
FANTASTISK 4:A MED DUBBLA BALKONGER

GARAGEVÄGEN 26
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Fantastisk 4:a om ca 86,5 kvm i populära Blåsut med 2 
balkonger! Här bor du nära i ett grönt lummigt område med 
tunnelbanan på 2 minuters gångavstånd. Garage finns 
under fastigheten och ett stenkast bort har du tunnelbanan 
med bara några få stationer till city. Närområdet är grönt 
och lummigt.

VÄLKOMMEN TILL 
GARAGEVÄGEN 26

ANTAL RUM 4 ROK

STORLEK 87 KVM

VÅNING 2

PRIS 6 000 000 KR

AVGIFT
4 288 KR/MÅN inkl. värme och 
kallvatten
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VARDAGSRUM / KÖK 
Vardagsrum i öppen planlösning med kök. Vardags-
rummet tillsammans med köket utgör bostadens hjärta 
och naturliga samlingspunkt för såväl vardagsmys som 
festligare tillställningar i goda vänners lag. Utgång till 
balkong.

Kök i stilfull design med grå skåpsluckor, bänkskiva i 
laminat Dark Mountain Oak samt LED-belysning - allt 
ifrån Vedum. Rostfria vitvaror från Electrolux där 
induktionshäll, inbyggnadsugn, kyl, frys och inbygg-
nadsmikro samt helintegrerad diskmaskin ingår som 
standard. Köket utrustas även med en helintegrerad 
spisfläkt med dolt montage. Som en snygg detalj får 
köket ett Lazpezia stänkskydd från Höganäs i ljus 
kulör!
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HALL 
När du kliver in över tröskeln möts du av en ljus 
hall med goda förvaringsmöjligheter. Vitpigmente-
rat golv av ek.

 
BOSTADENS SOVRUM 
Tre sovrum i varierade storlekar. Ett som med 
enkelhet kan användas som exempelvis kontor, 
barn- eller gästrum. Två något större rum med 
goda förvaringsytor. Masterbedroom med utgång 
till balkong mot gården.

 
BADRUM 
Badrum med Höganäs Tellus-klinker och vita kak-
lade väggar. Handfat med tillhörande kommod 
och spegelskåp ovan. Eluppvärmd handdukstork, 
dusch med invikbara duschväggar i klarglas och 
WC. Tvättmaskin och torktumlare från Electrolux 
och ovanför kommer det att sitta två väggfasta för-
varingsskåp för extra förvaring. 
 
BALKONG 1 OCH 2 
Balkong 1 om ca 5,0 kvm i västerläge.

Balkong 2 om ca 4,5 kvm i söderläge mot innergår-
den.

WC/DUSCH 
Praktisk WC/dusch med tvättställ med kommod 
och spegelskåp ovan samt en eluppvärmd hand-
dukstork. Dusch med duschdraperistång samt WC. 

ÖVRIGT 
Föreningen äger marken.

Avgiften inkluderar kallvatten och värme. Kostnad 
för hushållsel, varmvatten och bredband/tv/tele-
foni tillkommer.

Föreningen hyr ut en lokal till en förskola.

I garaget under brf Rallaren kommer föreningen 
hyra ut 73 stycken parkeringsplatser samt åtta 
stycken MC-platser. Som ett miljövänligt alternativ 
till att äga sin egen bil erbjuder HSB, under cirka 
två år, fritt medlemskap i en kommande bilpool i 
Blåsut.
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INFORMATION OM  
HSB BRF RALLAREN
För dig som söker det där lilla extra, utan att behöva göra avkall på bekvämlighet och 
stadens puls. Vi bygger vidare på kvartersstaden med en skön mix av boende, grönytor och 
service. Välkommen till brf Rallaren!

HEM MED SÖDERKÄNSLA OCH STIL
Bara ett stenkast från söders höjder finner du  
det populära bostadsområdet Blåsut. Området 
andas liv och erbjuder en stadsmiljö med folkliv, 
butiker och restauranger. Stadsdelens naturliga 
mötesplats är den lilla parken med offentlig 
konst. Här ska det vara enkelt att leva, med allt 
från kommunikationer, närservice och barn-
omsorg. Här är kort och gott nära till allt.

UTRYMMEN FÖR LIVET
HSB har uppfört flera populära bostadsrätts-
föreningar i Blåsut. Nu uppförs här ytterligare 
två föreningar. Först ut är brf Rallaren med 141  
välplanerade lägenheter i storlekar om 2–5 rum 
och kök. Huset omgärdar en grönskande gård 

för lek och socialt umgänge. Innergården delas 
med förskolan som uppförs i brf Rallarens 

fastighet. 

När arkitekterna ritade brf Rallaren låg fokus  
på att formge bostäder för alla åldrar och familje-
sammansättningar. Resultatet blev fina lägen heter 
i ett spann från yteffektiva minitvåor till ett antal 
rymliga fyror samt två femmor för den stora 
familjen. Här skapas gott om utrymme för mid-
dagar med vännerna och rymliga kök för bakning 
och matlagning. Alla lägenheter har öppna  
planlösningar med balkong eller uteplats. Till 
föreningen ingår även tvättstuga, gemen samhets-
lokal och garage. 

Visualisering av innergård
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UPPVÄRMNING OCH VENTILATION 
Brf Rallaren är ansluten till fjärrvärme oh har 
egen bergvärmeanläggning. Uppvärmning av 
bostäderna sker genom vattenburen radiator-
värme. Ventilations systemet är ett mekaniskt till- 
och frånluftssystem med värmeåtervinning, så 
kallat FTX. Tilluft tillförs vardagsrum, sovrum, 
arbetsrum och klädkammare med fönster via till-
luftsdon. Frånluft evakueras via ventil i bad, WC/
dusch, klädkammare utan fönster och spiskåpa i 
kök. Ventilationsaggregaten, ett per huskropp, är 
placerade i fläktrum på vindsplanet.

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

ELINSTALLATION 
Ett mediaskåp för IT och telefoni är placerat i 
lägenheten. Där finns även huvudavstängning, 
säkringar samt jordfelsbrytare. All hushållsel 
köps in gemensamt av föreningen men mäts  
individuellt och debiteras per lägenhet. Elför-
brukningen ingår inte i månadsavgiften.

TV/TELEFONI/BREDBAND
Bostadsrättsföreningen tecknar ett gruppabonne-
mang med grundutbud för tv/telefoni/bred-
band. Anslutningen är obligatorisk för samtliga 
lägenheter i bostadsrättsföreningen. Kostnaden 
ingår inte i månadsavgiften utan debiteras med 
cirka 180 kr per månad och lägenhet. Samtals-
kostnaden för telefoni ingår inte i månadsavgiften 
utan betalas av bostadsrättshavaren mot en  
separat faktura från leverantören.

PARKERING
I garaget under brf Rallaren kommer föreningen 
hyra ut 73 stycken parkeringsplatser samt åtta 
stycken MC-platser. I garaget kommer det även 
finnas handikapparkering samt fem platser som 
är förberedda för el-laddning. Garaget nås från 
trapphus 9 – 13. Pris för garageparkering är preli-
minärt 1 200 kr/månad. I garageplanet kommer 
det att finnas gott om plats för cykelparkering.
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Cykelavstånd  
till stan.

Mysiga caféer  
i närheten.

Promenera till 
Årstaviken.

Motionspår och  
natur finns nära.

HSB brf Rallaren.

Globen och Tele2 Arena.
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OMRÅDE OCH NÄRMILJÖ

I Blåsut finns det mesta du kan tänkas behöva med närhet till både kommunikationer och 
närservice. Skola och barnomsorg i naturnära miljöer och ett stort utbud av shopping och 
andra upplevelser inom gångavstånd.

BUTIKER OCH SERVICE
I kvarteret finns redan idag närbutiker, restau-
ranger och annan närservice. Det finns både 
förskolor och grundskolor (F-7) inom gångav-
stånd. I anslutning till brf Rallarens innergård 
uppförs en förskola med plats för cirka 100 
barn. En  
kort promenad bort ligger det populära 
Globen området med ett stort shoppingutbud 
och flera restauranger och caféer. Här hittar du 
också  
arenorna Tele2 Arena, Globen, Hovet och 
Annexet där du kan njuta av allt från konserter 
med världsartister till olika sportevenemang. 

AKTIV FRITID 
Blåsut är en oas för människor i farten som vill 
ha en kreativ fritid. Här finns bland annat park-
lek, sporthall och utomhusbad. För dig som 
söker naturupplevelser finns på cykelavstånd 
exempelvis Nackareservatet, med både bad och 
svampplockning. Eller varför inte satsa på 
utförsåkning i populära Hammarbybacken som 
ligger i närheten. För inspiration finns både 
gång- och cykelkartor att hämta för nedladd-
ning på Stockholm stads webbplats.

KOMMUNIKATIONER
Att ta sig hem till Blåsut är enkelt, på bara en 
kvart åker du med tunnelbana från T-Centralen  
i Stockholm. Förutom tunnelbanan finns också 
flera busslinjer som passerar området. Föredrar 
du att transportera dig än mer miljövänligt och 
för egen maskin finns också flera gång- och 
cykelvägar för daglig pendling eller varför inte 
en upptäcktsfärd på fritiden. 

SÖDERSTADEN
Söderstaden är ett av Stockholms stads större 
utvecklingsområden som består av Globenområ-
det, Slakthusområdet, Södra Skanstull och Gull-
marsplan-Nynäsvägen. Ambitionen med hela 
Söderstaden är att skapa en tätare, mer funktio-
nell stadsmiljö som länkar samman Hammarby 
sjöstad, Årsta, Enskede, Blåsut, Dalen och 
Södermalm. Söderstaden ska fungera som 
Stockholms evenemangs- och nöjesknutpunkt 
med ett brett utbud av arrangemang inom 
idrott, kultur och nöjen samt etableringar 
inom handel, kontor och  
service. Med många nya bostäder blir det en 
blandad stadsdel med trygga urbana stråk som 
gör det attraktivt att gå, cykla och åka kollektivt.
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PLANRITNING
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KONTAKT

SÄLJARE: Johanna Mizrachi  
TELEFON: 010-483 16 11 
E-POST: johanna.mizrachi@hsb.se 
 

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


