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Kaxiga radhus vinner markanvisningstävling
Synk Arkitektur vinner markanvisningstävling tillsammans med TB
Exploatering i Upplands Väsby med ett tätt grupperat radhusområde invid
Sanda Kärrs natur- och motionsområde.
−

Vi är otroligt glada över att få vara med och skapa variation och mångfald i
Upplands Väsby som vi upplever har mycket ambitiösa stadsbyggnadsambitioner
säger Peter Santesson, arkitekt och grundare av Synk Arkitektur.

Området ligger i Sanda ängar som är ett av Upplands Väsbys utbyggnadsområden där ett
flertal bostäder har uppförts de senaste åren. Syftet med tävlingen har varit att få fram ett
intressant bostadsprojekt med en spännande arkitektur samtidigt som uppställda
bullerkrav och god boende- och utemiljö skulle uppnås. Gestaltningskraven har varit höga
eftersom området kommer att fungera som en entré till bostadsbebyggelsen vid Sanda
ängar.
−

Det känns extra roligt att kombinera kostnadseffektiva flexibla bostäder med ett
kraftfullt arkitektoniskt uttryck så att de blir tillgängliga för en bredare
befolkningsgrupp, säger Peter Santesson.

För TB Exploatering innebär projektet möjligheter att ytterligare stärka sina positioner i
norra Stockholmsområdet.
−

Vi befinner oss i ett mycket expansivt skede och hoppas att framgångarna i Sanda
kan ge upphov till fler projekt i den här regionen, säger Lars Kylin, VD på TB
Exploatering.

Arbetet med detaljplanen kommer att påbörjas direkt i vår med ambition att få till stånd
samråd efter sommaren och utställning till jul.
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