigheters kö där du gör
en intresseanmälan för Drabanten och
teckna medlemskap i Silver Life. Silver
Lifes medlemskap ger dig fri tillgång
till medlemsytorna och du kan ta del av
aktiviteter och event, ledarledd träning,
sociala arrangemang, tilläggstjänster och
andra förmåner som erbjuds. Kom ihåg att
minst en i hushållet måste vara över 65
år för att flytta in i Drabanten. Om du inte
redan nu är medlem i Silver Life kan du bli
det när du flyttar in.

_
KÖ TILL DRABANTEN
Ställ dig i Sveafastigheters bostadskö
på sveafastigheter.se

_
För kontakt med Silver Life
silverlife.se / 08-506 360 40

_

Bostadskö hos Sveafastigheter

Medlemskap i Silver Life

För att ansöka om ditt nya hem i Drabanten
behöver du ställa dig i Sveafastigheters
bostadskö. Det är helt kostnadsfritt och
går både snabbt och smidigt.

Ett medlemskap i Silver Life kostar 1750
kr/person och månad och ger dig tillgång
till Silver Lifes serviceutbud. Kontakta oss
på 08-506 360 40 eller mejla oss på info@
silverlife.se för att ta del av all information
om vad det innebär. Du kan läsa mer om
Silver Life på sidan 10 i denna broschyr.

Besök www.sveafastigheter.se och följ
anvisningarna där. Det går även bra att
kontakta oss via mejl eller telefon om
du behöver hjälp. Du kan läsa mer om
Sveafastigheter på sidan 35 i denna
broschyr.
Växel nr: 010- 722 38 00
Mejl: info@sveafastigheter.se
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Teknisk beskrivning

FASTIGHETSBETECKNING

ARKITEKT

Vilunda 6:84 Hus 3

Alessandro Ripellino i samarbete med A-sidan

Vilunda 6:85 Hus 2
Vilunda 6:86 Hus 1

LANDSKAP

Alessandro Ripellino i samarbete med Good Garden
BYGGHERRE

Sveafastigheter

I hela projektet ingår: Lägenheter (BR och HR), vårdboende, garage och kommersiella lokaler
Antal lgh: 75 hyresrätter, 28 bostadsrätter, 54 vård- och omsorgsboenden
Lokalytor: 1080 kvm externt + 690 kvm Silver Life internt
Bilparkering: 62 p-platser, samtliga i garaget (0,6)
Cykelparkering: 220 platser (2,1)

”

Alla byggnader har glänsande
guldfasader som fångar in dagsljuset på olika sätt under dygnets
olika timmar.

DRABANTEN
Sockelvåning terrassplan – Glaspartier med metallkarm likt andra fönster alternativt svart silikon.
Generellt fasad – Slät falsad bandplåt typ Tombak Nordic gold. C-C fals 600 mm
Detaljer enligt fasadutsnitt – Fasad mot söder bandtäckt pelar-balk raster c-c fals enligt geometri i grid.
Inre fasad träbeklädnad.
Tak – Sedumtak
Takfot – Murkrön av blockat plåt
Fönster – 2+1 Klipp-dreh isolerruta. Alukarm utsida, trä i mörkbrun kulör insida.
Balkonger – Entrébalkonger med balkongplatta med inslag av glasblock. Inbyggda balkonglådor med
engelmansvin.
Skärmväggar – Skärmväggar i sträckmetall typ Hefla Bruk. Delar av entrénbalkonger för varje lägenhet.
Räcken – Räcke av sträckmetall typ Hefla Bruk.

Drabanten takträdgård

Infinity
Garden
Alla tre huskropparna har gröna tak med sedum som
bas. Hisstoppar och annat som sticker upp täcks in
av mjuka undulerande kullar och blir på så vis en del
av taklandskapet som helhet.
Sockeltaket som förbinder de tre huskropparna
utfomas som takträdgård, med putting green och
plats för aktiviteter som Tai Chi.
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REL AX & BASTU
En plats för avkoppling

TA K T E R A S S
Magisk milsvid utsikt

S I LV E R L O U N G E
Välkomnande gemenskap

Om Sveafastigheter

Hem med omtanke om
människor, klimatet och
framtida generationer
Sveafastigheter utvecklar, bygger och förvaltar
hem med omtanke om människor, klimatet och
framtida generationer. Bostäderna utvecklas
efter platsens unika behov, byggs med
hållbarhetslösningar i framkant och förvaltas
långsiktig. Sveafastigheters vision är att vara
ledande utvecklare och förvaltare av attraktiva
och hållbara hem och kvarter, med ansvar för att
människor trivs och känner sig trygga.

hur det ska bli riktigt bra för de människor som
ska bo och verka där. Då olika boendeformer
passar olika människor och i olika delar av livet
har Sveafastigheter en bredd av bostäder under
utveckling och i förvaltning. Det rör sig om
hyresrätter och bostadsrätter, trygghetsbostäder
och LSS,kollektivhus och lägenheter där kompisar
enkelt kan bo tillsammans. Sveafastigheter tror
på områden med blandade bostadsformer.

Genom vårt långsiktiga ansvarstagande skapar
vi välkomnande miljöer för boende, såväl i som
omkring bostaden. Vårt fokus på att bygga
långsiktigt hållbart driver på innovation och
effektiva lösningar, ofta i samarbete med andra.
Sveafastigheter genomsyras av ett holistiskt
tankesätt, där det inte bara handlar om att bygga
en viss mängd fastigheter till ett visst pris – utan

Hur stadsplanerare och bostadsutvecklare
bygger och formar framtidens boende och
städer är en avgörande pusselbit för människors
välmående. Det är en del av grunden för ett
samhälle som håller ihop och utvecklas i rätt
riktning. I det arbetet är Sveafastigheter en
långsiktig och pålitlig aktör som möter samhällets
behov genom kreativ arkitektur, innovativa
lösningar och konstruktiva samarbeten.
Vår viktigaste tillgång är våra dedikerade
medarbetare. Våra långsiktiga och ambitiösa mål
är möjliga tack vare medarbetare som bryr sig
om varandra, om våra hyresgäster och om våra
samarbeten.

_
KÖ TILL DRABANTEN
Ställ dig i Sveafastigheters bostadskö på
sveafastigheter.se
Bli medlem hos Silver Life
på silverlife.se / 08-506 360 40

_
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För Sveafastigheter
handlar det om att se
till så att gröna och
innovativa lösningar
går hand i hand med
social hållbarhet,
samtidigt som
kunderna är nöjda.

Drabanten
U P P L A N D S

sveafastigheter.se/drabanten

VÄS BY

silverlife.se

