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Här vill vi skapa en 
trivsam boendemiljö 
för alla!
I Södertälje växer en ny stadsdel fram med 
visionen att skapa en trädgårdsstad där en 
blandad bebyggelse med villor, radhus och 
flerfamiljhus ska skapa en trivsam 
boendemiljö för alla. 

Området med sin närhet till staden, naturen och vackra 
Glasbergasjön har redan lockat många och när området 
står klart har ca 700 familjer flyttat in i sina nya hem. 
I Glasberga Sjöstad kan man välja mellan att köpa tomt 
och bygga sitt hus på egen hand eller om man hellre 
önskar köpa och flytta in i ett nyckelfärdigt hus.

Glasberga Sjöstad utvecklas av Fastighetsbolaget 
Glasberga KB, som består av JM AB, Riksbyggen, Telge 
bostäder och Södertälje kommun. Projektet är uppdelat i 
3 etapper och utbyggnaden beräknas pågå fram till och 
med 2018. De två första etapperna är i stort sett 
färdigbyggda och cirka 450 familjer bor redan i området.

Nu har vi startat upp etapp 3 i Glasberga med totalt 
cirka 110 tomter. Etappen är indelad i sju delområden 
och det område vi säljer nu består av 16 tomter med ett 
fantastiskt sjönära läge. 

Här har du nu möjlighet att bygga ditt alldeles egna 
drömboende. Välkommen till Glasberga Sjöstad!
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3:4 Modern villa 
Privatpersoner

3:1 Funkis villa 
Nyckelfärdiga hus
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3:2 Modern villa 
Nyckelfärdiga hus

3:3 Modern villa

3:5 Funkis radhus

3:6 Funkis villa

3:7 Sörgården villa
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Säljstart av Brita Wattrangs kvarter!
ETAPP 3:4 – MODERN VILLA – STYCKETOMTER TILL PRIVATPERSONER

PLANERAD BYGGNATION
AV RADHUS I TVÅ PLAN

PLANERAD 
BYGGNATION
AV VILLOR I 

TVÅ PLAN

Glasbergasjön ligger endast ett stenkast 
från Brita Wattrangs kvarter.

PRISER OCH PRELIMINÄRA YTOR 
Storleken på aktuella tomter till 
försäljning är mellan ca 700 kvm 
till ca 900 kvm med priser från 
2 300 000 kr till 3 150 000 kr. 

TILLTRÄDE: Preliminärt maj 2017. 
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ANSLUTNINGSAVGIFTER 
Ledningar för vatten, avlopp, el, fjärrvärme 
och stadsnät finns framdraget till tomtgränsen. 
Anslutningsavgifter för detta tillkommer enligt 
gällande taxa. För närvarande med 
ca 315 000 kr/fastighet (2016).

Ambitionen är att Glasberga Sjöstad ska präglas av en småskalig och enhetlig arkitektur, där miljöerna karaktäriseras 
av ett harmoniskt helhetsintryck. För att nå detta mål har vi på Fastighetsbolaget Glasberga i samarbete med Södertälje 
kommun arbetat fram en gestaltningsvision med tydliga riktlinjer för området. Glasberga Sjöstad har även delats upp 
i tre olika karaktärsområden: Sörgården, Villastaden och Funkiskvarteret där specifika gestaltningsprinciper ska följas.

Tomterna i Brita Wattrangs kvarter är planerade för byggnation av huskaraktären modern villa. Bilden nedan visar en 
illustration hur området kan komma att se ut. Husens läge samt gestaltning överensstämmer med området gällande riktlinjer.



Huskaraktär: Modern villa 

Markförhållanden
Hela området för etapp 3 har grovplanerats, vilket innebär 
att marken har förberetts så att du som köpare kan bygga 
ditt hus utan att behöva genomföra större egna markarbeten. 
Du behöver dock alltid genomföra en Geoteknisk 
undersökning, vilken ger svar på det lämpligaste grund- 
läggningssättet där du ska bygga ditt hus. Du är även 
ansvarig för att finplanera den egna tomten i enlighet med 
Glasberga Sjöstads gestaltningsprogram.

Gestaltning
Målsättningen för Glasberga Sjöstad är att bebyggelsen inom 
respektive kvarter har en sammanhållen karaktär, det är därför av 
största vikt att området bebyggs enligt gällande riktlinjer. Tomterna i 
Brita Wattrangs kvarter är planerade för byggnation av huskaraktären 
modern villa, vilket innebär att gällande riktlinjer i Glasbergas 
Gestaltningsvision som beskriver angiven huskaraktär ska följas. 
Detaljplanen tillåter endast villor med max två våningar. Upp till 
25 % av tomtytan får bebyggas. I den ytan räknas uthusbyggnader 
som garage och förråd. Huset ska vara färdigbyggt inom två år.

Huskaraktären modern villa karaktäriseras av ett formspråk 
med stor variation. Bild och beskrivande text är ett utdrag 
från Glasberga Sjöstads gestaltningsvision.
BYGGNADSDELAR 
Storleken på till exempel balkong, takkupa eller burspråk 
ska vara balanserad i förhållande till storleken på hela 
huset. 
FÖNSTERÖPPNINGAR 
Ska vara oregelbundet placerade och ha olika storlekar. 
Fönsteröppningar ska vara i högst en våning och mindre 
än 3 meter breda. 
FÖNSTER 
Ska vara rena glasytor utan spröjs. 
FASADMATERIAL 
Ska vara slät träpanel eller puts, eller båda matrialen i 
kombination. 

KULÖRER 
Ska vara antingen slät träpanel i dova kulörer som liknar 
traditionella slamfärger, eller putsfasad i ljusa kulörer. 

TAK 
Ska vara sadeltak eller pulpettak vid 1-plans hus över 
14 grader och vid 2-plans hus mellan 14-30 graders 
lutning. Takbeläggningen ska vara av matta röda, 
mörkgrå eller svarta betongtakpannor. Används plåt 
eller papp ska dessa vara av matt mörkgrå eller svart 
färg. 
BYGGNADSDETALJER 
Utvändiga räcken ska vara av rakt smide med slanka 
dimensioner, eller glasräcke. Pelare och balkonger ska 
ha ett modernt formspråk, och stämma överens med 
husets övriga utformning. 





Familjevänligt
Glasberga Sjöstads omgivnigar med åkrar, ängar och 
skogsområden ger området en vacker och attraktiv inramning. 
I området finns även en sjö som erbjuder både bad och fiske. 
Lekplats, bollplan, gång- och cykelvägar gör Glasberga 
lättillgängligt och familjevänligt.
För att göra området extra tryggt och säkert tillämpas ”Lugna 
gatan-principen” i hela området, vilket innebär att gatu- och 
trafikmiljön anpassas för att ta hänsyn till gående och barn.

Service
Centralt i Glasberga Sjöstad ligger en torgplats med bland 
annat en liten närservicebutik och café med uteservering som blir 
en naturlig mötespunkt för de boende i området.
På andra sidan E4:an finns Morabergs handelsplats med ett 
stort utbud av service, butiker och restauranger. Bara några 
minuter från områdets infart pågår nu bygget av ICA Maxi och 
Biltema som planeras klart våren 2017.

Leken i fokus
Alldeles vid infarten till Glasberga Sjöstad ligger områdets 
förskola som slog upp sina portar för cirka tre år sedan. 
Verksamheten har plats för 130 barn och fokuserar på att vara 
trygg, rolig och lärorik.
I dagsläget finns det inte planer för någon kommunal skola i 
Glasberga Sjöstad men i Östertälje ligger två mycket populära 
grundskolor (F-9) Igelsta grundskola samt Vittra. Elever boende i 
Glasberga är basplacerade på Igelsta grundskola och är 
därmed garanterade en plats på skolan.

Centrum
Till Södertäje Centrum tar det ca 5 minuter med bil. Här finns 
bland annat det mycket populära Tom Tits Experiment, hotell, 
caféer, restauranger, gallerior och allt annat som en stadskärna 
kan erbjuda.
Genom ett nystartat samarbetsprojekt med privata och offentliga 
aktörer har Södertäje kommun som mål att bli årets stadskärna 
2018. Syftet är att utveckla stadskärnan så att den blir mer attraktiv 
och levande.

30 minuter till Stockholm city
Glasberga ligger i östra Södertälje med 20 minuters resväg med 
pendeltåg från Östertälje station till centrala Stockholm. Med bil 
via E4:an tar resan knappt 30 minuter.
Buss 759 går mellan Hovsjö Skola och Glasberga Sjöstad via 
Södertälje Centrum och Östertälje Station. Hållplatsen i Glasberga 
heter Carin Bååts gata.



Välkommen till Glasberga Sjöstad!

Mer information!
Mer information finns på www.glasbergasjostad.se, där du även hittar 
detaljplanen för aktuella tomter till salu, gestaltningsprogram och 
gestaltningsvisionen för området. Här finns även en checklista med tips 
om vad du ska tänka på när du köper tomt och bygger hus i egen regi.

Vill du ha utförligare information eller boka ett personligt möte är du 
välkommen att kontakta ansvarig mäklare.

KONTAKTA ANSVARIG MÄKLARE 
Per-Magnus Ekström 
Bo Lundvall & Son Fastighetsmäklare 
per-magnus@bolundvall.se
070 560 95 75
08 550 327 20

glasbergasjostad.se | info@glasbergasjostad.se

Projektet drivs av Fastighetsbolaget Glasberga KB, som är samägt av JM AB, Riksbyggen, Telge Bostäder och Södertälje kommun.


