
178 LÄGENHETER I  UPPLANDS-BRO

Bagarvägen
/Målarvägen

Välkommen till

i Upplands-Bro.
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Vill du kunna bo i ett fridfullt naturskönt område vid Mälaren 

– men ändå ha snabb tillgång till pulserande storstad? Vill 

du bo i ett lugnt och lummigt område med en hyresrätts alla 

fördelar? Då ska du fortsätta läsa här. 

I hjärtat av Mälardalen, i natursköna tätorten Bro i 

Upplands-Bro kommun, finner du nio hyreshus i ortens 

mest attraktiva område Gamla Bro. 

Oavsett vem du är kommer du att stortrivas i detta mysiga 

blandhusområde omgiven av fantastisk natur. Här har du 

nära till ett dopp i Mälaren och kan välja på ett stort utbud av 

sport- och fritidsaktiviteter utanför dörren. Skulle du någon 

gång vilja lämna den charmigt lantliga miljön tar det dig bara 

30 minuter med pendeltåg till det pulserande storstadslivet 

i Stockholm. Dessutom är det bara fem minuter till regional-

tågen i Bålsta som tar dig vidare direkt till både Västerås, 

Örebro, Enköping och Göteborg.

Välkommen till Stockholms läns mest centrala idyll. 

En central   

nära Mälaren. 

idyll 
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ETT VÄXANDE SAMHÄLLE
Drömmer du om att bo på landet, men ändå 
nära stan? Nu har du möjlighet att besanna den 
drömmen. Upplands-Bro är en av regionens 
mest natursköna kommuner. Här finner du 
orörd landsbygd, tretton mil stränder och en 
skärgård med närmare 50 öar. Samhället Bro, 
där de nio lägenhetshusen finns, är idag en 

expansiv tätort i kommunen med stor inflyttning. 

LUMMIGT OCH POPULÄRT OMRÅDE
De nio lägenhetshusen ligger i Bros mest 
populära område Gamla Bro på Bagarvägen
och Målarvägen, där det tidigare låg fyra långa 
flerbostadshus. Området består av lugna 
och lummiga kvarter med en charmig och 
omväxlande bebyggelse av villor och radhus 
som vuxit fram genom olika årtionden. 

I området kan du obehindrat promenera eller 
cykla på de lugna gatorna. 

NÄRHET TILL ETT RIKT FRILUFTSLIV
Som boende i Gamla Bro har du nära till allt. 
Inom någon kilometer finner du både Bro 
centrum, en nybyggd skola, simhall, vackra 
naturområden, ett rikt friluftsliv, badplatser, 
golfbanan Bro Hof Slott och galoppbanan 
Bro Park. Trots den lantliga idyllen tar det 
dig endast 30 minuter med pendeltåg för att 
hamna mitt i det pulserande storstadslivet i 
Stockholm. Pendeln stannar även i Bålsta som 
tar dig vidare till Enköping, Västerås, Örebro 
och Göteborg med regionaltåg. Stationen 
ligger bara ett par minuters promenad från 
Bagarvägen och Målarvägen.

En av regionens mest
natursköna kommuner.



...området i 
sig skall vara 
attraktivt och 
rekreationsvänligt.”
TUVA BERG
Origo Arkitekter, 2017



STHLM

NÄRA ETT RIKT

30 min

4 min

7 min

Lev lantligt med 
närhet till storstadspuls.

friluftsliv

Bro Park & 
ridområden

CENTRUM

NÄRA TILL

BRO HOF SLOTT 



CENTRUM

LIVSMEDELSBUTIK

FÖRSKOLA

FOTBOLLSHALLEN

NATURRESERVAT
BRO HOF SLOTT

SKOLA

BAGARVÄGEN/
MÅLARVÄGEN

SIMHALL/
BIBLIOTEK

SKOLA/
FÖRSKOLA

BUSS- &
TÅGSTATION

Ca 10 min gång

Ca 5 min gång
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Lägenhetshusen på Bagarvägen och Målarvägen har byggts 

med utgångspunkt att vara tillgängliga för alla. Oavsett ålder 

och rörlighet ska du kunna bo här. Därför är alla hus utrustade 

med rymliga hissar för hög tillgänglighet. Sammanlagt rymmer 

husen 178 lägenheter fördelade på fyra våningar. Förråd finns 

antingen i husets källare, närliggande hus eller i entréplan. Då 

husen ligger på en höjd har du möjlighet att få en riktigt vacker 

utsikt över närliggande grönområden. 

ARKITEKTUR
De moderna lägenhetshusen består av nio identiska och 

fristående huskroppar av betongkonstruktion. Ambitionen 

har varit att hålla lagom skala på husen så att de passar 

in med resten av bebyggelsen i området. Tidigare låg 

här fyra långa flerbostadshus och tomten är därför redan 

anpassad efter mängden människor som bor här. Fokus har 

varit att tillgänglighetsanpassa lägenheterna och att skapa 

gemensamma gårdar. 

”Oavsett ålder och rörlighet 
ska du kunna bo här. Därför 
är alla hus utrustade med 
rymliga hissar för 
hög tillgänglighet.”

för alla.

Med god till-
gänglighet



9

Boendefakta 
- om området
• 178 lägenheter

• 9 fristående huskroppar

• Alla hus är utrustade med hiss

• Gemensamma gårdar

• Gångavstånd till skolor & förskolor

• Tågstation ca 5 min promenadväg

• Nära till fantastiskt friluftsliv

• Centrum ca 4 min cykelväg

Bagarvägen 8

Målarvägen 10 Målarvägen 12

Norr
Bagarvägen 6

Bagarvägen 3

Bagarvägen 4

Bagar-
vägen 5

Bagarvägen 7

Bagarvägen 2
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”Ambitionen har varit att öppna upp 

området mer och förtydliga stråken 

mellan gatan och det grönområde som 

finns bakom husen. Därför har husens 

gavlar vänts mot gatan och entréerna 

mellan husen har placerats så att 

gemensamma gårdar bildats. Tanken är 

att gårdarna ska användas för de boende 

och att området i sig skall vara attraktivt 

och rekreationsvänligt.”

TUVA BERG
Origo Arkitekter, 2017
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Ljusa och välplanerade,
med fantastisk utsikt. 

ENKEL VARDAG MED HÖG TRIVSELFAKTOR

Du spenderar en stor del av ditt liv i hemmet. Därför är det 

viktigt att du trivs. Sätt nyckeln i dörren och låt dig välkomnas 

av en ljus och välplanerad lägenhet med vita väggar och 

ekparkett i en öppen planlösning. Oavsett om du bor i vår 

etta, tvåa eller trea kommer du att stortrivas och njuta av den 

fantastiska utsikten utanför fönstret. De flesta lägenheterna 

har dessutom balkong eller uteplats. Det rymliga helkaklade 

badrummet har både tvättmaskin och torktumlare – allt för att 

göra vardagen så enkel som möjligt för dig. Du ska ju trots allt 

lägga din dyrbara tid på annat.  

• Kabel-TV (grundutbud)

• Tvättmaskin och torktumlare i lägenhet

• Varmhyra

• Bredband/TV/telefoni via separat avtal

• Hushållsel och varmvatten debiteras

• Balkong eller uteplats*

• Lägenhetsförråd i källare, entréplan 
eller närliggande hus

• Hiss

* Finns ej på de lägenheter som är 30,2 m2. 
Se planlösningar på nästa sida.
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EXEMPEL PÅ PLANLÖSNINGAR. EJ SKALENLIGT. 

3 rok
67 m2

2 rok
53 m2

1 rok*
30,2 m2

2 rok
56,5 m2

3 rok
77,1 m2

2 rok
59 m2

1 rok*
30,2 m2

1 rok
29,5 m2

Planlösningar markerade med * har ej balkong/uteplats.
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Bro Hof slott. Foto: Lennart Hyse

Bro Park galoppbana.
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Våra lägenheter 
ska vara till för alla.
Upplands-Brohus är ett kommunalt bostadsbolag 

i Upplands-Bro kommun. Vi äger och förvaltar 

2 000 lägenheter och 30 000m² lokaler varav 

merparten av de kommersiella butikslokalerna 

finns i Bro och Kungsängens Centrum. Våra 

lägenheter är för alla. Små, stora och centralt 

belägna eller lite mer avskilt med egen uteplats. 

Vi har även äldre fastigheter med basstandard 

och nyrenoverade eller nyare lägenheter med 

hög standard. 

Varmt välkommen till Upplands-Brohus!



Vi reserverar oss för  eventuel la ändr ingar och avvikelser. 
Möblerade bi lder är  i l lustrat ioner.

KONTAKTA OSS

kundservice@ubh.se

www.ubh.se

08 - 56 24 87 20


