


Hus nr 4 och 2.

-  2  -



Älskar du att bo i en lantlig 
miljö där du kan kombinera 
ditt arbetsliv med fritidsliv, 
som innehåller t ex golf, jakt, 
båtliv eller bara närheten till 
naturen, är Åda Treehouses 
ett boende för dig. 
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Fakta

Kommun: Trosa  

Område: Åda    

Rum: 4 rok  

Boarea: 131 kvm                                                                                                                                             

Boendeform: Villa  

Upplåtelseform: Äganderätt  

Tomt: Naturtomt 1 250 kvm - 2 590 kvm  

Adress: Ekbacksvägen, 619 91 Trosa                                                 

Status: Säljstart april 2017. Visningshus klart i juni 2017. 

Tillträde:  2017 / 2018   
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Vid Åda Golf & Country Club, på pendlingsavstånd från Stock-
holm, skapas en unik plats med 11 hus utformade av arkitektbyrån 
DAP, i samarbete med Åda Gods. Med ett starkt sammanhängande 
formspråk kommer husen att bilda en lugn fond mot golfbanan. 
Åda Treehouses ligger i anslutning till Åda Säteri, strax utanför 
idyllen Trosa. 

Namnet Åda förekom redan under tidig medeltid. På 1200-talet 
tillhörde gården Konung Valdemar. Gården brändes av ryssarna år 
1719 men huvudbyggnaden återuppbyggdes 1803 efter ritning av 
arkitekt C. Gjörwell. 

Gården drivs idag med ”jorden, entreprenörskap och utveckling” 
som starka ledord för verksamheten. Här finns hotell, restaurang, en 
marina med 150 båtplatser samt badplats. I anslutning till Åda Gods 
ligger ett handelshus där många företagare har sina verksamheter.

Exklusiva, arkitektritade villor 
i vackra Trosa
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Entréplan

Markplan

Ritningar
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Arkitektritad villa 
131 kvm

Exklusiv, arkitektritad villa i ett plan om 131 kvm som är fördelat på fyra 
rum. Villan erbjuder en delvis öppen planlösning vilket gör det möjligt att 
underhålla sina gäster samtidigt som det finns rum som kan omdisponeras 
till ett flexibelt boende, t.ex. för hemmakontor.

Villan har stora fönsterpartier som vetter ut mot golfbanan. Golven är i 
slipad, mattlackad betong vilket skapar en unik prägel tillsammans med 
träpaneler i tak samt stora glaspartier. Vardagsrum, sovrum, walk-in-closet 
samt badrum har ett öppet tak från golv till nock. Taken är gjorda i vitvaxad 
furupanel vilket skapar värme, rymd och ljus. En balkong i söderläge 
sträcker sig längs med hela husets bredd och förlänger rummet samtidigt 
som det förstärker känslan av att leva nära naturen. Från balkongen ser 
man flera av hålen på golfbanan. 

I de öppna ytorna finns allt man kan önska sig av ett modernt kök
 - en köksö, rejäla arbetsytor, helintegrerade vitvaror och gott om förvaring.
Badrummet är exklusivt inrett med badkar och duschhörna, spegel 
med belysning, kakel och klinker. I badrum och i resten av huset finns 
golvvärme. I anslutning till badrummet och sovrummet ligger en 
walk-in-closet som kan inredas med unik inredning från arkitekterna på DAP. 
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Kök och terass ut mot naturträdgård. 

-  10  -



Vardagsrum med braskamin och balkong med utsikt över golfbanan. 
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Forma din naturtomt

Naturtomten kan formas efter dina visioner och behov. 
Med gångstråk till ett växthus eller uteplats med grill kan 
du som köpare skapa den tomt du önskar, i samarbete 
med arkitektbyrån DAP. 

Skräddarsydd uteplats anpassad till terräng kan tas fram för 
respektive tomt. Storlek minst 25 kvm.
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Materialval

Ett ljust och modernt kök från Vedum, helt i vitt. Kök och köksö med vita 
luckor och skråpsfronter kompletteras med en bänkskiva i vit laminat. 
Eller välj ett varmare uttryck med luckor och skåp i träslaget ask, i 
kombination med en klassisk ljus bänkskiva i kompositsten. Till detta val 
kommer köksö med öppna hyllor och lådor och en bänkskiva i mörkgrå 
kompositsten. Alla vitvaror är integrerade och synliga ugnar är infällda 
rostfria/svarta från Siemens. Kombiugn installeras vid önskan. 

Från sovrum och vardagsum nås balkongen med stora dörr-och 
fönsterpartier. Här finns möjlighet att välja skjutdörrspartier för att 
ytterligare förstärka känslan av att ute/inne suddas ut.

Huset är installerat med ett styrsystem för belysning, 
uppvärmning och ventilation. 

Braskamin kan installeras om önskas. 

Carport, i samma stil som huset, tas fram vid önskemål. Bygglov ingår. 

Prata med mäklaren om mer detaljer och materialval.

Kök 

Dörrar

Smartsystem

Braskamin

Carport

Info
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Till den som köper ett av de arkitektritade villorna i Åda Treehouses erbjuds unika 
medlemskap i Åda Golf & Country Club, Jaguargrön golfbil med Åda-emblem 
samt båtplats för båtliv i skärgården. Prata med Svensk Fastighetsförmedling för 
mer information.

Stockholm (69 km)

Trosa (3,9 km)

Träningsspår

Båtplats

Trosaån

Träning jakt golf
Åda Gods

Åda Golf & 
Country Club

Karta 

Fr. vänster: vy golfbana och Åda-emblem, historisk karta Åda Gods.
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Här bor man vackert i samklang med natur och golfbana men också 
med skolor, shopping, populära restauranger och service på behagligt 
avstånd.

Endast 45-50 minuters bil- eller tågresa från Stockholm ligger 
Åda Treehouses på en höjd med vidsträckt utsikt över Åda Golf & 
Country Club. 

Området är placerat i en kulturhistorisk vacker miljö och helt fritt från 
genomfartstrafik. Husen är omgivna av ett lummigt och kuperat 
skogsparti som erbjuder olika former av rekreation. 

Med en kort promenad nås busshållplats där flertalet busslinjer stannar 
vilket gör att kommunikationerna till Trosa tätort eller till Vagnhärad, 
för tågpendling till Stockholm, är mycket goda. Vid flygresor finns 
Skavsta 30 min bilresa bort. 

Bo vackert i samklang med 
natur och golfbana
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www.dapgroup.se

Titta på www.adatreehouse.se  

Kontakta Svensk Fastighetsförmedling i Trosa 0156 260 20.   


