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Origo – hjärtat i  
Barkarbystaden

Det nya kvarteret bildar fond till 
torget kring den nya tunnelbane- 
stationen, en spännande mång- 
fasetterad plats med direktkopp-
lingar till spännande kulturer och 
möten längs blå linjen.

Origos idé är att erbjuda mångfald 
och kreativitet i nyskapande och 
spännande kvarter. Här möts litet 
och stort – från den smart planerade 
ettans ”compact living” till femman 
med uthyrningsdel. Alla ska känna 
sig välkomna i vårt kvarter. 

Vi erbjuder kultur i form av konst-
närsverkstäder och fasadkonst,  
närhet till gym, restauranger och 
shopping. Origo ligger i direkt an- 
slutning till Järvafältets rika utbud 
av strövområden och kulturlandskap 
– här kan du promenera i urtids- 
skog, beskåda djur- och fågelliv eller 
fara fram på slingrande mtb-stigar. 
På tjugo minuter med tunnelbanans 
nya blå linje kommer du att nå  
Centralstationen och allt spännande 
Stockholm har att erbjuda.

Mitt i den framväxande Barkarbystaden, vid den nya tunnelbane- 
stationen med samma namn, skapas ett spännande bostads-
kvarter med attraktiva restauranger, konstnärsateljéer och gym. 
Kvarterets centrala läge vid Barkarbyvägen erbjuder ett boende 
med närhet till handels- och serviceutbud, ett stenkast från 
tunnelbanans blå linje.

I Origo bor du nära liv och rörelse, kultur och natur.
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Lägenheter  
med själv- 
förtroende

Fokus har varit att skapa funktion- 
ella, yteffektiva och flexibla lägen- 
heter. Vi har lagt stor omsorg vid 
kvalitéer som balkonger, ljusinsläpp, 
smarta förvaringsutrymmen och 
beständiga material. Majoriteten av 
lägenheterna har fönster i flera väder- 
streck, och på de övre planen finns 
lägenheter med generösa terrasser. 
På den gemensamma innergården 
finns möjlighet att möta dagen med 
yoga eller umgås med grannar i en 
avslappnad miljö. 

Interiören går i sobra naturtoner.  
De stora fönstren har fönsterbänkar 
i marmor och golven i vitpigmen-
terad enstavig ek ger en behaglig 
inomhusmiljö med exklusiv känsla. 

Köken är unikt framtagna, likaså 
badrumsinredningen och de skräd-
darsydda skjutdörrsgarderoberna. 
Alla lägenheter är förstås komplett 
utrustade med integrerade vitvaror.

Origos spännande arkitektur 
med varierande byggnadshöjder 
kontrasterar mot karaktären 
hos kringliggande byggnader. 
Resultatet är ett boende fullt av 
självförtroende som välkomnar 
allt från förstagångsköpare och 
barnfamiljer till villasäljare och 
egenföretagare/entreprenörer.
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Lägenheternas planlösningar bjuder 
in till ett avspänt umgänge och är 
öppet utformade mellan kök och 
vardagsrum. De sammanhängande 
kulör- och materialvalen förstärker 

känslan av öppenhet och köksinred- 
ningen har fått en mjukare fram- 
toning för att enkelt harmonisera 
med övrig möblering.

Sobra naturtoner med exklusiv känsla.
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I de större lägenheterna är sovrum-
men förlagda till en mer privat del 
av lägenheten.

Samtliga lägenheter har tillgång till 
vädringsbalkong eller balkong.

En perfekt dag börjar med kaffe 
i morgonsolen mot den lummiga 
innergården. 

Lyxiga material ger bad- 
rummet en ombonad  
känsla av ett ”spa i miniatyr”. BOTRYGG RESERVERAR SIG FÖR ÄNDRINGAR OCH EVENTUELLA TRYCKFEL
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Extrainkomster eller  
flexibelt generations- 
boende?
I Origo vill vi erbjuda ett flexibelt 
boende för dig som köpare. Det 
märks tydligt i våra lägenheter med 
uthyrningsdel, som är smart inred-
da för compact living. 

Här kan tonåringen sköta sig själv, 
en far-eller morförälder finnas nära 
till hands, eller egenföretagaren få 
ett avskilt kontor i anslutning till 
hemmet. 

Behöver du inte ytan själv kan den 
hyras ut och ge en extra inkomst. 
Lägenheten är utformad så att  hyres- 
gästen betraktas som inneboende.

Den yttre entrén delas med den  
övriga lägenheten, varifrån du når 
den  inre, privata hallen med kläd-
kammare och badrum. Här finns 
utrymme för personliga ting eller 
kanske en liten arbetsplats. 

Det ljusa ekgolvet binder samman 
hallen med det stora rummet, där 
den genomtänkta planlösningen 
rymmer allt du behöver: kokvrå, 
förvaring, plats för säng och en liten 
matplats. Köksdelen utan överskåp 
ger en luftig känsla med plats för det 
viktigaste.  

Gemensam entré

Privat inre hallPentry och 
förvaring

Vädrings-
balkong

Möjlig 
klädkammare

FÖR ATT UPPFYLLA MYNDIGHETSKRAVEN FÅR INTE UTHYRNINGSDELEN HELT SKILJAS 
AV UTAN ACCESS FRÅN DEN ÖVRIGA LÄGENHETEN. EN DÖRR EMELLAN MÅSTE ALLTSÅ 
FINNAS, ÄVEN OM DEN ÄR LÅSBAR.
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Grönt på  
insidan
Vissa dagar räcker inte tiden 
till att hinna med ”allt”… Flera 
forskarrön visar att grönska  
och odling har en positiv in- 
verkan på människors hälsa. 
Och de dagar som känslan av 
livets hastighet är som allra 
mest påtaglig kan det vara  
extra skönt att bara ta hissen 
till det gröna.

Inte nog med att Origo ligger med 
Järvafältets natur runt hörnet, vi 
har även låtit kvarterets privata 
innegård utformas med grönskan i 
fokus. Ambitionen är att innegården 
ska bli en grön oas med möjlighet 
till såväl odling som att bara ta det 
chill i skuggan av ett träd. Tiden är 
inget hinder för att njuta av lite lugn 
och ro. Varför inte låta ljudet från det 
porlande vattnet i fontänen skänka 
lugn och harmoni, eller smaka av de 
egenodlade bären på hallonbusken 
en sensommarkväll. Odlingslådorna 
ger möjlighet att testa sina gröna 
fingrar lite extra, och det vackra 
orangeriet är en underbar plats för 
svalare kvällar.  

Kanske jobbar du hemma en dag  
och som omväxling sätter dig på den  
sköna ”amfitrappan” i eftermiddags- 
solen och njuter av en kopp kaffe? 
Eller så har barnen ytterligare lite 
spring i benen efter förskolan och 
behöver utrymme att leka av sig. 
Gården är en given plats för sommar- 
ens vinmingel och grillkvällar.  
Här finns platser för alla. 
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Genomtänkt i minsta detalj

BERÄTTA LITE OM HUR DU TÄNKT NÄR 
DU TAGIT FRAM DET ÖVERGRIPANDE 
INTERIÖRA KONCEPTET FÖR ORIGO.

– Vi tar avstamp i ett hus med   
atmosfär och karaktär, där gestalt- 
ning och upplevelse följer hela  
vägen från den sociala gatan, genom 
husets allmänna delar och in till den 
privata bostaden. Allt är genomtänkt 
för en harmonisk helhet med udd.

Vi har tagit steget från den vita   
bostaden mot ett mer personligt  
och ombonat uttryck i val av färger 
och material. I hallen ligger en 
djupgrön marmor och i den övriga 
bostaden löper ett ljuspigmenterat 
ekgolv. Tillsammans med väggar-
nas ljusgrå ton skapas ett mjukt 
intryck som bildar en fin bakgrund 
till  den egna inredningen.  

FINNS DET NÅGRA SÄRSKILDA DETALJER 
DU VILL LYFTA FRAM, SOM BIDRAR MED 
VÄRDE TILL ORIGOS KUNDER?

Vi har velat ge badrummet ett litet 
stänk av spa i miniatyr. Här åter- 
kommer den djupgröna marmorn 
på golvet och väggarna kläs med en 
diamantformad väggplatta med vit, 
matt yta. Den gröna kommoden går 
ton i ton med golvet och helhetsin- 
trycket blir varmt och inbjudande.

För köket har vi tagit fram tre olika 
koncept, vart och ett med egen 
karaktär. Alla bildar de på olika sätt 
harmoni med det ljusa trägolvet 
och de ljusgrå väggarna. 

En viktig detalj som syns i alla våra 
kökskoncept är att bänkskiva och  
stänkskydd är i samma material, 

vilket skapar ett harmoniskt intryck. 
Stänkskyddet är också en hel skiva 
utan skarvar för att slippa fogar där 
smuts och fett från matlagning fastnar.

Överskåpen är fullhöga för att ge 
mesta möjliga förvaring, och eluttag 
i köket har också en usb-portal för 
enkel laddning. Den praktiska av- 
fallskvarnen underlättar matlagning-
en och är ett miljövänligt att hålla 
ordning i köket.

I hall och sovrum har vi valt skjut-
dörrsgarderober med frostat glas 
som i kombination med tunn, grå 
spröjs ger en elegant och personlig 
karaktär.  

VARFÖR HAR NI VALT ATT ERBJUDA TRE 
OLIKA KONCEPT FÖR JUST KÖK OCH HUR 
SKA JAG SOM KÖPARE TÄNKA NÄR JAG 
VÄLJER? 

Köket är det rum där vi tillbringar 
mest vaken tid, och ofta det rum 

där den personliga stilen syns mest. 
Den centrala placeringen av köket 
påverkar också helhetsintrycket av 
din bostad genom val av luckor och 
bänkskiva.  

HUR VILL DU ATT KUNDERNA SKA TÄNKA 
KRING MÖJLIGHETEN ATT GÖRA EGNA 
TILLVAL? 

Origos inredningskoncept är genom- 
tänkt i alla delar; den estetiska upp- 
levelsen, hög kvalitet på material, 
god funktion och hållbarhet över tid. 
Det är lätt att den genomtänkta hel- 
heten bryts om man byter ut detaljer 
och att överblicka det färdiga resul- 
tatet kan vara svårt om man är ovan 
att arbeta med material och kulör. 

Att välja ett av våra sammanhållna 
koncept ger dig som köpare en 
trygghet i det färdiga resultatet, där 
du kan flytta in i ditt nya hem med 
vetskapen om att inga val är lämna- 
de åt slumpen. 

Grafisk är stilen som andas 
Brooklyn loft och är köket  
med mest tydlig karaktär som 
sticker ut hakan. 

• Bänkskåp med lucka i  
svartbetsad ek med synlig 
trästruktur. 

• Släta luckor till väggskåp i en 
ljusgrå kulör som går ton i ton 
med allmänkulör för väggar.

KONCEPT 1

GRAFISK
Interiören i Origo är framtagen av Moulienne Giesecke, inredningsarkitekt på Brunnberg &  
Forshed Arkitektkontor. Hon har lång erfarenhet av konceptutveckling och interiör för bostäder.

BASEN I  
INTERIÖREN

Ljusgrå väggar

Grön  
marmor

Ljuspigmenterat 
ekgolv

Svarta  
handtag

Väggskåp i  
ljusgrått

Bänkskåp  
i svart- 
betsad ek

Bänkskiva
DEN RÅA KARAKTÄREN PÅ MATERIALEN PASSAR 
PERFEKT TILL EKGOLVET SOM ÄR STANDARD I ALLA 
LÄGENHETER I ORIGO.
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Våra tre inredningskoncept ger dig möjlighet att 
välja den stil och det uttryck som passar din övriga 
inredning bäst.  



Ljus ek är arvtagaren till det 
vita släta köket, som tagit  
klivet mot en tydligare känsla 
av trä. 

• Luckan är vitlackerad ek med 
synlig trästruktur men utan 
ådring. Knoppar i carrara- 
marmor. 

• Bänkskiva och stänkskydd  
i ek som liknar drivved ger ett 
varmt och trivsamt intryck.

Mustig är stilen med djup kulör 
och udd. En grågrön slät lucka 
i kombination med en knopp i 
grön marmor. 

Den dova gröngrå tonen komp- 
letteras med bänkskiva och 
stänkskydd i ljus ask, med tyd-
lig ådring som ger ett elegant 
och ombonat intryck.

Knoppar i  
marmor

Bänkskiva i ek

bänkskiva

LJUST OCH FRÄSCHT 
MED EN TWIST. DEN 
SNYGGA BLANDA-
REN FRÅN GROHE 
SITTER I ALLA KÖK, 
OAVSETT STIL.

Vitlackerade  
luckor

EN ROSTFRI DISKHO GER EN URBAN PRÄGEL 
TILL DE DOVA NYANSERNA OCH TRÄET.  
DEN RYMLIGA DISKHON HAR EN SMART AV-
DELARE OCH ÅTERFINNS I ALLA VÅRA KÖK.Bänkskiva i ljus ek

Grågröna  
luckor
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KONCEPT 3

MUSTIG

KONCEPT 2

LJUS EK

Knopp i  
grön 

marmor



Chris sätter färg på fasaderna
Chris Riggs en konstnär från New 
York som kombinerar kubism,   
abstraktion, surrealism, minimalism, 
pop och street art. Han är en av de 
ledande konstnärerna i sin genera- 
tion och influeras av  såväl Afrikansk 
konst och Picasso som Keith Haring, 
Basquiat, Pollock och Warhol. Hans 
målningar och skulpturer finns på 
museum, gallerier och i privata  
samlingar i över 50 länder.

Chris började måla redan som 
3-åring tillsammans med sin farfar.
Som 11-åring målade han graffiti 
i övergivna byggnader och tunnlar 
i New York, men bytte vid 17 års 
ålder sprayburkarna mot penslar. 
Sedan mitten av 90-talet har Chris 
skapat komplexa abstrakta mål- 
ningar och skulpturer i akryl och 
sprayfärg. 

” Min konst handlar om att sprida 
kärlek och fred på jorden. Jag målar 
för att göra människor glada! Det är 
underbart att få resa över världen  
och sprida kärleksbudskap, speciellt  
i bostadsområden – hemmet hand- 
lar trots allt om kärlek. Människor 
möts, blir förälskade och flyttar ihop.  
I hemmet tar man hand om varandra, 
visar sin omtanke och kärlek. 

Det finns så mycket konst som är  
negativ, jag fokuserar på det positiva.
Det är underbart om jag kan göra 
människor på gott humör med min 
konst.”
Chris Riggs föddes på Manhattan 
1973 och studerade konst och poli- 
tik på New York City College och 
Columbia University. Han bor och 
arbetar i Miami och New York.
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Välkommen till  
Barkarbystaden!

Barkarbystaden får tunnelbana med 
två stationer: Barkarbystaden och  
Barkarby station. Byggnationen har 
redan startat och beräknas vara klar 
2024. Vid Barkarby station planeras 
också för en regionaltågsstation 
– Barkarbystaden kommer att bli 
nordvästra Stockholms framtida 
kollektivtrafiknav med en förening 
av tunnelbana, buss, pendeltåg och 
regionaltåg. I dagsläget trafikerar 
bussar området och pendeltåget går 
från Barkarby station.

Social- och miljömässig hållbarhet 
står i fokus. Barkarbystaden ska  
vara en plats där människor mår bra, 
bryr sig om varandra och har möjlig- 
het att utvecklas och trivas hela livet. 

Det ska byggas 20–25 nya förskolor, 
fem-sex grundskolor, äldreboende,  
idrottsplatser och sporthallar.  
Förskolor och äldreboende kan dela 
byggnad och gård och skolorna  
placeras så att de bidrar med liv   
och rörelse till platsen. 

Barkarbystaden är ett unikt stads- 
byggnadsprojekt så till vida att 
handel och service redan är väl 
fungerande och kraftfullt etablerat i 
anslutning till området. Utöver detta 
kommer ytterligare handel och  
service att skapas vid platser och 
stråk där många människor rör sig, 
som t ex torgen vid tunnelbanan.  
Alla bottenvåningar i husen ska  
vara möjliga lokaler för service-  
och affärsverksamhet. 
 
 
 

Att gå eller cykla ska vara första- 
handsvalet för att göra vardagsären- 
den i Barkarbystaden. Gång- och  
cykelvägar ska vara välplanerade 
och bilberoendet lågt. Barkarby- 
staden ska vara en destination med 
variation – helt enkelt en härlig plats 
för boende, företag och besökare. 

För mer information se gärna   
barkarbystaden.se.          

Allt fler får upp ögonen för Barkarbystaden och här bor idag   
5 000 människor i olika åldrar. Många är unga, med eller utan 
barn, och flyttar hit från andra delar av Stockholms län. Det 
mesta finns på plats för att kunna leva ett enkelt, aktivt och 
socialt liv – förskolor och skolor, handel och service, gym, vård, 
äldreboende, bibliotek och lekplatser. Bra kommunikationer   
till pulsen i Stockholms innerstad och naturen inpå knuten.   
Och mycket mer är på gång de närmsta åren. 

Barkarbystaden kommer att bli nordvästra Stock-
 holms framtida kollektivtrafiknav med en förening 
av tunnelbana, buss, pendeltåg och regionaltåg.

I BARKARBYSTADEN FINNS SKOLOR  
FÖR BARN I ALLA ÅLDRAR.

BARKARBY KOMMER ATT BLI NORDVÄSTRA  
STOCKHOLMS FRAMTIDA KOLLEKTIVTRAFIKNAV.

BARA EN HÅLLPLATS BORT, VID BARKARBY STATION, PLANERAS  
STOCKHOLMS FÖRSTA ANLÄGGNING MED INOMHUSSKIDSPÅR. 

TUNNELBANEUTORGET LIGGER STRAX 
INTILL ORIGO – EN LEVANDE PLATS 

FÖR HANDEL, MAT, KULTUR OCH  
SERVICE SOM GÖR LIVET ENKLARE.

BOTRYGG RESERVERAR SIG FÖR ÄNDRINGAR OCH EVENTUELLA TRYCKFEL



   

  

B
J

 ENTRÉTORGET Mötesplats och 
entré till Barkarbystaden och Kyrk-
parken. Restaurang och kafé med 
uteservering mot parken.

 TUNNELBANETORGET Granne med 
Origo ligger tunnelbana och buss-
hållsplats. Här finns även butiker, 
restauranger och service.

 BARKARBY STATION Regionens  
nya kollektivtrafiknod. Järfälla blir  
en av Sveriges mest tillgängliga plat- 
ser och Barkarby station blir en stor  
trafikknutpunkt för nordvästra Stock- 
holm med tunnelbana, regionaltåg,  
pendeltåg, buss och E18, med när-
het till E4 och Förbifart Stockholm.

 BARKARBY SJUKHUS Nytt modernt 
sjukhus med öppenvård, närakut  
och slutenvård med geriatrik och 
stödjande vård för invånare i hela 
nordvästra Stockholm.

 ÅLSTASKOLAN I ett barnvänligt 
läge nära naturreservatet planeras 
Ålstaskolans förskola, grundskola 
och grundsärskola.

 HERRESTASKOLAN ligger bara ett 
kvarter från Origo och har allt från 
förskoleklass till årskurs 5

 BAS BARKARBY Gymnasium, 
högre utbildning,kontor, kultur-  
och multihall för idrott och mässor,  
bibliotek, restaurang, café, gym.

 SÄBYPARK Entré till naturreser-
vatets fantastiska kulturlandskap 
med åkermark, ängsmark och djur-
hållning. Vidsträckta skogsområden 
med sjöar och våtmarker. Flera mil 
gångvägar och stigar för vandring.

 KAJEN Vid landningsbanan  
möter staden det öppna gröna land- 
skapet längs Igelbäcken. Kajen ska- 
par tillsammans med landningsbanan  
ett stort härligt uterum med plats för 
rekreation och fritids- och kultur- 
aktiviteter. En plats för ”bara-vara”  
med folkliv, restauranger och kaféer.

 MULTISPORTANLÄGGNING med 
bland annat skidspår inomhus i 
kombination med bostäder, skolor, 
kultur, handel och hotell.  

 TORGET VID LANDNINGSBANAN 
utformas för kultur och sport, för  
organiserade och spontana aktivite-
ter som basket, skate och konserter. 
I södra delen av torget finns en skola  
och i norra delen restauranger och 
kaféer med uteserveringar.  
Centralt på torget byggs kulturcenter 
eller multifunktionshall med publik 
verksamhet.

 STORA TORGET

 SYSTEMBOLAG

 APOTEK

Origo – nära till allt
        ORIGO Det nyskapande och skapande kvarteret med  
bostäder, ateljéer och lokaler för restauranger och butiker.  
Här bor du med närhet till både kultur och natur. 
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KYRKPARKEN

KYRKBYN

TINGSBYNVEDDESTABRON

BARKARBY- 
BRON

IGELBÄCKENS
NATURRESERVAT

JÄRVAFÄLTETS
NATURRESERVAT

ORIGO

FÄRDIGBYGGT OCH  
PÅGÅENDE BYGGNATION

KOMMANDE BYGGNATION

FÖRSKOLA

GRUNDSKOLA

RESTAURANG

SHOPPING

MATVARUBUTIK

IDROTTSPLATS

TUNNELBANA
Illustration över utbyggnaden av Barkarby. Kvarter och byggnader kan ändras.

IKEA

STOCKHOLM 
QUALITY 
OUTLET

BARKARBY HANDELS-
PLATS
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SÄBY GÅRD 
  4 MIN

ARLANDA
 18 MIN

JAKOBSBERG 
 4 MIN

STOCKHOLM C
 18 MIN

KISTA
 21 MIN
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I hjärtat av den framväxande Barkarbystaden, vid den nya 
tunnelbanestationen med samma namn, skapas ett 

spännande bostadskvarter med attraktiva restauranger, 
konstnärsateljéer och gym. 

Ett boende med gröna inslag, hög designgrad och flexibla 
lägenheter. 

   

Daniella Georges
070-574 70 70
daniella.georges@lansfast.se


