
STOR TVÅA MED DUBBLA BALKONGER 

HÅLLÖVÄGEN 7
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Varmt välkomna till denna luftiga tvåa i de trevlig Blåsut! Här 
bor du bekvämt med tunnelbanan på två minuters gångav-
stånd och med garage som nås från trapphuset. Denna 
bostad är vackert inredd och bra planerad. Sällskapsytorna 
har prioriterats utan att sovrum, badrum och förvaringsmöjlig-
heterna blivit lidande. Dessutom har bostaden två balkonger! 
Stora fönsterpartier skänker ljus åt hela lägenheten, takhöjden 
är 2,5 meter, väggarna är vitmålade och på golvet ligger en 
vitpigmenterad ekparkett. Varmt välkomna in!

VÄLKOMMEN TILL 
HÅLLÖVÄGEN 7

ANTAL RUM 2 ROK

STORLEK 60,5 KVM

VÅNING 3

PRIS 4 120 000  kr

AVGIFT 3 202 kr/mån
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VARDAGSRUM/KÖK 
Kök och vardagsrum i öppen planlösning. Stora föns-
terpartier och utgång till bostadens ena balkong. 

Lyxigt kök från Vedum med grå skåpsluckor och vack-
ert vitt fasat stänkskydd ovan den ljusgrå betonglik-
nande bänkskivan. Spotlights under överskåpen med 
dimmer. Rostfria vitvaror så som kyl/frys, mikrovågsugn 
och ugn. Helintegrerad spisfläkt och diskmaskin.

Lättmöblerat vardagsrum och med gott om plats för 
både soffa och fåtöljer.
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HALL 
Rymlig hall med en naturlig plats för att sätta upp 
hatthylla eller kanske ställa en sittbänk. Två garde-
rober för förvaring.
 
BOSTADENS SOVRUM 
Stort sovrum med skjutdörrsgarderob med ELFA-
system. Utgång till bostadens andra balkong. 
 
BALKONGER 
Balkong ett, utgång från köket, är ca 5 kvm och vet-
ter mot den lugnt trafikerade lilla gatan, här kan 
man sitta och kolla ut över det trevliga kvarteret.

Balkong två, om ca 5 kvm i söderläge mot förening-
ens gård. 
 
BADRUM 
Helkaklat badrum med mörkt klinkergolv med 
komfortgolvvärme och vita kaklade matta väggar. 
Dusch med takdusch och duschväggar i klarglas. 
Handfat i grå förvaringskommod och med spegel-
skåp ovan handfatet. 

Sidoställd tvättmaskin och torktumlare med vit 

bänkskiva ovan. Vägghängda förvaringsskåp med 
belysning under. WC och handdukstork. 
  

ÖVRIGT                                                     
Till lägenheten hör även nyttjande rätten till ett 
förråd om ca 2 kvm. 

Avgiften inkluderar kallvatten och värme. Kostnad 
för hushållsel och varmvatten tillkommer efter den 
egna förbrukningen. Ett obligatoriskt tillägg för 
bredband/tv/telefoni från Telenor tillkommer om 
147kr/mån. 
 
Föreningen har fyra hyreslokaler för uthyrning.

Föreningen äger marken = ej tomträtt. 

Föreningens belåningsgrad ligger på 15 783 kr/kvm. 
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INFORMATION OM  
HSB BRF STINSEN
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 Stinsen!

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.

HUSEN
Brf Stinsen består av gathus i ett halv öppet kvar-
ter som omsluter gården. Huset är uppdelat i sex 
trapphus och är som mest sju våningar inklusive 
garage. Lägenheternas storlekar varierar från små 
tvåor till generösa femmor. Längs Sofielundsvä-
gen ligger fyra uthyrningslokaler. 

ALLMÄNNA ANLÄGGNINGAR I OMRÅDET        
Brf Stinsen ingår i en gemensamhetsanläggning 
för dagvattenhantering.

UPPVÄRMNING OCH VENTILATION 
Brf Stinsen är ansluten till fjärrvärme och har 
egen bergvärmeanläggning. Uppvärmning av 
bostäder sker genom vattenburan radiatorvärme. 
Ventilations systemet är ett mekaniskt till  och 
frånluftssystem med värmeåtervinning, så kallat 
FTX. Ventila tionsaggregaten 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 

Visualisering av innergård

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. El - 
förbrukningen ingår inte i månadsavgiften.

TV/TELEFONI/BREDBAND
Bostadsrättsföreningen tecknar ett gruppabonne- 
mang hos Telenor med grundutbud för tv/tele-
foni/bred band. Anslutningen är obligatorisk för 
samtliga lägenheter i bostadsrättsföreningen. 
Kostnaden ingår inte i månadsavgiften utan debi-
teras med 147 kr per månad och lägenhet. Sam-
tals-kostnaden för telefoni ingår inte i månadsav-
giften utan betalas av bostadsrättshavaren.

GEMENSAMMA UTRYMMEN
I föreningen kommer det att finnas förenings -
lokal med pentry, vilken också kan användas som 
styrelserum, en grovtvättstuga, lägenhetsförråd 
och utrymmen för förvaring av barnvagnar och 
rullstolar. Föreningslokalen och grovtvättstugan 
nås utifrån, från Garagevägen.

SOPHANTERING
Sophantering sker i soprum som finns i husets 
gatuplan, tillgängliga från Hållövägen och 
Sofielundsvägen.

PARKERING
I garaget under brf Stinsen kommer föreningen 
hyra ut 54 stycken parkeringsplatser samt sex 
stycken MC- platser. Av parkeringsplatserna är tre 

stycken handikappanpassade och fem stycken 
förberedda för el laddning. Garaget nås från 
samtliga trapphus. Pris för garageparkering är 
preliminärt ca 1 200 kr/månad. Det kommer att 
finnas gott om plats för cykelparkering i garage-
planet och på föreningens innergård.

BILPOOL – FRAMTIDENS SÄTT ATT HA BIL
Som ett miljövänligt alternativ till att äga sin  
egen bil erbjuder HSB, under cirka två år, fritt 
medlemskap i en kommande bilpool i Blåsut. 

Du betalar under den perioden endast för det 
faktiska nyttjandet. Plats i närheten av fastigheten 
kommer att reserveras för detta.

ÅRSAVGIFT
Årsavgiften betalas från tillträdesdagen varje 
månad i förskott till föreningen. 

INGLASNING BALKONGER
Bygglov för inglasning av balkonger söks gemen-
samt för bostadsrättsföreningen. Undantaget är 
lägenheter högst upp i huset utan ovanliggande 
balkong där inglasning ej är möjligt. Det kommer 
inte heller vara möjligt med inglasning på de  
balkonger där olika lägenheter delar balkong-
platta. Byggnadsnämnden avgör vilka balkonger 
som får glasas in.

LOKALER
Längs Sofielundsvägen får brf Stinsen fyra stycken 
uthyrningsbara lokaler. Tre stycken kommer att 
vara avsedda för kontor/handelsverksamhet 
medan den fjärde kommer att kunna nyttjas som 
restaurang/kvarterskrog.
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Blåsut ligger bra till, med många  
olika kommunikationer.

Mysiga caféer och  
restauranger i kvarteret.

Både nära stan  
och naturen.

HSB brf Stinsen.

Globen och Tele2 Arena.

OMRÅDE OCH NÄRMILJÖ

Området Blåsut har en unik placering med närhet till allt från shopping, upplevelser till  
rekreation och restaurangbesök. Här kan du leva ett rikt liv och om du söker mer så finns 
utmärkta kommunikationer som tar dig bort och hem igen.

LEVANDE KVARTERSSTAD
I kvarteret finns redan idag närbutiker, restau-
ranger och annan närservice. Förskolor och 
grundskolor inom gångavstånd, i grannfastig-
heten, brf Rallaren, uppförs en förskola med 
plats för cirka 120 barn. Denna beräknas öppna 
kvartal 1, 2020. Det populära Globenområdet lig-
ger bara en kort promenad bort. Här finns  
ett stort shopping utbud 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. Området kommer lång-
siktigt att utvecklas, under namnet Söderstaden.

Söderstaden är ett av Stockholms stads största 
utvecklingsområden och består av Globenområdet, 
Slakthusområdet, Södra Skanstull och Gullmars-
plan/Nynäsvägen. Ambitionen med Söderstaden 
är att skapa en tätare, mer funktionell stadsmiljö 
som länkar samman Hammarby sjöstad, Årsta, 
Enskede, Blåsut, Dalen och Södermalm. Söder-
staden 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.

AKTIV FRITID 
Blåsut är en oas för människor i farten som vill 
ha en aktiv fritid. Här finns bland annat parklek, 
sporthall och utomhusbad. För dig som söker 

naturupplevelser finns exempelvis Hellasgården 
och Nackareservatet inom cykelavstånd, som 
erbjuder både bad, mtb-spår och svampplock-
ning med mera. Eller varför inte satsa på utförs-
åkning i populära Hammarbybacken som ligger  
i närheten. För inspiration finns både gång-  
och cykelkartor att hämta för nedladdning 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. Som ett alternativ 
till egen bil erbjuder HSB medlemskap i bilpool, 
mer info om detta kommer i samband med 
inflyttning.

HISTORIA
Tidigt i historieböckerna står att läsa om Blåsut, 
namnet syftar till en blåsig plats och var vanligt 
förekommande just för att beskriva platser som 
var särskilt utsatta för vind. Strax intill låg stadens 
galgbacke som försvann 1868 eftersom man då 
behövde platsen för bostäder och rekreation till 
stadens arbetare. Idag är Blåsut en populär och 
modern stadsdel och av de hårda vindarna så är 
det nog bara namnet som fortfarande anknyter 
till historien.
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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


