
Sörby Backe
– ett nytt kvarter mitt i staden

117 lägenheter, restaurang, närlivs, café och paketutlämning



I oktober 2016 köpte Gavlegårdarna 
den före detta Hemköpstomten  
nedanför Urbergsterrassen, intill Park-
vägen. Det nya kvarteret som nu döpts 
till Sörby Backe kommer att rymma 
hela 117 lägenheter fördelat på tre hus 
med fyra och fem våningar, samt res-
taurang- och butikslokaler och torgyta 
med uteservering. 

Det kommer att finnas lägenheter på 1-4 rum och kök 
med diskmaskin, tvättmaskin och torktumlare. Alla 
lägenheter har balkong och de som vetter mot Parkvä-
gen och Granitvägen blir inglasade. Sex av lägenheter-
na hyr Gävle kommun som gruppboende. 
 Entréerna till bostäderna når man från utsidan av 
byggnaderna, eller från den skyddade grönskande går-
den som är uppdelad i två delar med bland annat ytor 
för lek och umgänge. 

Byggnaderna tar upp former från de omgivande be-
fintliga husen men ges ett upplöst uttryck med sina 
spräckliga fasader som hämtat inspiration från skogs-
dungen som är närmsta granne i öster. 
 Lägenheterna beräknas stå klara för inflyttning  
från och med sommaren 2019. 

Bra läge — för dig som  
går, cyklar, åker bil eller buss
Med knappt 2 km till Stortorget tar det ca 6 minuter 
att cykla dit, promenera tar 25 minuter. Lagom centralt 
men ändå på behagligt avstånd för att slippa det värsta 
sorlet från stadens uteserveringar. 
 I kvarteret kommer det att finnas totalt ca 300 
cykelparkeringar, både utomhus och i cykelförråd. För 
bilar blir det 50 st förhyrda (ansökes separat) och 50 
st boendeparkeringar som ingår i hyran (p-tillstånd 
krävs). Dessutom kommer en ny busshållplats att byg-
gas i direkt anslutning till kvarteret, på Parkvägen.

Välkommen till
Sörby Backe



gavlegardarna.seSe fler skissbilder på

Fika, handla, ät eller  
hämta ut paket — där du bor!
Är mjölken slut? Saknar ni middagsplaner? Har du 
shoppat på nätet och har ett paket att hämta? På Sörby 
Backe kommer det att finnas både närlivs med café och 
paketutlämning och restaurang.

En uteplats där både växter, fjärilar och 
människor trivs — tillsammans!
På de två utegårdarna ryms det både lekplats, odlings-
möjligheter, pergola och utemöbler, äppelträd och 
vinbärsbuskar. 
 På våren kommer alla lökväxterna upp och hela 
säsongens olika perenner. Längs den soligaste sidan 
på ett av husen bygger vi en lång rabatt inspirerad av 
Alvaret på Öland. Där varvas Ölandstok med Solvända, 
Björnsvingel, Gul fetknopp och kalkstenshällar.
Här kommer fjärilar, humlor och bin att trivas – och du! 



FAKTA SÖRBY BACKE

Inflyttning:
Preliminärt från och med sommaren 2019. 

Lägenhetsfördelning:
111 lägenheter fördelade på 4 och 5 våningsplan:
25 st 1 rum och kök, 38-41 m2
32 st 2 rum och kök, 49-70 m2
36 st 3 rum och kök, 74-77 m2
18 st 4 rum och kök, 83-90 m2 
...samt 6 lägenheter i ett gruppboende

Lägenhetsfakta:
Vitmålade väggar i alla rum.
Parkett i alla rum utom hall och badrum.
Klinker i hall och badrummet.
Kök: Glaskeramikhäll, Diskmaskin.
Bad & tvätt: Golvvärme, tvättmaskin, torktumlare.

Gemensam tvättstuga: Nej.

Bredband:
Öppet nät (fiber) finns. Uttag i alla rum.

Uppvärmning:
Ingår i hyran.

Varm- och kallvatten:
Ingår i hyran.

Hushållsel:
Ingår inte i hyran, du väljer leverantör och därmed pris.

Lås och säkerhet:
Porttelefon, entrédörr med tagg, hiss, säkerhetsdörr 
med tagg till lägenheten.

Förråd:
Varmförråd på våningsplanen.

Parkeringsmöjligheter:
50 st förhyrda p-platser som du ansöker om separat. 
50 st boendeparkeringar (ingår i hyran men p-tillstånd 
krävs).

Cykelparkering:
Ute och inne i cykelförråd, totalt ca 300 platser.

Balkonger:
Vissa balkonger är inglasade och andra inte, se respek-
tive lägenhets bofaktablad, finns på gavlegardarna.se.

Närhet till service och kommunikationer:
Busshållplats: I anslutning till fastigheten.
Stormarknad: 1 km.
Närbutik: Inom området.
Närmaste HC: 1 km.
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Restaurang med 
uteservering

Närlivs med café 
och paketutlämning

Här blir det växter som på 
det öländska Alvaret!

Odlingslådor och lekytor 
på båda gårdarna


