Yteffektiva lägenheter,
snabbt byggda
med hög kvalitet

Bra bostäder – för boende och fastighetsägare
Junior Living har konceptet som hjälper till att lösa bostadskrisen. Vi bygger prefabricerade permanenta
lägenheter i rationell modulform. Byggsystemet är patenterat, väl beprövat och innebär snabb byggnation till
överkomligt pris. Endast sex månader från byggstart kan lägenheterna vara inflyttningsklara!

Svensk produktion och modern design
Lägenhetsmodulerna produceras inomhus i torr och ren miljö, i Sverige. Standarden på material och teknik är
helt igenom svensk. Lägenheterna är väldesignade och fullt utrustade men också energieffektiva och har god
ljudkomfort.

Hållbart byggande
Förutom en ytterst rationell byggprocess är metoden hållbar, även i långt perspektiv. Modulsystemet innebär
nämligen att husen kan demonteras och flyttas till annan plats där de, lika rationellt, kan byggas upp igen.
Ytterligare en fördel är att tomter med tillfälliga bygglov kan användas. Idén är att utnyttja tidsbegränsade
bygglov för etablering av lägenheter med permanent standard.

GoZee-appen gör broschyren levande
Utforska broschyren med GoZee-appen på en smartphone eller surfplatta och hitta 360° panorama,
fotogallerier, cinemagrafier, direktåtkomst till webben och snap-videos via augmented reality.

GoZee: hur du kommer igång på 30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in
”GoZee” i sökfältet och ladda ner appen till
din smartphone eller surfplatta.

360º panorama

Fotogalleri

2. Öppna appen och använd den på sidorna
med GoZee-ikonen.

Cinemagrafi

Webb-ikon

Snap-video

Inflyttningsklart på sex månader
Junior Living bygger från grunden – men snabbare och mer kostnadseffektivt. Efter
markberedning och grundarbete med bottenplatta kan stommen av betong, stål eller limträ resas.
Därefter lyfts varje komplett lägenhet på plats och kopplas upp mot VVS och elsystem. Slutligen
läggs taket och lägenheterna är inflyttningsbara. Det innebär effektiva byggen utan onödig ställtid.
Under tiden från produktionsstart till inflyttning besiktigas lägenheterna fyra gånger.

För vem
Junior Living startade som en idé om bostäder för den som flyttar från föräldrahemmet. Idag vet
vi att välplanerade, ”kompakta” men välutrustade lägenheter lockar människor i livets alla faser:
studenter, singelhushåll, de som tröttnat på för stort hus och krävande trädgård. Kort sagt, alla
som vill leva på mindre yta – utan att pruta på standard, design eller kvalitet.

Allt ryms på 33 kvm
Lägenheterna är i grunden identiska ettor med riktigt, fullt utrustat kök,
vardagsrum/sovalkov med bokhylla som rumsavskiljare, kaklat badrum,
hall med garderober. Lägenheterna har ljust laminatgolv och balkong.
Konceptet medger också att man kan bygga större lägenheter, upp till 3,5
rum och 66 kvadrat, genom att utnyttja två moduler till en lägenhet. Det
innebär att lägenheterna även fungerar för familjer eller delat boende.

Prisbelönt arkitekt
Andreas Martin-Löf är arkitekten bakom de yteffektiva smålägenheterna.
Redan på KTH Arkitektur intresserade han sig för utveckling av
bostadsbyggande. För honom känns det viktigt att medverka till att fler,
mindre och billigare lägenheter produceras.
– Redan under de första åren som praktiserande arkitekt märkte jag hur
oerhört konservativa de stora svenska byggbolagen är när det kommer
till bostadsproduktion. Junior Living hade tydliga idéer om byggteknik,
produktion och logistik, som vi tillsammans utvecklat till ett bra
kompaktboende med både vettiga funktioner och attraktiv form, säger
Andreas Martin-Löf.
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Nordic Architecture Fair Award
Ett av Junior Livings projekt – 280 lägenheter i Västberga,
Stockholm – tilldelades 2017 det prestigefyllda
arkitekturpriset Nordic Architecture Fair Award.

Kostnadseffektiva hotellkoncept
Junior Living bygger även hotell, snabbt och kostnadseffektivt. Hotellkoncepten kan
anpassas så att varje stad får sitt transferhotell för den som vill övernatta bekvämt
men inte betala för cityhotellens utbud av nöjen eller höga parkeringskostnader.

Rum med kök
Hotellmodulerna är något mindre än lägenheterna, 18 till 25 kvm, och kan även
innehålla kök. Rumsmodulerna placeras runt en byggnadskärna med reception,
trapphus, konferensutrymmen och frukostmatsal.
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Veddesta
Under 2017 – 2018 uppförde Junior Living ett lägenhetshotell i närheten av Barkarby
Handelsplats. Här byggdes 155 hotellrum i en fastighet med två lägenhetsskepp med
korridor i fyra plan. Den centrala och sammanknytande entrédelen rymmer reception i
bottenvåningen, konferensavdelning, gym med bastu samt tvättstuga på var sitt plan.
Samtliga rum har fullt utrustat kök med diskmaskin samt balkong. HOOM HOTEL driver
verksamheten som öppnade i slutet av april 2018.

Vi är Junior Living
Vi bygger bostäder
Vårt patenterade byggsystem skapar permanenta och fullutrustade lägenheter.
Våra lägenheter finns i Knivsta, Västberga samt Råcksta och fler är under produktion.

Vi bygger hotell
Veddesta Hotell erbjuder 155 hotellrum i närheten av Barkarby Handelsplats.

Vi bygger prefabricerat
Varje modul tillverkas inomhus, i kontrollerad miljö, i Sverige enligt svensk standard.

Vi bygger snabbare
Redan sex månader efter första spadtaget är lägenheterna klara för inflyttning.

Vi bygger med hållbarhetsperspektiv
Fastigheterna byggs effektivt och kan vid behov demonteras och återanvändas i annat bygge.

Vi bygger trivsel
Junior Living bygger med hög standard, design och finish.

Vi samarbetar
För att främja bostäder för unga samarbetar vi med Jag vill ha bostad.nu
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