Sörsjön
– bo i närhet av naturen

Sörsjön

”

I Sörsjön bor du i vackra träklädda hus
placerade i en skogsslänt med utsikt mot
Sörsjön, bland träd och grönska och med
naturen så nära inpå som möjligt. Tallarnas sus,
fläktande vindar och blåbärsris ger dig den genuina
känslan av att befinna dig precis där du vill vara
– i samklang med friluftsliv och natur.

Utsikten mot sjön är oslagbar. Här kan du följa årets alla
årstider och trädens alla skiftningar från ditt hem eller
balkong. Via loftgångar med fin utsikt till naturen, tar du
dig till ditt hem. Njut av vårens första solstrålar, höstens
karga vindar och sommarmorgonens dopp i sjön. Det här
området är ett filter från staden brus
– mitt ute i naturen.
Sörsjön är byggt och planerat med individen och
naturen i centrum. Här kan du leva ditt liv i
samklang med naturen.
Sörsjön är mer än ett boende
– det kan bli en del av din nya livsstil!

”

Bo mitt i naturen
I skogsslänten ner mot sjön ligger 11 långsmala lamellhus klädda med träpanel.
Husen är omsorgsfullt placerade och anpassade efter terräng och läge för att med sin, med
tiden, grånande panel smälta in i naturen.
Generösa takutsprång, som i kulör varieras från hus till hus, samspråkar med de omgivande
tallarnas höga trädstammar och högt sittande trädkronor.
Vare sig du befinner dig utomhus eller i ditt hem så är närheten till naturen påtaglig. Genom
lägenheternas glaspartier har du fantastisk utsikt och en unik inramning till ditt hem.
Här finns cirka 144 hyresrätter med fokus på hållbarhet och naturupplevelse. Det här är
området för dig som skaffar din första lägenhet, den lilla och stora barnfamiljen eller för dig
som lämnar din villa. Oavsett vem du är så är det en sak som ni har gemensamt – längtan till
närhet av naturen, friluftsliv och en önskan att bo i naturliga omgivningar.

Tall och blåbär
Med skog, mossa och tallar inom räckhåll kommer upplevelsen av Sörsjön vara i samklang med
naturen. Tall och blåbär kommer över tid etablera sig mellan husen och sträcka ut sig som en
grönskande matta i slänten ner mot sjön. Mellan varje huskropp bjuds du på en fin utsikt som
varieras för varje ny vy som uppenbarar sig när man rör sig runtom i området.
Sörsjön är en vacker sjö med alla möjligheter till bad och ett rekreativt liv där skog möter
vatten. Så fort du kommer in i området så upplever du natur och friluftsliv. De slingrande gångoch cykelvägarna på Sörsjön leds genom kvarteret och bostadshusen vilket förstärker närheten
till naturen som är hjärtat i området.

Med hållbarhet i fokus
Bor du i Sörsjön är det självklart med ett hållbart boende. Hållbarhet är styrande och får
prägla projektet från start och följer sedan genom alla processer. Materialval, tekniker och
innovationer som bidrar till hållbarhet är självklara.
Det blir naturligt att ta hänsyn till områdets speciella karaktär och att ta tillvara på naturens
resurser på ett hållbart och långsiktigt sätt. Dagvattenhantering är en del i detta, och hållbara
energilösningar är självklara. I området har vi skapat gröna lösningar när det gäller dagvatten,
gråvatten, ventilation, vatten- och elförbrukning.

Enkla kommunikationer
Att cykla till och från Sörsjön är lätt. Området är anpassat för att ta sig fram, förvara och kunna
använda sin cykel som en naturlig del av vardagen. Genom området går cykelvänliga vägar och
stigar vilket gör att du kan cykla ända fram till din dörr.
För bilen finns det parkeringsplatser som smälter in i miljön och för dig som väljer elbil så kan
du utan problem ladda din bil på en parkeringsplats. För den som behöver handikapparkering så
placeras de inom ett rimligt avstånd från hemmet.
Kollektivtrafiken går inte långt från området vilket gör att du på ett smidigt sätt kan ta dig till
och från ditt hem på ett hållbart sätt.

Visionsbilder över Sörsjön
Här finns naturen runt hörnet samtidigt
som kommunikationsmöjligheterna är
goda både när det gäller cykel, bil och
kommunalt.

I lugn och skön gemenskap
Gemenskap skapas, inte minst genom alla de mötesplatser inom området som blir så viktiga för
det personliga mötet. Det skapar engagemang, spontana möten och inbjuder till lek. I området
finns aktiviteter som också bidrar till gemenskap såsom växthus, odlingslotter, grillplats, boulebanor och sittplatser för samtal eller lugn och ro med utsikt över sjön och skogen.
Gemenskap leder till trygghet som en självklarhet i Sörsjön. Oavsett var du befinner dig i området
ska du med hjälp av belysning, välplanerad växtlighet och byggnader känna dig trygg och hemma.
Det som förenar de boende i området är framförallt uppskattningen av friluftsliv och att kunna bo
lugnt och skönt på landet men med den större stadens puls en bit bort.
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