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Salix Edsviken

01. Perspektiv Paris

DESIGN SOM LYFTER ÖVER TILLFÄLLIGA TRENDER OCH
FÖR TANKARNA TILL FRANKRIKE. VI BYGGER SALIX EDSVIKEN
- 63 EXKLUSIVA BOSTADSRÄTTSLÄGENHETER I UNIKT LÄGE.
Det faller sig naturligt att associera till Paris när
man ser ritningen till Salix. Arkitektkontoret Arkitur
har drivit många vindsprojekt och har en naturlig
koppling till taklandskap och loft.
- Vi skapar design som lyfter över tillfälliga trender.
Vi bearbetar svårföränderliga grundkvaliteter, som
proportioner, ljusföring och rumslighet med stor
noggrannhet så att trivseln bevaras under lång tid,
menar Kjell Andersson, arkitekt.
Salix-siluetten är klassisk och har traditionellt
franskt taklandskap med höjdskillnader, takkupor
och en färgsättning som skall ge en illusion av olika
hus. Bostäderna har terrasser, stora balkonger och
fönster-från-golv-till-tak-lösningar.
- Vi återkommer alltid till ljuset när vi ritar. Vi anstränger oss för att få in lite mer ljus, lite mer takhöjd,
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kupor och balkonger. I Salix har vi även rejält ljusa,
helglasade trapphus för en omedelbar känsla av
luft som första intryck och huskroppens V-form
ger fin genomsikt och ett naturligt uterum där luftvolymen blir stor. En väl utformad utemiljö gör en
byggnad komplett.
Även bostäderna ska bada i ljus; takkupoler med
sidofönster, terrasser och i vissa fall dubbla terrasser, maximerad höjd på fönster och lyxiga karaktärsdrag som fönster från golv till tak i de mindre
lägenheterna. Flexibla planlösningar, skjutdörrar,
fönster i badrummen och uteplatser.
- Läget är AAA med 50 meter till centrum och
kommunikationer och 150 meter till vatten och
rekreation, vår uppgift har varit att ta vara på
och belysa det.
Salix Edsviken
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Kuliss av franskans coulisse
Ett flyttbart scenografiskt element som inramar
den del av scenen där skådespeleriet utförs
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Perspektiv Paris

Salix - En ny
värld växer fram
bland Edsvikens
takåsar

Salix har fått sitt namn efter tårpilen [Salix
Babylonica]. Ett självklart val eftersom byggnaden är
vacker, tålig och för tankarna till parker och trädgårdar
i stadsmiljöer nära vatten. Inte minst Monets berömda
näckrosdamm omgiven av tårpilar. Mycket av tankarna
kring färg, form och ljus går att känna igen från
Normandie och Monets fantastiska trädgård; ockra,
sand, grönska och genomtänkta ljuseffekter.
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EXEMPEL PLANLÖSNING

02. Bostäderna

3-4 ROK, 107m2

RESER DU TILL FRANKRIKE FRÅN TERMINAL 5 ELLER
PENDLAR DU TILL JOBBET? PROMENERAR DU TILL ÅRETS
FÖRSTA DOPP ELLER RESER DU I DITT INRE? OAVSETT VART
DU ÄR PÅ VÄG ÄR RESAN HEM VIKTIGAST. HITTA HEM
– HITTA TILL SALIX EDSVIKEN.
Att komma hem handlar lika mycket om att känna sig
ledig när man låser dörren som att känna golvvärme under fötterna när man borstar tänderna.
På fem våningsplan byggs bostäder i storlekarna
1 till 6 rum. Hem som ska passa alla och med
anpassade detaljer – yteffektivitet och franska
fönster för de mindre lägenheterna, rymd och
loft för de större. Majoriteten av lägenheterna har stora luftiga balkonger, uteplatser eller
terrasser, i vissa fall dubbla terrasser och loft.
Fastigheten omfamnar lummig grönska och sociala ytor samtidigt som den gränsar mot Edsvikens
havsvik med badstränder, båtklubb, slott, utomhusgym, restauranger, golf och fiske. Salix utgör
en solid bas för ditt personliga hem och kreativa
skapande. En stilsäker grund med genomgående
vita väggar och enstavsparkett. Vitgrå golvklinker
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i badrum och ljusgrå klinker i hall.
Det spatiösa intrycket förstärks av sidoljus,
burspråk, kupor och överljus. Ljuset löper som
en röd tråd genom lägenheterna i Salix. Glaspartier präglar trapporna in- och utvändigt och
avlöses av stora fönster, takkupor, burspråk och
generös takhöjd i de kombinerade vardagsrummen/köken. I badrummen hittar du duschväggar
i glas och vackra fönsterbänkar i grå kalksten.
Även terrasser och balkonger har fokus på maximerat ljusinsläpp genom räcken i stål med smala
profiler. När skymning faller tar infällda spotlights vid. En okomplicerad livsstil säkerställs
genom allt från hiss ner i garaget till fasader i
puts med socklar i sten och takbeklädnad i falsad plåt. Ingen snöskottning, inget krångel - lås
dörren och åk.
Salix Edsviken
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Bostäderna

INNERGÅRDEN

I ENTRÉN MÖTS SALIX-BORNA av en stor välkomnande port i ek och väggar i ljus kulör. På den
lummiga innergården finns rum för stora och små planteringar, lekplats och rekreation. Här finns även
cykelplatser i cykelställ under tak.
Såklart finns miljörum för sophantering och återvinning på markplan. Hissen går hela vägen ner
till källarplanet med barnvagnsrum, förråd och
gemensam välutrustad tvättstuga med ordentliga
grovtvättmaskiner och torktumlare. I källarplan
finns också garage med parkeringsplatser för bil,
hybrid/elbil och cykel.
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Terrass av franskans terrasse
En plan avsats utan tak, anlagd mot
eller ovanpå en byggnad, eller fristående,
för rekreation eller för servering
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03. Materialen

02

01

04
03

05

06
08

07

09

SALIX EXTERIÖR UPPVAKTAR PARIS MED TAKKUPOR,
LOFT, TERRASSER OCH HÖJDSKILLNADER. FASADEN ÄR
PUTSAD OCH FÄRGSATT FÖR ATT SKAPA EN ILLUSION
AV OLIKA HUS OCH FÖRSTÄRKA VARJE BOSTADS
INDIVIDUELLA CHARM. FASTIGHETEN OMFAMNAR EN
GRÖNSKANDE INNERGÅRD MED SOCIALA YTOR.
Även insidan hämtar sin inspiration från ”Ljusets
stad” med genomgående vita väggar och tak samt
ljusa träslag som bas. Ansatsen är klassisk i material
och sammanhållna kulörval. Användarvänlighet
och lyxiga detaljer samsas i kök, badrum och hall.
I Salix kan du leva och bo utan att kompromissa
med estetiken.
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Materialen:
01. Vitt kakel kök 02. Köksluckor Maja från
Vedum 03. Bänkskiva i granit 04. Golv i
mattlackad ek 05. Knoppar kök 06. Beslag hall
07. Väggar och snickerier i vitt 08. Vitt kakel
väggar badrum 09. Vit klinker golv badrum
10. Golv i hall ljusgrått kakel
Salix Edsviken
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Materialen
Badrummen är utrustade med energisnål
tvättmaskin och torktumlare med App-styrning
för både iOS och Android.

Smarta miljöval,
klassisk inredning
och estetik ger
en enklare livsstil
och långsiktig
hållbarhet.
De ljusa badrummen har vitt blankt kakel i
halvförband på väggarna och på golven ligger
klinker i vitgrå färg med komfortvärme. Undertaket
med infällda spotlights skapar en ljus och modern
atmosfär. Handfatet är i vitt porslin och toalettstolen
är vägghängd. Här finns gott om förvaring och ytor. De
större lägenheterna har dubbla badrum eller en extra
gästtoalett. Det här är kloka hem som tänker till i både
förvaringsutrymmen och hållbarhet.
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Materialen

KÖKET

I SALIX OCH EDSVIKEN är gästfriheten alltid
ett alternativ. Det märks, inte minst i husets och
bostädernas utformning. Middag i hemmet innebär
öppna och luftiga ytor i det kombinerade vardagsrummet/köket med generös takhöjd. Några lägenheter har separata kök med plats för matbord och
väl tilltagna arbetsytor i mattslipad granit. Köken är
modell Maja från Vedum och har infälld belysning
under överskåpen. Köken är utrustade med svarta
bänkskivor i mattslipad granit med integrerad diskho i rostfritt och stänkskydd i vitt kakel. Blandare
One i krom designad av Thomas Sandell för Mora
Armatur. Induktionshäll, inbyggnadsugn, mikrovågsugn, kylskåp, frysskåp, kyl/frys samt diskmaskin
kommer från Miele.
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Voila!

04. Området

Utrop för att rikta
uppmärksamheten någonstans

I SÄLLSYNTA FALL UPPENBARAR SIG DEN DÄR PERFEKTA
UTGÅNGSPUNKTEN. I HJÄRTAT AV SOLLENTUNA MED
EDSVIKENS VATTEN SOM NÄRMASTE GRANNE, BYGGER VI
SALIX. HÄR BOR DU I EN LUGN OCH REKREATIV MILJÖ MED
STORSTADSPULS RUNT HÖRNET. LÄGET ÄR UNIKT.
Edsviken är en havsvik som sträcker sig från Edsbergs
slott i Sollentuna till Stocksundet i Danderyd. Här
bor du nära natur och vackra stränder i ett underbart läge för bad, fiske, båtsport och på vintern
skridskoåkning på plogad bana.
Det finns också härliga promenadstråk runt hela viken. I närheten ligger Tegelhagen med fina strövmarker
samt en välskött badplats. På cykel eller till fots tar du
dig till norra Hagaparken eller till Ulriksdals slottspark
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där du kan spela golf på en förstklassig bana.
I Sollentuna finns förskolor och familjedaghem samt
både kommunala och fristående skolor. Edsviken
har goda kommunikationer med busstrafik samt
pendeltågsstation i Helenelund och Sollentuna
centrum. Bussar som passerar strax intill går till
Danderyd, Sollentuna centrum, Kista och Karolinska
sjukhuset. Här finns också direktbuss in till Stockholm
city. I Edsviken hittar du hem.
Salix Edsviken
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Området

ÖVERSIKT
265
E4

01. Bistro Edsbacka
02. Edsbergs slott
262

03. Edsvik Konsthall
04. Utegym med magisk utsikt över Edsviken
05. Badplats, Badberget

02

SO LLE N T U N A

03

01

04

06. Badplats, Strandvägen
07. Sollentuna station

EDSBERG

08. Sollentuna Centrum med ett 100-tal butiker.
09. Beckers Kök

05

10. Gateau
Salix shoowroom, Kung Agnes väg 11.
Detta är även platsen för bostäderna.
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07

Turebergsleden

Edsviken

08

09

E4

10

275
262

DA N D E RY D
Sollentunavägen

K I S TA
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E18

Pendeltåg till Stockholms Central: ca 15 min
Pendeltåg till Arlanda utan tågbyten: ca 20 min
Pendeltåg till Uppsala utan tågbyten: ca 40 min
Till vattnet till fots: ca 10 min
Till busstorget till fots: ca 5 min
Busstorget ligger bredvid centrum med bussar
som åker till bl.a. Kista, Danderyd och Karolinska
sjukhuset. I närheten finns skidanläggning och bara
tio minuter från centrum ligger simhallen och Ungdomens hus som är ansluten till en ny sporthall.
Nära ligger också Järvafältet med 40 kilometer
markerade stigar och leder där man även kan rida.
Salix Edsviken
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Området

RESTAURANGER
OCH BUTIKER

EDSVIKEN HAR AAA-LÄGE med 50 meter till
Sollentuna Centrum, köpcentret som har förvandlats till ett av Stockholms största, med över 100
olika butiker, flera restauranger och en biograf.
Precis som Salix bidrar de lokala restaurangerna
med en familjär stämning.
- Det ska kännas som om man kommer hem till
oss, berättar Tobias Becker som driver familjeföretaget Beckers Kök ett stenkast från Salix.
Med familjärt fäste i Sollentuna och kulinarisk bas
i välkända kök som Sturehof, Gondolen och Rolfs
Kök föll det sig naturligt med fransk-svensk meny
i de egna kvarteren. Den hemtrevliga lilla krogen
i det rosa huset hyser 22 platser, bar, öppet kök
och har hämtat inspiration från klassiska Rolfs
Kök. Mat och gäster står i fokus. Det är hemtrevligt, klassiskt och stämningen är hög.
- Vi har en meny med sådant som kockar gillar.
Rustikt och tidlöst med långkok, rårakor och löjrom.
Kockig mat helt enkelt. Vi serverar alltid en soppa
före lunchen istället för salladsbuffé och en dessert
efteråt - som en trerättersmeny. Men vi har också
cateringservice till jubileumsfester och bröllop.
- Det faller sig naturligt, menar Tobias, många
blir snabbt stammisar och även om vi har nya
gäster nästan varje dag kan jag de flestas namn.
Gemenskapen är stor i området och vi tar hand
om varandra.
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Mise en place

– “allt på plats”, används inom restaurangvärlden
och betyder att man har alla redskap och ingredienser som
man behöver på en och samma plats inför matlagningen
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Salix showroom finns på
Kung Agnes Väg 11 i Sollentuna.
Information och visningstider
www.salixedsviken.se
Byggherre Lefva Bostad AB
Samtliga 3D-bilder är illustrationer
och avvikelser kan förekomma.

