
Urban Green är med dig från projektering  
till utförande och skötsel!

VI BYGGER DIN NÄSTA TAKPARK!



SVEAVÄGEN 44  

SERGELHUSET

Högst uppe på Sveavägen 44 finns Urban Greens första Taklandskap, 
Urban Deli som stod klart för gäster redan 2015. Med en yta på hela 
3000 kvm är det lika stort som Hötorget i Stockholm. 

Det är ett levande landskap som består av växtsamhällen/ biotoper och 
är anpassade efter platsens unika förutsättningar. 

Detta är en Takpark för Urban Delis besökare. Här kan du njuta av den 
coola takbaren med uteservering och de härliga sociala ytorna.

Sergelhuset är vårt prisvinnande projekt mitt i Stockholm! 
År 2020 flyttade hyresgästerna in i byggnaden. På fyra av fastighetens 
våningsplan finns det taklandskap. Förutom vattenhållande byggnation 
och snickerier finns det mer än 2000 st vårblommande lökar, 400 st  
buskar och mer än 3000 st perenner. 

Takparken används flitigt av fastighetens hyresgäster.  
Den 365 gradiga utsikten är spektakulär! Kända platser som Sergels  
torg, Stockholms stadshus, Avicii Arena (Globen) och Kungstornen  
kan beskådas från Takparken.

URBAN GREEN



CAMPUS ALBANO

BRF HERRJÄRVA

Campus Albano knyter ihop Stockholms universitet, den Kungliga 
Tekniska Högskolan (KTH) samt staden. År 2021 var vi klara med vår del 
av projektet. 

Där finns tre stora Taklandskap samt sedum- och miljötak.  
Vegetationen breder ut sig på alla ytor och bidrar till en mysig, grön, 
blommande och hållbar miljö - här frodas biodiversiteten!

Campus Albano är takparken som är öppen för dig.

Brf Herrjärva en grönskande innergård i Solna som stod klar år 2019.  
Innergården är en grön och härlig oas för de boende och är placerad 
mellan de höga byggnaderna runt om. Den består av planteringslådor 
med olika typer av växter, spaljéer, växtvajrar med gröna klätterväxter,  
träbänkar, hårdgjorda gångytor, cykelställ samt en liten lekplats för  
de små. 
 
Innergården är till för bostadsrättsföreningens medlemmar.
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KONTAKT

urbangreen.se  #urbangreen  @urbangreen.se

Varje Takpark och Innergård är unik  
– vi hjälper dig från start till mål!
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