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KÖRSBÄRSÄNGEN

Välkommen till Körsbärsängen, ett modernt arkitektritat boende med 

smakfull design. Bostadsrättsföreningen utgörs av 20 exklusiva famil-

jeradhus med bra solläge och mysiga omgivningar. Stora fönster och 

balkongdörr ut mot altanen och trädgård samt fransk balkong ger 

generöst ljusinsläpp och bjuder in grönska i vardagen.

 

Körsbärsängen är boendet för den som söker det lilla extra!
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Den moderna skandinaviska arkitekturen känns 
inbjudnade och harmonisk. Bostäderna har en 
trevlig planlösning och rymliga ytor där hela 
familjen får plats.

Bostäderna utmärks av smakfull design utvändigt 
som invändigt. Fönstrena är stora som skapar 
ljusa inbjudande ytor.



ARKITEKTRITADE
FAMILJERADHUS

UTÖVER DET VANLIGA
Körsbärsängen är ett modernt och omsorgsfullt arkitektritat boende med smak-

full design och familjen i fokus. Bostadsrättsföreningen utgörs av 20 exklusiva 

bostäder samtliga med en boarea om ca 123 kvm, fördelat över 5 rum och kök i 

två plan. Körsbärsängen är boendet för den som vill bo med naturen runt knuten 

men ändå nära stadens rika utbud med all tänkbar service.

KÖRSBÄRSÄNGEN

Den moderna arkitekturen med stora fönster känns ljus, 
smakfull och omhändertagande i sin utformning.



KÖRSBÄRSÄNGEN



ETT MODERNT 
BOENDE NÄRA

NATUREN NÄRA STAN
Gamla Nynäs knyter samman Enköping och Bredsand på ett naturligt sätt. I kors-

ningen Friluftsvägen/Bredsandsvägen pågår byggnationen av arkitektritade 

familjeradhus på bästa läge. Detta blir bostäder utöver det vanliga nära till allt.

OMRÅDET

GAMLA NYNÄS

Ca 2 km från centrala Enköping ligger Gam-

la Nynäs med närhet både till naturen som 

till stan.

KOMMUNIKATIONER

Avståndet till Stora toget i centrala Enköping 

är ca 2 km dit det finns bra gång- och 

cykelförbindelser. Buss 220 passerar genom 

området på Bredsandsvägen och tar några 

minuter till Enköping Centrum. Närmaste 

hållplats finns ca 100 m från bostäderna. 

Inom promenad- och cykelavstånd finns 

även friluftsliv, barnomsorg, idrottsanlägg-

ningar, badhus m.m. Till Bredsand och 

Mälaren med badstrand och restaurang är 

det ca 3 km.

SKOLOR & BARNOMSORG

I närområdet finns flertalet förskolor och 

skolor bara några minuter bort.

BAD & FRILUFTSLIV

Precis utanför dörren möjliggörs rekreation 

och det rörliga friluftslivet tack vare när-

strövområdet Brännskogen-Storskogen. 

Här finns bland annat eljusspår, mountain-

bikespår och ett uteklassrum med grillplats. I 

Bredsand, invid Mälaren finns camping och 

badstrand.

AFFÄRER & RESTAURANGER

I Enköpings centrum finns både komersiell 

service och offentlig service. Flertalet restau-

ranger finns inom gång- och cykelavstånd.



På en idyllisk plats där man känner sina 

grannar och har sina kompisar nära skapas 

en trygg miljö. I Körsbärsängen kommer en 

stor naturlekplats med lekplatsutrustning i 

naturliga material finnas för barnen samt en 

gemensam grillstuga med skyddande tak och 

sittbänkar för trevligt umgänge och grillkväl-

lar runt brasan. Här kan barnen leka i lugna 

omgivningar med naturen närvarande.



SKANDINAVISK
ARKITEKTUR MED

LJUSA & RYMLIGA YTOR
Bostäderna är familjevänliga radhus om 5 rum och kök med trevliga sociala 

ytor, stora fönster, egen uteplats och trädgård samt fransk balkong ger generöst 

ljusinsläpp och bjuder in grönska i vardagen. Samtliga har en social och praktisk 

planlösning för den moderna familjen.

BOSTÄDERNA

OMRÅDE

Gamla Nynäs, Enköping

ANTAL BOSTÄDER

20 st

STORLEKAR

123 kvm

PRIS

3 195 000 kr

MÅNADSAVGIFT

3 995 kr

INFLYTT

Prel. dec 2021

PARKERING

Varje radhus har två egna parkeringsplatser, 

varav ena är förberedd för elbilsladdning. Det 

finns även flertalet gästparkeringar i området.

FÖRRÅD

Förråd ingår till varje bostad om 11 kvm och 

kommer att vara lokaliserat på baksidan av 

husen. Vi entrén till bostäderna finns även ett 

förråd om 1 kvm perfekt för barnvagnen , golf-

bagen eller annan fritidsutrustning.

GEMENSAMHETSYTOR

En stor naturlekplats med lekplatsutrustning i 

naturmaterial kommer att finnas som lekplats 

för barnen samt en gemensam grillstuga för 

umgänge och grillkvällar runt brasan.



GENOMTÄNKT,
SOCIALT OCH

RYMLIGT BOENDE
Bostäderna har en väl genomtänkt och praktisk planlösning för den moderna 

familjen med rymliga ytor. Ett entréplan med stora sociala ytor där kök, matplats 

och vardagsrum möts vid de stora fönsterpartierna mot den egna uteplatsen. På 

det övre planet inryms husets tre sovrum tillsammans med ett allrum och badrum. 

BOSTÄDERNA

UTANFÖR DÖRREN

Bredvid entrén finns ett förråd för att ställa 

in barnvagnen eller golfbagen. På baksidan 

har varje bostad sin egna uteplats och 

trädgård med ett större förråd om 11 kvm. 

ENTRÉPLAN

Innanför ytterdörren möts man av en 

välkomnande ljus hall. I direkt anslutning 

ligger det rymliga kapprummet om nästan 6 

kvm samt entréplanets badrum och tvättstu-

ga. Det sociala och ljusa vardagsrummet har 

öppen planlösning till kök och matplats med 

generöst ljusinsläpp från de stora fönster-

partierna och balkongdörren som leder ut 

till altan och trädgård. Golvet är belagt med 

naturell, matt ek och väggarna i vitt.

KÖK

Ett modernt och lyxigt kök från Marbodal i 

kulören Tall som är en grön nyans inspirerad 

av skogens trädtoppar. Här ligger fokus på 

både design och funktionalitet. Ett vackert 

kök optimerat för matlagning i kombination 

med umgänget genom den öppna planlös-

ningen. Gott om beredningsytor, över- och 

underskåp samt en bänkskiva i granitkeramik 

i varm jordnära kulör med matt yta.

BADRUM

Noggrant utvalda material genomsyrar 

de moderna badrummen med klinkergolv 

och vattenburen golvvärme. Badrummet på 

entréplan är utrustat med badkar och det på 

övervåningen har glasdusch.

ÖVRE PLAN

Här finns 3 st härliga sovrum och ett allrum 

som även kan disponeras som sovrum/kon-

tor. Master bedroom på nästan 15 kvm ger 

utrymme för stor garderob. Generöst ljusin-

släpp ges från den egna franska balkongen.



STORA
FÖNSTER 
SKAPAR LJUSA 
INBJUDANDE 
YTOR

TILL HÖGER: FRANSK BALKONG I MASTER BEDROOM



På övervånigen kan hela familjen samlas. Härligt 
ljusinsläpp ges från den egna franska balkongen i 
master bedroom och längs med väggen finns  en 
generös garderobsvägg.



ETT LYXIGT KÖK
MED NATURLIGA
TONER & YTOR

MATERIALVAL -  KÖK

STOMMAR OCH LUCKOR ARKITEKT PLUS FRÅN MARBODAL I 

KULÖR TALL | BLANDARE FRÅN TAPWELL I SVART

ENSTAVIGT EKGOLV I NATURELL, MATT

BÄNKSKIVA OCH STÄNKSKYDD I GRANITKERAMIK NORRVANGE

HANDTAG OCH BESLAG I MATT SVART MED SVART LÄDER



Ett vackert & praktiskt kök optimerat för
matlagning i kombination med umgänget
genom den öppna planlösningen.



EXKLUSIVA BADRUM
MED RENA
LINJER &

SKANDINAVISK DESIGN

MATERIALVAL -  BADRUM

KLINKER PÅ VÄGG & GOLV J NORRVANGE

KOMMOD I OAK WOOD | BLANDARE FRÅN TAPWELL I

MATTSVART | SPEGELSKÅP | HANDFAT I PORSLIN

OVALT VITT BADKAR PÅ NEDERVÅNING 

DUSCH MED DUSCHVÄGGAR PÅ ÖVERVÅNING



Noggrant utvalda material genomsyrar 
badrummen. Granitkeramik anpassad för 
Skandinavisk arkitektur, materialval och 
färgsättning i varm jordnära kulör och med 
svarta detaljer.



      

KÖRSBÄRSÄNGEN

TEKNISK BESKRIVNING

GENERELLT

GRUND Platta på mark

FASAD Träpanel i stående slät spontad panel i 
naturröd kulör.

VÄGGAR/YTTERVÄG-
GAR

2-skiktsvägg med klimatskiva samt 195-45 
mm isolering.

YTTERTAK Sadeltak med värmeisolering & täckning i 
plattegel i naturröd färg.

FÖNSTER/FÖNSTER-
DÖRRAR

Vridfönster. Vit insida, naturröd utsida. 
Isolerglas.

ENTRÉDÖRR Insida och utsida i naturröd färg. Smalt 
vertikalt fönster.

FÖRRÅDSDÖRR Spårad, tät. Insida och utsida i naturröd 
färg.

PLÅTDETALJER All inklädnad samt huvar på tak i naturröd 
kulör.

VENTILATION
Frånluftsventilation via värmepump, tilluft 
via ventiler i fönster och väggar. Separat 
köksventilation.

UPPVÄRMNING Nibe 730. Vattenburen golvvärme i en-
tréplan. Vattenburna radiatorer på plan 2.

EL & BELYSNING
Förberedd takbelysning centrerat i varje 
rum, över matplats samt soffbord. Under 
väggskåp, över spegel i badrum.

TELE, TV & DATA
Varje bostad kommer ha ansluten fiber. 
Telefon, TV och data levereras via Open 
Universe eller motsvarande leverantör.

PARKERING
Varje radhus har en egen parkeringsplats 
och det finns flertalet gästparkeringar i 
området.

UTEPLATS Altan i trä på baksidan av varje bostad.

FÖRRÅD Förråd ingår till varje bostad om 11 kvm. 
Placerat på husets baksida.

BARNVAGNSRUM
Vi entrén till bostäderna finns ett förråd 
om 1 kvm perfekt för t.ex. barnvagn eller 
golfbag.

AVFALLSHANTERING Avfallshantering sker via gemensamt 
sophus.

VATTENUTKAST Vattenutkast finns på baksidan av 
bostaden.

ELBIL Samtliga hus får 1 st förberedelse för elbils 
laddbox vid en av sina parkeringsplatser

Denna tekniska beskrivning är preliminär och kan komma att ändras. Nordblick reserverar sig för eventuella felskrivningar och 
förbehåller sig rätten att byta ut produkter mot likvärdiga produkter av motsvarande kvalitet eller högre.

KÖRSBÄRSÄNGEN

SITUATIONSPLAN



      

KÖRSBÄRSÄNGEN

MATERIALVAL

GENERELLT

GOLV

Genomgående (förutom badrum, kök och 
tvättstuga): enstavigt golv i ek, naturell                   
matt.
 
Hall: Klinkerplattor från Bricmate, modell 
Norrvange J36 i varm jordnära kulör med 
matt yta. Mycket naturtrogen, detaljerad 
och rik på variation med fossilliknande 
och naturliga detaljer.

INNERTAK Genomgående (förutom badrum) målade 
i matt, standardvit takfärg.

VÄGG

Genomgående (förutom badrum): 
Målade väggar i vitt.

Hall: Målade väggar i vitt.

FÖNSTER Vita fönsterkarmar. 

FÖNSTERDÖRRAR Helglasade fönsterdörrar mot uteplats och 
fransk balkong.

INNERDÖRRAR Stilrent slätt utförande.

ENTRÉDÖRR Spårad med smalt horisontellt glas. Insida 
och utsida i rödbrun färg.

SOCKLAR
Genomgående (utom badrum och 
tvättstuga): Träsocklar, 56 mm i standard 
snickerivit färg.

BESLAG Krom och svart.

INVÄNDIG TRAPPA
Svängd eller rak trappa i trä vitmålad 
med dolda vagnstycken. Handledare i ek, 
naturell, matt med kromade väggfästen.

Denna tekniska beskrivning är preliminär och kan komma att ändras. Nordblick reserverar sig för eventuella felskrivningar och 
förbehåller sig rätten att byta ut produkter mot likvärdiga produkter av motsvarande kvalitet eller högre.

SKÅPSSTOMMAR Köksstomme från Marbodal, Arkitekt Plus 
i kulören Tall.

LUCKOR Skåpsluckor och fronter från Marbodal, 
Arkitekt Plus i kulören Tall.

BÄNKSKIVA

Bänkskiva i granitkeramik från Bricmate/
Stonecut, modell J Norrvange i varm jord-
nära kulör med matt yta. Mycket naturtro-
gen, detaljerad och rik på variation med 
fossilliknande och naturliga detaljer.

BESLAG Handtag och beslag i svart med svart 
läder.

DISKHO Rostfri underlimmad diskho till 800 mm 
skåp.

STÄNKSKYDD Stänkskydd i granitkeramik från Bricmate/
Stonecut, modell Norrvange i Greige matt.

KÖKSBLANDARE Engreppsblandare med vattenavstängare 
från Tapwell i svart.

SPIS/HÄLL Från Siemens/Bosch.

FLÄKT Från Siemens/Bosch.

UGN Inbyggd ugn från Siemens/Bosch.

KYLSKÅP & FRYS Inbyggd kyl och frys från Siemens/Bosch.

DISKMASKIN Inbyggd diskmaskin från Siemens/Bosch.

KÖK

      

KÖRSBÄRSÄNGEN

MATERIALVAL

BADRUM

GOLV

Klinkerplattor i fallande längder från 
Bricmate, modell J36 Norrvange i varm 
jordnära kulör med matt yta. Mycket 
naturtrogen, detaljerad och rik på 
variation med fossilliknande och naturliga 
detaljer.

VÄGG Ljusa gråbeige klinkerplattor (samma som 
golv).

INNERTAK Takfärg för badrum i standarvit färg.

DUSCHVÄGG
Vikbar från Svedbergs, modell halvrund. 
900x900 mm i glas och mattsvart profil. 
Svart handtag.

KOMMOD I Oak Wood, 800 mm brett.

HANDFAT  Porslin, vit.

BLANDARE Blandare till Badkar, takdusch och handfat 
från Tapwell i mattsvart.

SPEGEL Nere: Spegelskåp i Oak Wood.
Uppe: Ovanför handfat med svart ram.

KROKAR & HÄNGARE Krokar, handdukshållare samt toapapper-
shållare i mattsvart utförande.

BADKAR Ovalt badkar, 1700x700 mm.

Denna tekniska beskrivning är preliminär och kan komma att ändras. Nordblick reserverar sig för eventuella felskrivningar och 
förbehåller sig rätten att byta ut produkter mot likvärdiga produkter av motsvarande kvalitet eller högre.

GOLV

Klinkerplattor i fallande längder från 
Bricmate, modell J36 Norrvange i varm 
jordnära kulör med matt yta. Mycket 
naturtrogen, detaljerad och rik på 
variation med fossilliknande och naturliga 
detaljer.

VÄGG Målade vita väggar.

SOCKEL Klinkersockel.

BÄNKSKIVA Bänkskiva i granitkeramik från Bricmate/
Stonecut, modell Norrvange i Greige.

ÖVERSKÅP Väggmonterade överskåp från Marbodal, 
Arkitekt Plus i kulören Tall.

TVÄTTMASKIN Frontmatad tvättmaskin från Siemens/
Bosch.

TORKTUMLARE Värmepumpstumlare från Simens/Bosch.

STÄDSKÅP Högskåp från Marbodal, Arkitekt Plus i 
kulören Tall.

VÄRMEPUMP Nibe F730

TVÄTTSTUGA



Bostädernas planlösning fördelas över 123 kvm genom 5 rum och kök. Ett entréplan 

med stora sociala ytor där kök, matplats och vardagsrum möts vid de stora fön-

sterpartierna mot den egna uteplatsen. På det övre planet inryms husets tre sovrum 

tillsammans med ett allrum och badrum. En social och praktisk planlösning för den 

moderna familjen helt enkelt.

PLANLÖSNINGAR

Förråd

Tvättmaskin 

Torktumlare 

Värmepanna 

Städskåp

Högskåp

Kyl 

Frys

Häll

Kapprum

Garderob

Linneskåp

ÖVRE PLAN NEDRE PLAN

5 RUM & KÖK
123 KVM

PLANLÖSNINGAR
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FASADRITNINGAR



För att garantera ett så smidigt och säkert köp som möjligt så samarbetar vi med Länsförsäkringar 

Fastighetsförmedling. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har sedan starten 2006 vuxit till att 

bli den tredje största aktören i branschen. Tveka inte att ta kontakt med våra mäklare som guidar 

er vidare genom ert köp eller svara på de frågor ni kan tänkas ha.

KÖPPROCESSEN

Evelina Lund
Fastighetsmäklare

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

Telefon: 070-458 00 14
E-post: evelina.lund@lansfast.se

MÄKLAREN

Du ska vara trygg i din
bostadsaffär med oss.

EN TRYGG VÄG TILL 
DIN BOSTAD

1. SÄLJSTART 

Vid säljstart så kan man börja boka bostäderna. Vi presen-

terar då via våra mäklare samt vår hemsida all nödvändig 

information såsom planritningar, priser och visualiseringar 

av bostaden och området. Denna information är framta-

gen för att ge en så rättvis bild som möjligt hur bostäderna 

kommer att se ut och upplevas.  

 

2. BOSTADSVÄLJAREN 

I vår bostadsväljare på hemsidan kan du välja och pri-

oritera de bostäder som ni är intresserade av. Här ser ni 

bostädernas placering samt status, om den är tillgänglig, 

bokad eller såld. 

 

3. BOKNINGSAVTAL 

När ni väljer att boka en bostad så upprättas ett bok-

ningsavtal mellan er och bostadsrättsföreningen där man 

avtalar om att er bostad ska överlåtas till er när projektet är 

färdigställt. I samband med undertecknandet av bokning-

savtalet så betalas en bokningsavgift om 20 000 kr in.  

 

4. UPPLÅTELSEAVTAL 

När bostadsrättsföreningen upprättat och registrerat den 

ekonomiska planen hos Bolagsverket så får Bostadsrätts-

föreningen tillstånd att upplåta bostäderna. Då skrivs ett 

upplåtelseavtal mellan er och bostadsrättsföreningen som 

innebär att ni blir medlemmar i bostadsrättsföreningen som 

då upplåter bostaden till er. Mäklaren kommer gå igenom 

avtalen med er och signering sker digitalt. I samband 

med signering av upplåtelseavtalet så betalas 10% av 

den totala köpesumman i upplåtelseavgift. Detta belopp 

tillgodoräknas ni senare genom avräkning på köpesumman. 

5. PLATSBESÖK

Någon gång under byggnationen, oftast i samband 

med att stommarna är resta och det är möjligt att gå in i 

bostäderna, så kommer vi bjuda in alla köpare för en rund-

vandring och visning av era nya hem. Av säkerhetsskäl får 

man ej besöka byggplatsen på eget initiativ utan tillstånd 

från bostadsrättsföreningen.

6. BESIKTNING

I samband med ert tillträdde kallas ni till en besikt-

ningsgenomgång som sker tillsammans med Nordblick och 

en besiktningsman. Vi går då igenom er bostad varefter 

ett besiktningsprotokoll lämnas. Nordblick ansvarar för att 

åtgärda eventuella fel som inte redan upptäckts och korrig-

erats under förbesiktningen av bostaden.

7. SLUTBETALNING

Ungefär en vecka före tillträde så ska resterande del 

av köpesumman vara betald. Det vill säga den totala 

köpesumman minus bokningsavgiften (20 000 kr) samt 

upplåtelseavgiften (10% av köpesumman).

8. TILLTRÄDE & INFLYTT

Tillträde sker tillsammans med mäklaren som tillhandahåller 

er nycklar och visar er runt i er nya bostad samt övriga 

utrymmen. Ni får då även en bopärm med all viktig och 

nyttig information rörande er nya bostad.

Karin Lindberg
Fastighetsmäklare

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

Telefon: 070-760 51 59
E-post: karin.lindberg@lansfast.se



KÖPPROCESSEN

HUS I BOSTADSRÄTT
TRYGGT & BEKVÄMT

Hur skiljer sig en bostadsrättsförening med radhus från en med lägenheter? I det 

stora hela är skillnaderna små. Principen för föreningar med radhus är densam-

ma som för bostadsrättsföreningar med lägenheter. Precis som i en ”vanlig” BRF 

köper du en nyttjanderätt av huset. Bostadsrättsföreningar med radhus är vanligt 

förekommande över hela landet. De flesta föreningarna av den här typen har färre 

bostäder men större bostadsyta totalt sett. När du köper ett BRF-radhus så får du 

också en tillhörande tomt som upplåts som bostadsrätt.

Ett hus i BRF-form innebär inte ett lika stort ansvar som en 
villa med äganderätt. Fördelen är att du delar de större  
kostnaderna som fasadrenovering, omläggning av tak och 
annat med dina grannar i samma bostadsrättsförening.



KÖRSBÄRSÄNGEN

ARKITEKTEN
HAR ORDET

Vår ambition med Körsbärsängen var att skapa ett naturligt samspel mellan skandina-

visk arkitektur och den omkringliggande naturen. Raka linjer med elegant sammanhållen 

färgsättning som ger det traditionellt röda ett modernt uttryck. Interiört har fokus varit det 

sociala med ljusa och rymliga ytor på entréplan, i kontrast till det individuella på övre 

plan med bekväma och privata rum. Generösa förvaringsmöjligheter och de handplock-

ade materialvalen skapar den härliga känslan av att komma hem till lugnet.

MALIN HAMMAR - chefsarkitekt på Nordblick

Modern skandinavisk arkitektur som i samspel med den 
omgivande grönskan nyskapar det traditionella. 



BYGGHERREN

OM
NORDBLICK

Nordblick Group är ett privatägt fastighetsbolag 

grundat 2012. Vi verkar genom våra varumärk-

en Nordblick Homes, Nordblick Work och 

Nordblick Rentals där vår passion är att skapa 

fastigheter som håller över tid – rum vi själva trivs 

i. För att göra det använder vi vårt branschkun-

nande, vårt sinne för detaljer och vår vilja att all-

tid hitta de smartaste lösningarna. Vi är personligt 

engagerade under hela processen från de första 

ritningarna till det sista penseldraget.

Vi bygger hem och arbetsplatser. Och vi är över-

tygade att det är bland det roligaste man kan 

göra. För i det arbetet får vi möjlighet att förestäl-

la oss vardagar, drömmar och behov för så 

många olika liv – och sedan göra vårt allra bästa 

för att svara upp till dem. Det här är kärnan i vårt 

engagemang. Att skapa ett kök så vackert att de 

väcker uppmärksamhet är en sak. Men att förfina 

de omärkbara lösningar som gör hela livet lite 

enklare och bättre? Där finns vår yrkesstolthet.

 Det kan låta som att vi bara pratar om detaljer, 

men det är snarare pusselbitar – från det smarta 

dörrhandtaget till den vackra fasaden – som 

tillsammans bildar upplevelsen av ett bostad-

sområde. Platserna som kallas hem, som kommer 

att forma människors vardag och mående för 

generationer framåt.

 

De beslut vi tar har en stor roll i om barnen kan 

växa upp med närhet till lek och skratt, om ung-

domarna har plats att träffas eller trängs undan 

till skuggorna, om familjer får plats att blomstra 

och om de äldre känner sig trygga på vägen 

hem från affären.

 

Det är inte konstigt att vi brinner för vårt arbete.

 

Nordblick Group är inget vanligt fastighetsbolag.
Vi skapar rum som möter våra kunders behov, uppfyller

deras längtan och ger plats för deras drömmar.

Nordblick Group AB
Org.nr 556886-7807

Sjöstadskajen 1, 178 51 Ekerö

Tel: 08 - 760 00 77

E-post: info@nordblick.se

Hemsida: www.nordblick.se

Följ oss på:

   @nordblickgroup

  facebook.com/nordblickgroup


