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Silvercity Holding AB presenterar “Projekt Björkudden”
37 000 kvm markområden under detaljplanering för äldreboende,
LSS-boende, förskola och bostadsområde. Beräknad byggstart 2022
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Övriga hyresbostäderna kan bla hyras av anställda som jobbar med äldreboendet och förskolan. Den
idylliska miljön och närhet till bla butik, gym, golf, fiske mm och att området fortsatt är nära till omliggande
städer som Arboga, Örebro mm kommer bostadsområdet attrahera yngre par och barnfamiljer som vill ha
ett modernt boende i en lantlig miljö till humana hyreskostnader.
Förskolan G 445 S Hedenhös med en kapacitet av ca 40 barn kommer snart att fyllas upp med lekfulla och
nyfikna barn. Den underbara natur barnen får ta del av under sina första lärorika år kommer de senare ta
med sig ut i livet. Att kombinera en förskola och ett äldreboende i samma området kommer bjuda på mycket
glädje för såväl de unga som de äldre samt får personalen på förskolan och äldreboendet en fridfull arbetsplats med lyckliga barn och äldre. En tillgång till närliggande hyresbostäder förenklar också tillvaron.
Under hösten 2020 startas det med att bebyggas 30 stycken villa tomter i Björkudden, där dom inflyttande
familjerna kommer att ha behov av infrastruktur såsom förskolan Hedenhös.

 

 










 

























































 





Projekt Björkuddens huvudsakliga mål är att skapa ett idylliskt äldreboende lite utanför stadsbilden, vilket vi
tror kommer att uppskattas av de äldre. Bostadsområdet med sina 32 stycken 2 rum och kök i bottenplan
kommer att vara ett praktiskt boende för äldre som fortsatt är självständiga. Varje lägenhet har en terrass och
tomt vilket kommer att uppskattas, servicehuset G 225 S över vägen kommer vara en betydande del av de
äldres vardag. Där kan man mötas upp tillsammans och fortsatt att ha gemenskap på ålderns höst. Äldreboendet Eden G 1100 TP är ett boende för äldre som behöver mer personlig hjälp och anpassning med alla
faciliteter såsom mat/samlingssalar, kontor mm.
G 445 TP LSS Boende är utformat i 2 plan och innehar bostäder som är anpassade för personer med fysisk
eller psykiska funktionsnedsättningar.














BERÄKNAD BYGGSTART ÅR 2022 AV FÖRSKOLA, ÄLDREBOENDE OCH BOSTÄDER

Projekt Björkudden
Byggyta ca 7000 kvm

MILJÖTÄNKANDE INOM NYBYGGNATION

Vi har kommit till den tidpunkten då vi måste börja tänka på hur vi skall behandla ``Moder Jord``, och det
handlar inte enbart om hur vi lever i dagsläget. Hur vill vi att världen skall se ut för kommande generationer?
Därför är det mycket viktigt att utnyttja dom miljövänliga produkter och resurser som faktiskt existerar inom byggtekniken i dag. Därför har vi på Villa Maria beslutat att miljötänkande inom nybyggnation av hus inte bara är
ett långsiktigt mål, utan redan idag möjligt att utföra med de produkter och teknik som redan finns tillgängliga.
En central fråga är alltid prisbilden när det kommer till miljövänligt byggande, oftast tror man att det medför
högre kostnader att bygga miljövänligt och underhållsfritt. Men vi på Villa Maria kan bevisa motsatsen. Ett
Ytong-Stenhus från Villa Maria kostar inte mer än ett traditionellt trähus.
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Huvudbeståndsdelarna i Ytong-stenblock är sand, vatten och kalk samt att den färdiga produkten består av
ca 80% stillastående luft i tättslutande porer, Ytong innehåller alltså inget av de material som kan ge upphov
till radon. Resultatet blir en 100% återvinningsbar och oorganisk produkt som bland annat är diffusionsöppen,
obrännbar samt har goda värmeisolerande värden, Lambdavärdet för Ytong är endast 0,08 W/mK
( dess lägre lambdavärde desto bättre isoleringsmaterial ).
Ytong kan användas i såväl bärande som icke bärande konstruktioner. Montering sker med tunnfogslim samt
utan armering vilket minimerar risken för köldbryggor och på så vis förenklar regleringen av inomhusklimatet.
behagligt inomhusklimat där skillnader i temperaturer under dygnet blir jämnt och behagligt tack vare den
oorganiskt material som är helt fritt från allergiframkallande ämnen. Ytong med dess höga hållfasthet och
mycket låga vikt betyder ett betydligt lägre koldioxidavtryck i samband med transporter. Nämnas skall också att
brandrisk/spridning är minimal eftersom sten inte kan brinna.

BEHAGLIGT LJUDKLIMAT
I ett Villa Maria Ytong - Stenhus har ni ett mycket behagligt ljudklimat.
Ytterväggarna är i 365mm Ytong - lättbetong vilket bidrar till en minimal buller nivå utifrån.
Alla innerväggar är i Ytong, vilket minskar ljud spridningen internt mellan rummen i huset.
Bjälklaget mellan våningarna är också av Ytong -lättbetong vilket bidrar till en avsevärd
reducerad ljudnivån mellan våningsplanen. Detta kan jämföras med ett traditionellt
träbjälklag som har ett betydligt högre decibeltal.

Villa Maria G 60 BSB
2 & 3 plans bostadshus
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UNDERHÅLLSFRITT
Ytong - lättbetong är en utmärkt putsbärare. Här behövs inga mellanskikt eller komplicerade
konstruktioner för att få en klassisk putsad fasad. Det innebär att du som ägare inte behöver
fundera på något som helst underhåll av fasaden de närmsta 25 åren. Vi har valt fönster
från tyska Drutex som är en av Europas största fönster och dörrtillverkare. Deras PVC 3-glas
fönster har mycket bra U-Värde (0,8) och är underhållsfria. De tappar ingen färgnyans
genom åren, vilket innebär att era fönster har samma färg om 25 år som den dagen ni
flyttade in i ert hus.

ENERGISNÅLT

G 1100 TP Äldreboende

Villa Maria Ytong – lättbetonghus har fantastiska egenskaper vad gäller isoleringsförmåga,
det är ett ``trögt`` material vilket gör att den håller värmen ute på sommaren och kylan ute
på vintern. I kombination med golvvärme och FTX-Ventilation får man mycket låga
energikostnader.

G 1100 TP Äldreboende

G 1100 TP Äldreboende
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30 byggklara tomter
för Villa Maria-hus

Cirka 5 km från Björkudden finns den lilla byn Lunger,
med en nostalgisk ICA handel där man kan inhandla
de nödvändigaste dagligvarorna.

I Kuggenäs vid Hjälmarens strand växer ekar, lindar,
hassel och andra lövträd. Här kan du vandra på
stigar eller gå omkring på egen hand bland träden.

37 000 kvm markområden under detaljplanering
för äldreboende, LSS-boende, förskola
och bostadsområde. Beräknad byggstart 2022.




















































Arboga Golf Club ligger 12 km från Björkudden. En
varierad park- och skogskurs med fina greener.
Restaurang och kiosk i hål 10 är öppna varje dag.

I Lunger 5 km från Björkudden finns även ett gym på
200 kvadratmeter. Förutom all fitnessutrustning finns det
ett spaområde med bubbelpool och infraröd bastu mm.









 








 
 






 






 














Björkuddens Canvas/Glamping Hotel.
En blandning mellan att bo på hotell, och att campa

Björkudden är idylliskt belägen vid sjön Hjälmaren, med ett stenkast från naturreservatet
Kuggenäs. Med stora gemensamhetsytor för bad och friluftsliv.
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