
S I G T U N A  •  W E N N G A R N 



Välkommen till ett modernt och tryggt bostadsområde omgivet  
av magisk natur som erbjuder närhet till allt som ger dina drömmar  
och verklighet de bästa förutsättningarna. De välplanerade husen är  

ritade av prisbelönade Anders Holmberg arkitekter.

Inflytt f.r.o.m. augusti 2021.



Snabba Fakta

OMRÅDE: Sigtuna kommun

ANTAL BOSTÄDER: 35 st (byggs i två etapper)

BOAREA: 84,5- 148 kvm

ANTAL RUM:  3-6 rum och kök

BOENDEFORM:  friliggande hus & kedjehus

ENERGIKLASS: C 68 kWh/kvm, år  

TILLTRÄDE:  2021 - 2023

ANSVARIG MÄKLARE: Marie Karademir
 sigtuna@bjurfors.se
 0707-82 00 37

HUSSÄLJARE: Björn Landström
 bjorn.landstrom@malarvillan.se
 0703-96 15 04
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Idén med Murarbo:
Det enkla med lägenhet, det fria med hus, glädjen i att ha grannar

Ser vi tillbaka i tiden har det traditionella sättet att planera och bygga villor i 
Sverige varit att använda sig av stora tomter vilka ofta förblir outnyttjade.  
Murarbovillan visar på det framtida sättet att bygga välplanerade och yt-
effektiva hus. Villor som inte är större än de behöver vara utan att ge avkall 
på funktion och komfort. Det gör att de får plats på mindre tomter som i sin 
tur ger dig tid och ekonomi till det du vill ha mer av i livet. 

Murarbo med sina rekreationsområden ger en livfull atmosfär redan från 
inflyttningsdagen, och är utformat för att bjuda in till otvungen grann-
gemenskap. Samtidigt kan du alltid välja att ostört dra dig tillbaka när det 

passar dig. En plats där alla kan trivas och skapa sina egna förutsättningar 
helt enkelt.

En enskild väg slingrar sig upp mot byns välkomnande entré av grönska och 
en vackert smidad entrégrind. Promenadstråk på upplysta gångstigar tar dig 
tryggt till dina grannar, kommunikationer och naturområden.

Det må låta en smula övermodigt när vi säger att Murarbo förenar de bästa 
av två, faktiskt rentav fler världar, men det står vi helhjärtat för. 
Välkommen att göra dem till din.
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Omgivet av vacker natur och ypperliga kommunikationer ligger Murarbo by, 
med arkitektritade välplanerade villor av högsta kvalitet till rimligt pris 

– för att fler bodrömmar ska kunna bli verklighet.



FRILIGGANDE VILLOR
 ”Villa Cozy”

BYSTUGA
Murarbornas gemensamma mötesplats 
med bokningsbar festlokal, utomhuskök 

och bastu.

 VILLOR 
SOM KEDJEHUS  

”Villa Cozy”

STÖRRE FRILIGGANDE VILLOR
”Villa Spacious”

Röd Svart Grå

Orange
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Husens placeringar är väl genomtänkta för att följa den bevarade naturen som ock-
så ramar in husen. Byn är planerad som tre sammanhängande kvarter, med en ge-
mensam bygata som går från byns entré till att omringa den gemensamma bystugan 
som utgör hjärtat av byn, precis som i de gamla svenska byarna från 17- 1800 talet. 
Husen har 4 olika färger placerade i mindre grupper som skapar både ett samman-
hang och en variation i bebyggelsen.

Dynamiken kommer också i form av att det både finns friliggande hus och kedjehus 
och att det i området finns två olika husstorlekar för att tillgodose många livsstilar 

och ideal. Man upplever att ens eget enskilda hus är en del av en särskild grupp vil-
ken i sig är en del av helheten.

Området är sammanhängande men ändå varierande. Allt detta skapar en identitet 
av  “Vi i Murarbo”, en känsla av tillhörighet, trygghet och välkomnande. 

Den gemensamma bystugan är belägen i hjärtat av byn. Här är möjligheterna 
oändliga för umgänge och rekreation både ute och inne. Bekvämt kök i anslutning 

till en ljus lokal med fantastisk rymd och solig uteplats, samt bastu. Alldeles  
i närheten finns även tillgång till utekök, köksträdgård elljusspår och utegym. 

En modern by tar form
Med det gamla svenska byarvet som grundtanke har ett modernt  

litet villaområde fått en helt egen identitet



Här kan du välja gemenskap och sammanhang, när du har lust... ...och lugn och avskildhet när du behöver. Valet är ditt, Murarbo ger möjligheterna.



ANDERS HOLMBERG
Arkitekt SAR/MSA
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Arkitektbyrån bakom  
Murarbovillorna:

”Alla ska kunna bo i ett arkitektritat hus  
som håller hela livet”

Anders Holmberg grundade sin arkitektbyrå 2007. Han har ca 20 års erfarenhet av att 
jobba som arkitekt och innan dess flera år som byggnadsingenjör. Sedan start har fö-
retaget genomfört närmare 500 projekt inom både den privata och den kommersiella 
sektorn. Företaget har ett brett spann av uppdrag som innefattar nya villor, om- och 
tillbyggnader, inredningsuppdrag, kommersiella uppdrag och fastighetsutveckling.

Anders Holmberg Arkitekter har kontor i Stockholm, Västerås (HK) samt en filial i 
Malmö. Det är ett arkitektteam där alla anställda har vitt olika bakgrunder och erfaren-
heter vilket förstås bidrar till en bred blick och kompetens. Här arbetar idag arkitek-
ter, byggnadsingenjörer, inredare, fotografer, säljare, ekonomer, projektutvecklare, 
trädgårdsdesigner och fastighetsutvecklare tillsammans. 

”Vi jobbar alltid i team och alla projekt är lika viktiga och prioriteras lika högt hos oss.”

Etapp 1
Förväntad sälj- och byggstart  

våren 2021.

Etapp 2
Förväntad byggstart hösten 2021, 

säljstart våren 2021.
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De två villorna
”Hus med ytan på rätta stället”

Gemensamt för husen är att de är väldigt yteffektiva men med en rymlig atmosfär. 
Takhöjden på både entréplan och övervåning är 2.7 meter, och fönster och dörrar 
mäter 2,3 meter. Detta bidrar till en generösare och lyxigare känsla än det normala. 
 
Villorna har alla en välkomnande hall med goda förvaringsmöjligheter. Från hallen 
får du en omedelbar glimt av både kök och vardagsrum i en öppen planlösning och 
med en vardagsrumsdel där du kan välja att ha öppet upp till nock på nästan samtliga 
hus. Här har du underbart ljusinsläpp från de stora fönsterpartierna, och det plats-
byggda köket med härliga arbetsytor och förvaring bjuder in till både köksbestyr och 
en mittpunkt för familj och gäster. 

Husen erbjuder mellan 3 och 5 rum. Här kan du välja att bo och trivas både som 
familj eller ensamstående och kanske nyttja ett rum för att ha din arbetsplats eller 
studio/ateljé hemma. Ett hem med plats för samvaro och flexibilitet.

Villorna utmärks av smakfull design utvändigt som invändigt och levereras med 
kvalitetskök från Ballingslöv och badrum av hög standard för bästa komfort och 
livskvalitet. Läs mer om våra inredningstillval på sid 30. 

Murarbo har ärvt den naturliga balansen mellan gemenskap och avskildhet 
från de genuina svenska byarna, men anpassat efter samtidens behov och 
krav i de arkitektrutade husen. Här ser vi två av de större villorna - Villa 
Spacious. För mer info, ladda ner våra bofaktablad på www.murarbo.se  

”Villa Cozy”

”Villa Spacious”
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Villa Cozy
Väldesignade kvadratmeter,  

för en lätt och bekymmersfri livsstil

Villa ”Cozy” är en attraktiv lösning för den som vill ha alla grund-
funktioner man kan förvänta sig av ett större hus, men med ett 
större fokus på en förenklad och mer ekonomisk tillvaro. Det 
passar den mindre familjen men även den ensamstående som vill 
ha ett trivsamt hem med många möjligheter, som till exempel ett 
hemmakontor. Att bo i ett mindre hus kan få dig att tänka till kring 
dina val som är viktigt i livet, dina köpvanor, och tillfredsställelsen 
i att ha minde saker att ta hand om hemma, utan att ge avkall på 
trivsel och komfort. 

Du möts av en välkomnande hall med bra förvaring och badrum 
med tvättstuga. På bottenvåningen ryms vardagsrum som vetter 
ut mot trädgården. Här finns även sovrum/kontor och ett öppet 
kök med matplats. Från matplatsen finns en utgång till din egna 
möblerbara terrass som förlänger det ljusa sommarhalvåret. 

Övervåningen har möjlighet till fyra sovrum samt ett badrum och 
hall med en balkong ner till undervåningen som tillval, som kan ge 
en fantastisk rymd till hela huset. 

HÖG KVALITET OCH VACKRA DESIGNVAL 
Vi ställer höga krav på val av material till Murarbo. Kvalitétsnivån 
genomsyrar husens identitet både inomhus och utomhus. Fasa-
den är byggd i liggande träpanel och fönsterpartier i aluminium. 
Det skapar en modern men harmonisk enhet med den vackra 
naturen omkring, och gör dessutom huset lättskött. 



TERRASS MOT TRÄDGÅRDENTRÉPLAN
Boa: 47 kvm Takhöjd: 2.7 m

ÖVRE PLAN
Boa: 47 eller 37,5 kvm*)  

Takhöjd: 2.7 m 

EXEMPEL PÅ TILLVAL:

*) Öppet tak till nock i vardagsrum

Carport 

Inredningstillval,  
tre olika designlinjer:

Modern Kalk (Grundutförande)
Modern Allmoge, Etno Jord

Schematisk bild över
befintligt bygglov (i svart)

och framtida bygglovsmöjligheter
(i grönt):

AttefallsbyggnadFriggebod
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FASAD 2FASAD 1

FASAD 4FASAD 3
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Planritningar / Villa Cozy
”Villa Cozy”, 4*) - 5 rum och kök på 84,5 *) eller 94 kvm boyta

Fasader, tillval och bygglov 
Kontakta gärna hussäljare: bjorn.landstrom@malarvillan.se telefon: 0703 - 96 15 04  
eller mäklare: sigtuna@bjurfors.se telefon: 0707-82 00 37 för mer info
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Villa Spacious
Ytor, rymd och förvaring för  

en harmonisk tillvaro

Även i Villa ”Spacious” är båda våningsplanen 2,70 i takhöjd, vilket 
ger en fantastisk rymdkänsla, och huset känns ännu större. Samt-
liga dörr och fönsterpartier är 2,3 i höjd, vilket är över standard. 
Detta bidrar också till en generös och rymlig känsla. Det finns 
även gott om förvaring med exempelvis förråd under trappa och 
klädkammare.

Redan vid entrén infinner sig en känsla av husets rymd och ljus 
då du möts av trappan som leder upp till övervåningen. Här finns 
även ett stort härligt kök med matplatser och gott om förvarings-
utrymme. Här kan alla samlas, laga mat, göra läxor vid barbordet 
eller duka upp utomhus på sommaren. Vardagsrummet vetter ut 
mot trädgården med egen terrass, och ett anslutande arbetsrum 
som lätt kan göras om till gäst- eller sovrum.

Övervåningen har möjlighet till fyra rymliga sovrum med generö-
sa klädkammare samt ett badrum och hall med en balkong ner till 
undervåningen som tillval som kan ge en fantastisk rymd till hela 
huset. Även här finns en arbetsplats med stort fönster som ger en 
skön utsikt för reflektioner mellan arbetspassen.

HÖG KVALITET OCH VACKRA DESIGNVAL 
Vi ställer höga krav på val av material till Murarbo. Kvalitétsnivån 
genomsyrar husens identitet både inomhus och utomhus. Fasa-
den är byggd i liggande träpanel och fönsterpartier i aluminium. 
Det skapar en modern men harmonisk enhet med den vackra 
naturen omkring, och gör dessutom huset lättskött. 



Planritningar / Villa Spacious
”Villa Spacious”, 5 rum och kök på 122 eller 117,2 kvm*) boyta

EXEMPEL PÅ TILLVAL:

*) Öppet tak till nock i vardagsrum

Carport 

Inredningstillval,  
tre olika designlinjer:

Modern Kalk (Grundutförande)
Modern Allmoge, Etno Jord

Schematisk bild över
befintligt bygglov (i svart)

och framtida bygglovsmöjligheter
(i rött):

AttefallsbyggnadFriggebod
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TERRASS MOT TRÄDGÅRD

ENTRÉPLAN
Boa: 61 kvm Takhöjd: 2.7 m

ÖVRE PLAN
Boa: 61 eller 56,2 kvm*)  

Takhöjd: 2.7 m 

Fasader, tillval och bygglov 
Kontakta gärna hussäljare: bjorn.landstrom@malarvillan.se telefon: 0703 - 96 15 04  
eller mäklare: sigtuna@bjurfors.se telefon: 0707-82 00 37 för mer info

FASAD 2FASAD 1

FASAD 4FASAD 3





Våra tre designlinjer:
Modern Kalk, Klassiskt Allmoge och Etno Jord

När man köper nybyggt kan man behöva ta många beslut. För att du ska slippa 
välja bland överdrivet många detaljer gällande inredningen, har våra inrednings-
designers tagit fram tre genomtänkta teman, alla med hög designnivå, och 
noggrant utvalda material. 

Vi ger dig tre tydliga inredningsalternativ att välja mellan. Alla har sin egna karak-
tär men med en harmonisk bas som gör det lätt och lustfyllt för dig att matcha 
med din personliga stil, eller bara att njuta av och förstärka det valda färg- och 
materialtemat som det är. Genomgående för alla tre linjer är att de har hög-
kvalitativa material som byggstenar samt väldesignad köks- och badrumsinred-
ning från Ballingslöv och Svedbergs i enighet med våra olika designlinjer.

Nu kan det roliga börja.

Modern Kalk
Vår grunddesign – Ljus och lugn som grund

Modern Kalk är ett levande exempel på att ett varmt ombonat hem samtidigt kan 
vara ljust, enkelt och fräscht. Väggarna går i kalkgrå toner, och bänkskivor och skåp 

i ljusa träslag. Modern Kalk är för dig som trivs i det sobra hemmet som ger lugn 
och harmoni, men som också ger en möjlighet att kombinera med vilken personlig 

stil som helst. Detta är det tema som kommer som standarddesign på villornas 
inredning. 

Klassiskt Allmoge
Tidlös estetik med ett gediget hantverk

Idén med denna inredningslinje är att förena den gedigna hanterkstraditionen med det 
klassiska designspråket. Du får ett modernt  hem som besjälas av ett starkt stråk av 

hantverk i så väl detaljer som helheten i atmosfären. 

Etno Jord
Uttrycksfulla material och jordnära kulörer

Etno Jord är det mest vågade av våra tillval, men förmodligen också omöjligt att inte 
trivas i, med de fantastiska kombinationerna av sköna material och smakfulla kontraster 

som besjälar ditt hem med elegans och patina. 

Du kan i alla våra linjer välja att ha genomgående vita väggar om du önskar.
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Närheten till allt
Magisk natur, ovärderliga kulturarv, och ett  

stenkast från Arlanda flygplats:

Utbudet i närheten är i det närmaste oändligt. Murarbo är en del av Sigtuna kom-
mun med ett invånarantal på ca 50.000 som förväntas dubbla i storlek under de 
kommande 10 åren. 

Sigtuna erbjuder allt från shopping, caféer och restauranger till historiska platser, 
förskolor, skolor och gymnasier. Kommunen arbetar aktivt för att främja både bio-
logisk och upplevelsemässig mångfald, och idag finns här hela 10 naturreservat med 
olika livsmiljöer och naturvärden.Här finns härliga strandstränder, små badvikar och 
mysiga badsjöar för en varierad ”Hemester” eller helgutflykt på sommarhalvåret.

Knappt en mil bort ligger Arlanda internationella flygplats, där närmare 20.000 
människor arbetar. Runt Arlanda växer Airport City upp med mässor, butiker och 
många tjänster.

I närheten finns även fem fantastiska slott: Skokloster, Rosersberg, Skånelaholm, 
Steninge och Wenngarns slott. Wenngarn, som ligger en promenad bort från 
Murarbo, omges av glittriga Garnsviken och Sigtuna golfklubb och erbjuder ett fint 
utbud av upplevelser, sevärdheter och tjänster. 

En annan granne till Muraro blir den nya stadsdelen Sigtuna Stadsänger med nya 
butiker, paddelhall och snart Engelska skolan inom gång- och cykelavstånd.

På bekvämt pendligsavstånd ligger vår huvudstad Stockholm ca 45 km bort, Upp-
sala ca 35 km och Enköping ca 55 km.
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