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Säljsuccé för kvarteret Orangeriet 
- gemensam vinterträdgård lockar 
 

 
Orangeri, utekök, grill, egen odlingsbädd, boulebana, gym med relax och stora terrasser. 
Allt bara några meter från vattnet på kajen i Norrtälje Hamn. 
Intresset för Index Residence 92 bostadsrätter i fastigheten Orangeriet har varit stort och 
redan är ett femtiotal lägenheter sålda. 
-  Det blir som att bo på Rivieran. Fast i Roslagen. Vi startar bygget enligt plan, efter 
sommaren, säger Patrik Mehks, vice vd på Index Residence. 
 

Ledordet för planeringen av kvarteret Orangeriet har varit att leva där. Inte bara bo. 
Bostadsrättsprojektet är Index Residences tredje i Norrtälje Hamn. 
Soltornet är slutsålt och redan under inflyttning. Havstornet är nästan slutsålt, cirka 20 lägenheter finns 
kvar, tornet är rest och inredningsarbetet i lägenheterna har påbörjats. 
 

- De två tornen handlar om utsikt, Orangeriet handlar mer om” det goda livet”. Även om utsikten även här 
blir utöver det vanliga. Intresset för att leva just där har varit över förväntan säger Patrik Mehks, och 
tillägger: 
- Det har varit personer som ringt mig personligen och insisterat på att teckna sig för en lägenhet i 
Orangeriet, direkt på telefon, utan att överhuvudtaget varit på plats. 
 

Alla lägenheter i Orangeriet får uteplatser eller stora balkonger, vissa lägenheter får egen trädgård. Alla 
lägenheter kommer att ha tillgång till den gemensamma vinterträdgården, där växter och träd ska planteras. 
Den 450 kvadratmeter stora vinterträdgården ska ge möjlighet både till egen odling samt till ett trevligt 
ute/inne liv. 
- Våren kommer dit tidigare, och hösten senare. Det blir olika loungegrupper på innergården, möjlighet att 
laga mat, grilla, eller bara att sitta och läsa en bok i vårsolen, säger Patrik Mehks. 
 

Orangeriet kommer också att ha tillgång till Index Residence concierge service Touch. Det innebär tillgång till 
båtpool, bilpool, cykelpool och många andra tjänster. 
 

- Försäljningssuccén för Orangeriet visar bara att det finns ett stort intresse för nyproducerat. Rätt 
nyproducerat. Boenden som ger något mer, och inte bara fokuserar på en bostadsyta inom fyra väggar, säger 
Patrik Mehks. 

 
Inflyttningen är planerad till årsskiftet 2022/2023. 
Läs mer om projektet på: www.orangerietnorrtalje.se 
 

För mer information, kontakta: 
Rikard Björk, Presschef Index Residence; +46 70 710 69 53, rikard.bjork@indexresidence.se 
 
 
 
 

Om Index Invest International AB (publ)  
Index Invest International AB grundades 1998 i Stockholm. Vi är idag en oberoende investerargrupp inom fastigheter med 
en affärsstrategi som har ett tydligt fokus på bostadsutveckling i Sverige. Genom vår systerkoncern Index Investment Group 
arbetar vi i Nordamerika med såväl bostadsfastigheter som kommersiella fastigheter. 
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