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Välkommen till ett  
kvarter som inte liknar 

någonting annat.

Grattis, du har just upptäckt ett av Sveriges ärligaste bostads- 
kvarter. Det här är Station 1901 i Roslags-Näsby. Här utlovas du  
inte möjligheten att ta en morgonpromenad i nästan Central  
Park, köpa en baguette i nästan St. Germain eller mötas av 
folkvimlet i nästan Notting Hill. Det här är däremot en plats 
där du kan känna dig hemma och vara stolt över det du har. 
Här kan du utforska det lokala och bygga en ny, unik känsla av 
samhörighet tillsammans med dina grannar, både i och mellan  
husen. Här är den stadslika känslan med attraktiv arkitektur och 
kommunikationer lika självklar som närheten till härliga grönom-
råden, service, kultur och lokala restauranger. Ung eller gammal, 
singel, sambo, barnfamilj eller särbo – här är det lätt att skapa en 
spännande och innehållsrik framtid. Välkommen till Station 1901. 
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Nytt. Urbant. Och väldigt 
Roslags-Näsby.

Station 1901 är en plats där det lätt att skapa sig ett skönt liv. Den 
spännande arkitekturen har hämtat inspiration från de närlig-
gande villorna i nationalromantisk stil vilket ger hela kvarteret 
en alldeles egen levande känsla. Station 1901 erbjuder en bland-
ning av allt från stadsradhus och små yteffektiva lägenheter, till 
rymliga taklägenheter och takvillor. Kort sagt; här är det lätt att 
hitta ett modernt boende som passar både livssituation, plån-
bok och smakriktning. Gården erbjuder en skön grändmiljö och 
uppe på taken finns gemensamma takträdgårdar och orangerier 
med lummig grönska, härlig utsikt och tillbakalutade platser för 
grannar och vänner. 

Station 1901 ligger centralt i Roslags-Näsby och här har du 
allting du behöver utanför dörren, bokstavligen. Det du mot för-
modan inte hittar här eller i Täby Centrum, når du via Roslags- 
banan som ligger i direkt anslutning till kvarteret. Med den tar 
det 12 minuter till Östra Station. 2026 kommer Roslagsbanan 
dessutom att byggas ut och förlängas hela vägen till Odenplan 
och Centralen. 
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Närheten är allt.

Det centrala läget och spännande arkitekturen gör Station 1901 till 
ett av de mest vitala bostadskvarteren som växer fram i Roslags- 
Näsby. Tillgängligheten och utbudet gör att du kommer bo mitt 
i en levande och inspirerande stadsmiljö med närhet till affärer, 
restauranger, nya parker och promenadstråk. Här finns servicen 
med vårdcentral, postombud och skolor - från förskolor till gym-
nasium. Här kan du gå ner till ditt bageri och köpa frukostfrallor. 
Eller varför inte gå förbi ditt lokala bryggeri och hitta en favoritöl 
till kräftorna eller julbordet. Ja här är det lätt att handla, äta, fika 
och sköta vardagsbestyren, uppleva naturen, kulturen och träffa 
familj och vänner. Och känner du för en spontanmiddag eller 
göra ärenden inne i stan, så går Roslagsbanan utanför dörren.

 



Upptäck ditt  
Roslags-Näsby

1. Tibble gymnasium

2. Åva gymnasium

3. Näsbydalskolan

4. Ytterbyskolan

5. Tellus förskola

6. Nytorps förskola

7. Förskolan Lille katt

8. Skola*

9. Förskola*

10. Vårdcentral

11. Vårdboende*

12. Ica Nära Näsbydal

13. Tempo

14. Matbutik*

15. Hotell*

16. Ölbryggeri

17. Restaurang Triften

18. Restaurang Pomodorini

19. Restauranger & caféer*

20. Stenugnsbageri

21. Park*

22. P-plats bilpool*

23. Lek, boule & parkour*

24. Bad, idrott & bowling

25. Idrottsplats

26. Laisings Dansinstitut

22

19
23 15

14

8

219
11

10

726

2

4

1617

18

13

STHLM 
12 MIN

TÅG- 
STATION

*kommer inom kort



22

E18

20
12

6

3

1

24

5

25

2

TÄBY  
CENTRUM

E18



26Station 1901



27Station 1901



28Station 1901



29Station 1901





31Station 1901

Du har livet,  
vi har bostäderna.

I Station 1901 kallar vi saker för vad de är. Här är en taklägenhet 
en taklägenhet, inte en ”roof top apartment”. Här är en etta, tvåa 
eller trea härliga lägenheter, inte ”studio living”. Här är varenda 
kvadratmeter designad för att du ska trivas och alla boende-
former är fyllda med detaljer som höjer livskvaliteten. 

Alla lägenheter, takvillor och stadsradhus kommer att få en 
genomgående ljus och luftig färgsättning och hög standard 
i alla materialval. Golven är ljust laserade, köken som kommer 
från HTH får avfallskvarn, induktionshäll och inbyggnadsugn och 
mikro samt integrerad diskmaskin och kyl och frys. Badrummen 
får också hög komfort med ljus granitkeramik, elektrisk golv-
värme, tvättmaskin och torktumlare. 

ETT BOENDE MED DET LILLA EXTRA

För att höja nivån lite extra så får Station 1901 två takterrasser  
med orangeri för sköna grillkvällar med familj, vänner eller grannar.  
Självklart finns det förråd, cykelförråd- och verkstad. I garaget 
finns det laddstolpar och alla bostäder får tillgång till bredband. 
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 TAKVILLOR OCH TAKLÄGENHETER 

Vill du flytta upp ditt boende en nivå så bör du titta närmare på 
våra rymliga och välplanerade taklägenheter och takvillor med 
privat takterrass. Ett väl tilltaget boende med rymd, ljus och 
livskvalitet.
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STADSRADHUS

Om du är ute efter ett boende i en stadsmiljö samtidigt som hela 
familjen får plats i ett eget hus, så bör du kolla in något av de sex 
stadsradhusen som byggs i Station 1901. Radhusen byggs i två 
storlekar, 120 respektive 134 m2. Perfekt för barnfamiljen eller dig 
som sålt villan och vill bo modernt och rymligt.
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LÄGENHETER

Letar du efter ett smakfullt boende med ett personligt uttryck 
och känsla så ska du ta en titt på lägenheterna i Station 1901. Här 
finns allt från modernt designade och yteffektiva 1:or och 2:or 
upp till rymliga 3:or, 4:or och 5:or för par eller familjer. 
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Material med känsla

Station 1901 är ett kvarter där arkitekturen och känslan omfam-
nar den inbjudande gårds- och grändmiljön, men det har också 
en tydlig blinkning åt de nationalromantiska villorna som finns i 
området. 

Husens höjdskillnader och takformationer, samt fasadernas 
material och färger, ger intrycket av olika hus och skapar en  
levande känsla och variation i kvarteret. Fasaderna kommer att 
få en blandning av bland annat ljus puts, rödbrunt klyvtegel, 
stående och liggande laserad fjällpanel och olika klinkersorter. 

Balkonger, terrasser och loftgångar kommer också att gå i en 
färgskala som harmonierar med fasaderna och bidrar till helhets- 
intrycket.  

Det är härligt att bo i en inbjudande miljö där det är enkelt 
att röra sig och mötas. Men under stora delar av året gör vårt 
klimat att det är insidan av våra hus som räknas. Därför får alla 
boenden i Station 1901 smakfulla, tidlösa material, inredning 
och färgsättning så att det är lätt att skapa sig en personlig och  
ombonad plats som det är skönt att komma hem till. 

Vardagsrum och sovrum får exempelvis ljust laserade golv. 
Badrummen får kakel och klinker, kommod, spegel, tvättmaskin 
och torktumlare och elektrisk golvvärme. Hallen får klinker och 
parkett och generös garderobvägg. Alla lägenheter, stadsrad-
hus, taklägenheter och takvillor får även högkvalitativa vitvaror. 
Kort sagt; här sparas det inte på krutet för att skapa livskvalitet 
och trivsel.
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“Här finns platser som 
vill upptäckas, både i 

och kring husen”
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Det ska vara lätt att  
leva hållbart.

När man skapar en ny stadsmiljö med 1400 nya bostäder gäller 
det att göra rätt från början. 

I Roslags-Näsby har vi därför ansträngt oss för att skapa 
en modern och hållbar stad. Genom att satsa på en långsiktig 
ekologisk, ekonomisk och miljömässig hållbarhet skapas bästa 
tänkbara förutsättningar för ett bra liv åt dagens och framtidens 
generationer.

I Station 1901 finns alla möjligheter att leva ett hållbart liv. Alla 
bostäder får avfallskvarnar vilket gör avfallshanteringen både 
bekvämare och mer hållbar. Husen får även källsorteringsrum i 
entréplan, bilpool och tillgång till ca 60 garageplatser där 10 
procent av platserna får laddstolpar där elen delvis produceras 
av egna solceller.

Grönskan på gården skapar inte bara en inbjudande och 
trivsam miljö där det är lätt att mötas och umgås. Den bidrar 
även till att ta hand om och rena dagvatten, skapa ett skönt 
klimat, gynna pollinering och den biologiska mångfalden. Det är 
med andra ord en gård som inspirerar till att leva hållbart. Hela 
kvarteret kommer också att vara miljöcertifierat.
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Tankar från arkitekten

– Det var utmanande och spännande, att forma de här kvarteren 
som ligger på en plats där vitt skilda karaktärer möts, berättar 
Lena Orrberg, ansvarig arkitekt bakom Station 1901. Det gällde  
alltså att skapa något sammanlänkande som möter småskalig- 
heten i den uppväxta villastaden och som återspeglas i det nya  
Roslags-Näsby, samtidigt som vi knyter ihop området med de  
storskaliga byggnaderna öster om spåren. Ambitionen har varit  
att skapa en grön, social och ombonad gårds- och stadsmiljö  
där människor kan träffas och umgås. Resultatet är kvarter med 
varierade högre hus mot spåren som famnar runt västvända 
gårdar med lägre hus. Kombinationen av stadsradhus, lägen-
heter, taklägenheter och takvillor gör att Station 1901 blir en 
plats för många människor och livssituationer, säger Lena. Hon 
fortsätter: Med orangerier, takterrasser, härliga gårdsmiljöer och 
ambitiösa uteplatser erbjuder det här kvarteret alltid sociala 
platser där man kan träffas och umgås.  

– När kvarteren fylls med människor som möts på de gröna 
gatorna, på entrébalkonger och takterrasser, kommer det här 
vara en upplevelserik och trivsam oas, avslutar Lena Orrberg. 
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Byggmästaren har ordet

Station 1901 är ett perfekt exempel på hur vi utvecklar bostäder, 
berättar Pelle Persson på Mecon Bostad:

– När många andra byggbolag försöker efterlikna, eller sälja 
en känsla av exempelvis New York eller Paris, riktar vi blickarna 
mot det fina vi har runt omkring oss. Vi försöker hitta en lokal 
känsla och ärlig stolthet här och nu. Alla våra projekt bygger på 
en långsiktig och hållbar idé om att skapa en levande bostads- 
miljö med en arkitektur som ska kännas inbjudande och livs-
kraftig, både idag och för många kommande generationer. 

I Station 1901 håller Mecon tillsammans med arkitekten på att 
skapa ett kvarter som ska fyllas med liv och där det ska finns 
gott om utrymmen som gör det lätt att umgås. 

– Se bara på takterrasserna och den spännande blandningen 
av bostäder, säger Pelle och fortsätter: 

– Här finns platser som vill upptäckas, både i och kring husen.  
Interiört satsar vi alltid på moderna, gärna oväntade lösningar och  
medvetna, högkvalitativa material. Alla boendeformer i Station 
1901 är fyllda med detaljer och lösningar som gör livet lätt att 
leva och som passar alla livsstilar. Det här är bostäder som vi och 
alla boende ska kunna vara stolta över, avslutar Pelle. 





“En plats där du kan känna 
dig hemma och vara stolt 

över det du har”
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Kontakt

ANSVARIGA MÄKLARE PÅ ESNY:

PHILIP MALMQVIST

070-910 66 74

philip.malmqvist@esny.se

HENRIK DAHLBÄCK

070-910 66 73

henrik.dahlback@esny.se





MECON BOSTAD har alltid samma utgångspunkt i de projekt vi 
genomför; innovativ och inkluderande arkitektur. Vi skapar väl-
byggda, spännande och moderna bostäder som fler har råd med.  
Och gärna i områden som har framtiden för sig. Vi samarbetar 
alltid med de främsta arkitekterna inom innovativ bostads- 
utveckling och använder oss av moderna, medvetna och ofta 
oväntade material i våra bostäder. Vi vill alltid skapa ett trivsamt 
boende utöver det förväntade, som ger fungerande kvarter fulla 
av liv. Det är vårt sätt att vara med att bygga en bättre stad.

STATION 1901 är Mecons senaste projekt. Ett kvarter med en 
blandning av lägenheter, takvillor och stadsradhus beläget i 
lummiga Roslags-Näsby med direkt anknytning till både parken 
och Roslagsbanan som tar dig till Östra Station på 12 minuter. 
Anmäl ditt intresse på www.station1901.se




