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Söders nya landmärke

MÖT SÖDERS NYA HÖJDER
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Söders nya landmärke syns redan på avstånd.
De nitton våningarna är nu resta och här
byggS 88 bostadsrätter MED INFLYTT 2021.

STRATOSODERMALM.SE

Strato ligger precis intill Zinkensdamm
och Tanto. Lika nära till folkliv, caféer
och uteserveringar som till Årstavikens
skvalpande och Tantos böljande gräsmattor
och
picknickfiltar.
Innerstadstempo
bredvid en enorm, grön lunga. Nästan som
att köpa en bostadsrätt med trädgård.
En promenad runt ditt nya kvarter blir
garanterat mer än en vanlig bensträckare –
för det händer saker i kvarteren runt Strato.
Vackra gamla industribyggnader rustas
upp och blir kontor för dataspelsföretag,
arkitekter och designbyråer. Här startas
företag och här ser nya idéer dagens ljus.
Luften blir lite roligare att andas i ett
område där kreativa människor bor och
arbetar.
Här bygger vi cirka 88 bostadsrätter i det
19 våningar höga Strato-huset. Alldeles
bredvid, längs med klassiska Maria
Skolgata bygger vi ytterligare cirka 40 nya
lägenheter i ett fem våningar högt hus.

Det blir ettor, tvåor, treor och fyror. Högst
upp på nittonde våningen blir det ett
exklusivt penthouse.
Bygget är som sagt redan igång. Kom gärna
förbi och titta. Ta tunnelbanan eller fyrans
buss till station Zinkensdamm. Gå en kort
bit längs Ringvägen – sen kommer du att
se Söders nya landmärke resa sig över
trädkronor och takåsar.
Tanken med Strato är att skapa mer än ett
boende, en plats som också underlättar
tillvaron. Förutom det centrala läget
med gångavstånd till stadens service har
vi byggt in funktioner som gästlägenhet
för de boendes besökare, möteslokal och
lounge där du kan ha arbetsmöten vid
hemarbete. Garage för bilar och cyklar
samt lägenhetsförråd. I Strato kommer
det även att finnas en restaurang som blir
en knutpunkt för de boende och andra i
kvarteret.

VÄLKOMMEN UPP!

Bilden är en illustration och avvikelser kan förekomma.

Bilden är en illustration och avvikelser kan förekomma.

VARDAGSRUM

STRATO SÖDERMALM

Bilden är en illustration och avvikelser kan förekomma.

VARDAGSRUM OCH KÖK

STRATO SÖDERMALM

Bilden är en illustration och avvikelser kan förekomma.

KÖK

STRATO SÖDERMALM

SÖDERMALM
STRATO

ETT NYTT LANDMÄRKE

THE SKY
IS NOT
THE LIMIT

Bilden är en illustration och avvikelser kan förekomma.

BADRUM

STRATO SÖDERMALM

ARKITEKTER
BRUNNBERG & FORSHED
Som ett av Sveriges äldsta arkitektkontor, är grunden på Brunnberg & Forshed att skapa
arkitektur med tydlig mänsklig och social dimension. För Strato har detta blivit extra tydligt,
med en lösning som handlar om möten, socialt sammanhang och individuella uttryck.
Nyckeln är vad arkitekturen gör, snarare än vad den är – och för det 19 våningar höga
bostadstornet har Brunnberg & Forshed utvecklat en lekfull fasad med djup och personlighet.
Utgångspunkten har varit att addera något till staden, och göra huset spännande att passera
och beskåda från håll. För att skapa detta, har arkitekterna utnyttjat den teater som alla
balkonger skapar – och det liv som de boende står för och exponerar utåt. Terrasserna med sina
inglasade uterum och sin generösa sikt ramas in av en lugn rytmik i fasaden, som tål detta kaos.
Materialen är valda för att åldras vackert, och vara en lugn bas till det liv som levs inuti och
utanpå huset – där gränserna är svåra att upptäcka för den som betraktar fasaden. Människor
kan odla, sova, äta och möblera sina egna terrasser precis hur som helst – och de kommer alla att
spela en perfekt roll i Stratos totala uppsättning av färger, symmetri, material och progressivitet.

INREDNING
WHYTE LILJA
För oss är det uppenbart att människan alltid står i centrum. I detta projekt skapar vi miljöer
som håller länge, och där den enskilda individen själv ska kunna sätta sin prägel på sin bostad.
Bostäderna kännetecknas av en funktionell interiör med tidlösa kvaliteter som möter noga
utvalda materialval, som håller en hög standard som sällan ses i nyproduktion. Färgerna
utgörs av jordnära, lugna toner som lämnar öppet för egen fantasi. Material och kulörer
känns igen genom hela bostaden, allt hänger ihop och ger en exklusiv känsla av en platsbyggd
interiör anpassad för just Strato.
Utgångspunkten har varit att de som ska bo i Strato ska kunna sätta sin egna prägel
och karaktär på hemmet. Med den moderna och medvetna människan i fokus,
skapades en interiör värld med enkla och ljusa ﬂöden där gränsen mellan inne och
ute dimmas. Känslan är seamless, en tillfredsställande helhet med neutrala toner.
De noggranna valen av varje material har varit viktiga, men också att varje lägenhet ska vara
perfekt planerad – där funktionen av varje förvaringslösning, dörröppning och rumsyta
maximerats. Kombinationen av utvalda detaljer, lugn men särpräglad design, ljus och sikt
gör Strato till en ovanlig möjlighet. Ett unikt projekt. Och ett av få bostadstorn i sitt slag.
Inredningen levereras av WL Systems i samarbete med Scandinavian Kitchen.
Bilderna är illustrationer och avvikelser kan förekomma.
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Fabrique, Rosenlundsgatan 28

5

På somrarna förvandlas den gamla båtuppläggningsplatsen i
Tantolunden till en fantastisk sommaroas. Här kan man i goda
vänners sällskap njuta av både sol, god mat och dryck över ett
parti boule. Allt detta i Stockholms absolut mysigaste park.
Tanto Boulebar, Tantogatan 85

magasinentusiastens PARADIS
8

På nyöppnade Gemla Vinbar serveras endast hantverksviner
från obesprutade vingårdar. Här kan man även äta mat lagad på
närodlade råvaror. I lokalen hittar du dagtid ett showroom för
Gemla Möbelfabrik, Sveriges äldsta möbelfabrik.

HERR JUDIT

Gemla Vinbar, Magnus Ladulåsgatan-Rosenlundsgatan

4
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På populära Brunos Korvbar serveras korvar från hela världen.
Brunos Korvbar, Rosenlundsgatan 20

NITTY GRITTY
Populär multibrand-butik
Nitty Gritty låg från början i Gamla Stan och gjorde stor
comeback på Krukmakargatan år 2008. Här hittar du både
dam- och herrmode med ett handplockat, stilmedvetet urval av
svenska och internationella märken som ofta är svåra att hitta i
andra butiker.
Nitty Gritty, Krukmakargatan 26

Brunos Korvbar
Hela söders korvkiosk

Herr Judit, Hornsgatan 65
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Gemla STUDIO & VINBAR
Möbelstudio dagtid, stimmig vinbar på kvällen

Papercut, Krukmakargatan 24

På Herr Judit hittas herrkläder med fokus på kvalitet. Med ett
noga utval av second hand och vintage är Herr Judit numera en
självklar destination för vintagefantasten. Här hittas även nutida
mode och märkeskläder från världens alla hörn.

Tanto Boulebar
boule, SOL och grill

PAPERCUT

Välsorterad secondhandbutik

Ditt egna stenugnsbageri
Under helgerna fylls bageriet upp av en bred publik som tar en
kaffe på plats eller köper med sig favoritsurdegslimpan hem till
frukostbordet. Mest känt är Fabriques enorma surdegsbröd,
men mängder av färska bakverk fyller också disken.

Papercut är en oberoende butik som säljer ett handplockat och
unikt urval av tidskrifter, böcker, pappersvaror, film och detaljer,
kort och gott den ultimata butiken för människor som anser att
mode, konst, design, musik och film är en viktig del av sitt liv.
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Fabrique
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BRANDSTATIONEN
En LEKSAKSBUTIK FÖR VUXNA BARN
På Brandstationen säljs antikviteter och andra väl utvalda föremål
som väcker ett ha-begär. Här hittas även ett sällan skådat utbud
av antik- och vintagesmycken. Med andra ord, Brandstationen är
bäst beskriven som en leksaksbutik för vuxna barn!
Brandstationen, Hornsgatan 64
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KVARTEREN DÄR FRAMTIDEN SKAPAS

CA FASTIGHETER OCH
PANORAMA PROPERTIES
CA Fastigheter AB är ett familjeägt byggmästarföretag som grundades 1912 i Kalmar av
nuvarande ägares farfar, muraren Claes Johansson. Vi har sedan dess utvecklat och förvaltat
bostäder såväl som kommersiella fastigheter i södra Sverige och sedan 1980-talet har vi även
verksamhet i andra länder i Europa. Fram till 1990-talet hade vi egen byggverksamhet och de
ﬂesta av de fastigheter som byggdes i egen regi ingår fortfarande i vårt fastighetsbestånd.
Idag äger och förvaltar vi drygt 700 000 kvm, varav cirka hälften utgörs av hyresbostäder och
hälften av olika typer av kommersiella. Därutöver har vi en projektportfölj innehållande allt från
enskilda bostadsprojekt till större stadsutvecklingsprojekt såsom Lomma Hamn, Varvsholmen i
Kalmar samt Gasverket i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm.
Våra dryga hundra år har givit oss en gedigen erfarenhet av de ﬂesta typer av fastigheter och
även en förståelse för hur viktigt det är att tänka långsiktigt och ﬂexibelt för att kunna hänga
med när samhället utvecklas. För oss är det viktigt att se det lilla i det stora men vi lyfter också
blicken för att inte tappa perspektiv. Vi vågar tänka själva och väljer inte alltid den enklaste
vägen.
CA Fastigheter AB ingår i Claesson & Anderzén AB koncernen. För mer information vänligen
se www.cafastigheter.se och www.claessonanderzen.com
Panorama har en målmedveten syn på bostadsutveckling, som utgår från den moderna
människans behov och önskemål, inte processen. Och definitivt inte konventioner. Vi hittar
tillfället, eller låt oss kalla det identifierar möjligheten, och genom täta partnerskap med de bäst
lämpade för varje projekt utvecklar vi speciella bostäder i Sverige och internationellt, som alltid
är något annat än det konventionella.
Panoramas signum är att det finns en tanke med allt vi gör, som syftar till utveckling och
innovation. Med fokus på design och arkitektur vill vi skapa miljöer och funktioner som bidrar till
att människor får en bättre tillvaro. Det kan vara service och funktioner som frigör tid, vacker
arkitektur och materialval som skapar stämning eller praktiska lösningar och gemensamma ytor
som gör att man får ut mer av sin bostad.

HISTORIA
Strato är beläget på historisk mark. I början av 1900-talet lät Svenska Tobaks AB uppföra fabriksoch kontorslokaler på västra Södermalm. Området kom att kallas för Tobaksmonopolet, som
idag består av totalt fem fastigheter. Strato är en del av kvarteret som heter Tobaksmonopolet
3, här uppfördes bland annat Svenska Tobaks ABs huvudkontor. Huvudkontorsbyggnaden
ritades på 1930-talet av arkitekten Ivar Tengbom. Tillverkningen av Tobaksvaror lades ned
1965. Byggnaderna är bevarade och har sedan dess fyllt andra funktioner.
Utöver byggnationen av Strato och det tillhörande gårdshuset Maria kommer CA Fastigheter
och Panorama Properties att varsamt renovera huvudkontorsbygganden, även kallad
Tengbomhuset, med stor hänsyn till dess karaktär och kulturhistoriska värde.
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För mer information,
STRATOSODERMALM.SE

vänligen kontakta ansvariga mäklare.

MAGNUS OHLSSON

MATHIAS RINGBERGER

+46 (0) 702 702 000

+46 (0) 707 536 148

magnus.ohlsson@alexanderwhite.se

mathias.ringberger@alexanderwhite.se
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