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Brf Finnboda Trädgårdar erbjuder ett boende med guldkant för 
dig som är 55+ och vill bo nära vattnet i en lugn miljö. Samtidigt 
är det så nära stan att du kan promenera eller ta cykeln in till 
Södermalm och strandpromenaden tar dig hela vägen till Slus-
sen. Nu visar vi en ljus och öppen 2:a om 49,5 kvm med kök och 
vardagsrum i öppen planlösning och en stor härlig balkong.

VÄLKOMMEN TILL 
ÖSTRA FINNBODAVÄGEN 43

ANTAL RUM 2 ROK

STORLEK 49,5 KVM

VÅNING 1

PRIS 3 900 000 KR

AVGIFT 2 817 KR/MÅN
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MYSIGA SOCIALA YTOR MED PLATS FÖR MÅNGA

Välkommen till denna öppna och trevliga bostad om 2 
rok med en stor balkong om 12 kvm i västerläge. Este-
tiskt och funktionellt kök med smarta lösningar, väl till-
tagna arbetsytor och högklassiga vitvaror. Här finns 
också ett stilrent helkaklat badrum med tvättmaskin och 
torktumlare. 

I bostaden finns en rymlig klädkammare för praktisk för-
varing. Brf Finnboda Trädgårdar är en förening för dig 
som är 55+ och vill bo i ett lugnt område nära vattnet 
men ändå med promenad- och cykelavstånd till inner-
stan. Fokus ligger på fina och trevliga utemiljöer, gott 
om sittplatser och utsiktsplatser i olika lägen och nivåer 
med härliga vyer över vatten och stad.  Bostadsrättsfören-
ingen har fyra gemensamma takterrasser med relax/
bastu samt utekök.
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HALL 
Ingång till hall med en garderob, för avhängning 
och förvaring, samt ett städskåp. Stilrent klinker-
golv med stora plattor i grå granitkeramik som 
övergår i ett parkettgolv av vitpigmenterad ek från 
Kährs, vilket är genomgående i bostaden.  

KÖK/MATPLATS/VARDAGSRUM 
Lägenhetens centrala samlingsplats består av kök 
och vardagsrum i öppen planlösning som bildar en 
stor öppen yta med utgång till balkongen. Det stil-
rena köket kommer från Vedum och har vita släta 
skåpluckor, fullutdragslådor och dämpning på 
skåpluckorna. Grå bänkskiva i laminat med el i 
dold hörnbox. LED- belysning och dimmer för 
ljusreglering sitter infällda under överskåpen. 
Maskinell utrustning från Electrolux består av 
praktisk induktionshäll, helintegrerad spisfläkt, kyl 
och frys i rostfritt utförande. Ugn och mikro är pla-
cerade i högskåp i bra arbetshöjd och diskmaski-
nen har komfortlift som gör att underkorgen åker 
upp i samma nivå som överkorgen och blir därmed 
lätt att tömma.  

BALKONG 
Från vardagsrummet har man utgång till bal-
kongen om 12 kvm som löper längs hela lägenhe-
tens västersida. Här kan du sitta och njuta sköna 
dagar när du bara vill ta det lugnt eller kanske äta 
en middag utomhus.

SOVRUM  
Sovrum om 10 kvm med ingång till klädkammare 

om 3 kvm.

BADRUM 
Stort och helkaklat badrum om 6 kvm med infällda 
dimbara spotlights i taket, vitt kakel på väggarna 
och vacker grå granitkeramik på golvet. Här finns 
tvättmaskin och torktumlare från Electrolux instal-
lerade med en praktisk bänkskiva i laminat ovan 
som ger extra avställningsyta. Överskåp med bänk-
belysning och eluttag. Toalettstolen är vägghängd 
för att underlätta städning och den elektriska 
handdukstorken ger varma handdukar efter 
duschen. Dusch med både tak- och handdusch, 
duschväggar i klarglas och blankpolerad krom. 
Handfat i kommod med lådor och spegelskåp med 
belysning på väggen ovan. 

FÖRRÅD 
Till lägenheten hör även nyttjanderätten till ett för-
råd om ca 2 kvm. 
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INFO
ALLMÄNT
HSB brf Finnboda Trädgårdar består av 109 lägen-
heter fördelade på fem hus i två husgrupper varav 
två korshus och tre smalhus. De har alla ljusa 
putsade fasader och alla lägenheter har balkong 
eller uteplats. Alla balkonger som är skurna ur 
hörn i korshusen är inglasade. Vi söker bygglov 
för inglasning av övriga balkonger till inflytt-
ningen. HSB brf Finnboda Trädgårdar är medlem i 
HSB Stockholm.

RUMSHÖJD  
Rumshöjden varierar mellan 2 500 och 3 250 mm och 
finns angiven på lägenhetsritningen. 

GARAGE OCH PARKERING  
I garaget under korshusen (1 och 2) finns 65 parke-
rings-

platser som nås med hiss direkt från korshusens 
trapphus. Tio av dessa är elladdplatser och det är 
förberett för ytterligare 20 platser. Det finns 
även 22 stycken markparkeringar. Kostnad för 
markparkeringsplats är ca 400 kr och för garge-
plats 1300 kr. Som ett miljövänligt alternativ till 
att äga sin egen bil erbjuder HSB medlemskap i en 
bilpool. Under 

den första tiden bjuder HSB på avgiften och då 
betalar du endast för det faktiska nyttjandet.

GEMENSAMMA UTRYMMEN
De gemensamma ytorna i bostadsrättsföreningen 
består av styrelserum/gemensamhetslokal som 
även kan användas som övernattningslägenhet, 
relax, bastu, tvättstuga, barnvagnsrum, garage, 
cykelförvaring och miljörum. Det finns även fyra 
gemensamma terrasser i korshusen som är bok-
ningsbara. Det finns även möjlighet till nytt-
jande av ett befintligt klubbhus med pool och 
relaxavdelning.

SOPHANTERING
Hushållssopor samt matavfall kastas i markbehål-
lare placerade på gården vid respektive husgrupp.  
I hus 1 och 4 finns ett återvinningsrum för käll-
sortering.

TV, TELEFONI OCH BREDBAND

Ett mediaskåp för IT och telefoni är placerat i hal-
len. Anslutningen är obligatorisk för samtliga 
lägenheter i bostadsrättsföreningen. Kostnaden 
ingår inte i månadsavgiften utan debiteras separat 
med 144 kronor per månad och lägenhet. Samtals-
kostnad för telefoni ingår inte heller i månadsav-
giften utan betalas av bostadsrättshavaren mot en 
separat faktura från Telenor.

UPPVÄRMNING OCH VENTILATION
Husen är utrustade med ventilation med värme-
återvinning, ett så kallat FTX-system. Förvärmd 
och filtrerad tilluft tillförs i sovrum och var-
dagsrum. Frånluft evakueras genom en frånlufts-
ventil placerad i våtrum samt genom spiskåpan i 
kök. Synliga värmestammar. 

KALL- OCH VARMVATTEN
Förbrukningskostnaderna för kallvatten ingår i 
månadsavgiften. Varmvatten bereds gemensamt för 
alla lägenheter i husets undercentral, men mäts 
individuellt och förbrukningen debiteras per 
lägenhet. Kostnaden för varmvattenförbruk-
ningen ingår inte i månadsavgiften.

ELINSTALLATION
Huvudavstängning, säkringar samt jordfelsbry-
tare finns i mediaskåp. All hushållsel köps in 
gemensamt av föreningen, men mäts individuellt 
och debiteras per lägenhet. Elförbrukningen 
ingår inte i månadsavgiften.

ÅRSAVGIFT
Årsavgiften betalas från tillträdesdagen månads-
vis i förskott till föreningen.

GEMENSAMMA ANLÄGGNINGAR 
Det kommer att finnas en gemensamhetsanlägg-
ning som består av bland annat vägar, boulebana, 
växthus och en nyttjanderätt av ett befintligt 
klubbhus med pool och relaxavdelning.

VILLKOR FÖR ATT KÖPA I 55+ BOENDE
Köparen/köparna ska vara 55 år fyllda vid tid-
punkt för tecknande av upplåtelseavtalet. 
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INFO

Illustrationer är framtagna av Diakrit i ett tidigt 
skede och ändringar kan komma att ske. Alla rättighe-
ter förbehålls HSB Bostad. 
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SPEKTAKULÄR UTSIKT 
OCH NÄRHET TILL STAN 
På bergsplatån ovanför Finnboda hamn har HSB byggt ett boende utöver det vanliga.  
HSB brf Finnboda Trädgårdar är en bostadsrättsförening med guldkant för dig som är 55+. 
Här har du en hänförande utsikt över Stockholms inlopp, Gamla stan och Djurgården. 

Med HSB brf Finnboda Trädgårdar har vi 
skapat ett bekymmersfritt boende där du 
kan leva ett aktivt liv med mycket umgänge 
och gemenskap. Laga dina måltider i utekö-
ket på den gemensamma takterrassen medan 
skärgårdstrafiken passerar förbi. Avsluta 
vid relaxavdelningen i kvällssolen på sol-
däcket på nästa terrass. Varför inte utmana 
dina grannar på ett parti boule på den 
gemensamma boulebanan eller ta en simtur i 
klubb husets inomhuspool? 

Klubbhuset, som HSB brf Finnboda Trädgår-
dar delar med grannfastigheten, är helt 
unikt och en av många fördelar som sätter 
guldkant på tillvaron i det här boendet. 
Ut över den stora inomhuspoolen finns det 
bastu, gym och lokaler med härlig utsikt 
och öppen spis för fester och klubbaktivite-
ter.

Finnboda Trädgårdar är ett boende inom 
vårt koncept HSB+. Det innebär att lägen-
heterna och föreningen är utrustade med 
flera extra förmåner som gör livet enkelt 
och bekvämt. Bostäderna är specielanpas-
sade så att de blir optimala för människor i 
alla åldrar. Trösklar är byggda extra låga, 
inredningen är anpassad för att undvika 
tunga lyft, parkeringsplatserna är så lät-
tillgängliga som möjligt och de fina gemen-
samhetsytor underlättar för umgänge. För 
allas trevnad bildas också en seniorklubb 
där du kan bli medlem. 

Pricken över i är en bovärd, som kommer att 
finnas på plats fyra timmar i veckan för att 
hjälpa till med service i lägenheten som till 
exempel gardin- och taveluppsättning. 

Bovärden kan även bistå med bokning av med-
lemsförmåner som exempelvis städhjälp, 
däckbyte, matleveranser till den gemen-
samma lokalen, hantverkshjälp, it-hjälp, 
fönsterputsning och vattning av blommor. 
Under de två första åren, efter sista ordina-
rie inflyttning, står HSB för kostnaden för 
HSB+, därefter avgör föreningen om den vill 
fortsätta med HSB+.

HSB brf Finnboda Trädgårdar består av två 
korshus och tre smalhus. Det är sammanlagt 
109 lägenheter fördelade på 2–4 rum och 
kök.

Finnboda Trädgårdar ligger avskilt i en lugn 
miljö, samtidigt som det är så nära stan att 
du kan promenera eller ta cykeln in till 
Södermalm. Strandpromenaden tar dig från 
Finnboda till Slussen. 

Det finns gott om plats för bilen i garage 
och på markparkeringar och SLs bussar stan-
nar intill fastigheten, vilket gör att du 
behändigt kan vänta inomhus i korshusen 
när du ska åka. Det finns även båtförbin-
delse till Nybrokajen och Lidingö.

Som namnet antyder har Finnboda Trädgår-
dar fokus på fina och trevliga utemiljöer. 
Det finns gott om sittplatser och utsikts-
platser i olika lägen och nivåer med härliga 
vyer över vatten och stad. Lite kyligare 
dagar, när den första vårsolen tittar fram, 
kan du ta ditt eftermiddagskaffe i det skyd-
dade växthuset. Varma sommardagar väljer 
du kanske istället en solig terrass eller 
varför inte en plats i skuggan under ett 
lummigt träd? Terrasser och uteplatser har 
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BOVÄRD OCH  
PRAKTISKA TJÄNSTER
FÖR ETT BEKVÄMT LIV
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BAD, 
MOTION, 
UTFLYKTER  
& FRILUFTSLIV
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ETT AKTIVT LIV 
VID VATTEN OCH NATUR
HSB brf Finnboda Trädgårdar har ett stort utbud av möjligheter till ett liv i rörelse. Promenera 
eller cykla längs strandpromenaden för lite vardagsmotion. Simma eller besök gymmet i 
klubbhuset för lite mer aktiv träning. Eller avsätt en dag för en längre utflykt till det vackra 
Nackareservatet, som bjuder på härliga skogspromenader och naturupplevelser. 

I klubbhuset motionssimmar du i lugn och 
ro i den stora inomhusbassängen, eller 
besöker gymmet för att träna styrka. Kan-
ske kombinerar du nytta med nöje och spe-
lar en runda pingis. 

Under sommarhalvåret blir boulebanan i 
Finnboda Trädgårdars parkliknande nedre 
trädgård, med Stockholms finaste utsikt 
över stadens inlopp, en härlig mötesplats 
för aktiviteter och socialt liv.

Den som letar efter lite större utmaningar 
och en tuffare träning hittar gruppträ-
ning, styrketräning och personlig tränare 
på Finnbodas träningscenter Puls & Trä-
ning, som ligger ett stenkast från fören-
ingen. 

Närmsta utomhusbadplats är Sickla strand 
dit det är drygt två kilometer. I vanlig 
promenadtakt tar du dig dit på en halv-
timme för ett uppfriskande dopp.

Något av det bästa med att bo i Nacka är 
närheten till naturen. Det finns många 
fina naturområden och naturreservat, det 
största är Nackareservatet med sina prome-
nadstråk och bra möjligheter till löpträ-
ning. Här kan du bedriva ett aktivt fri-
luftsliv året om. Reservatet är välbesökt 
och mycket omtyckt, och det finns flera 
guldkorn. Det finns berg, dalar och många 

sjöar. Området brukar även ha gott som 
bär och svamp. Det finns flera fina badplat-
ser, samt plogade isar för skridskoåkning 
på vintern. 

Den populära friluftsgården Hellasgården 
är utflyktsmål för många stockholmare. 
Här spelar man fotboll, tennis, golf och 
det finns även möjlighet att fiska. Motions-
spåren är upplysta och vid Källtorpssjön 
och Söderbysjön kan man bada och träna i 
utomhusgymmet. God mat hittar du på den 
trevliga restaurangen Storstugan.

Nyckelviken har fina promenadslingor och 
härliga klippor vid vattnet. Vid herrgår-
den Stora Nyckelviken finns ladugårdar 
och många olika djur som kor, kaniner och 
hästar att titta på, och inte minst det 
mysiga kaféet där du kan stanna för en god 
lunch eller fika. 

I Velamsunds naturreservat i östra Boo 
befinner du dig ömsom i branta dalgångar 
och ömsom på kala berghällar bland glesa 
tallar. Klättrar du upp på Himlaberget 
har du en fantastisk vy ut över Baggens-
sundet och skärgårdens öar. 

Är du intresserad av båtliv, finns det båt-
klubbar för fritidsbåtar i närheten av brf 
Finnboda Trädgårdar, läs mer på http://
vastrasicklaon.wordpress.com/guide/bat-
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PLANRITNING
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KONTAKT

SÄLJARE: Anna Örnelius 
TELEFON: 010-442 02 78 
E-POST: anna.ornelius@hsb.se 
 

HSB Bostad | Box 8160 | 104 20 Stockholm
010-442 02 10 | bostad@hsb.se | www.hsb.se


