


BrickHouse Bostad är ett litet engagerat 
företag som utvecklar fastigheter. 
Företaget drivs av personer som har 
lång erfarenhet och gedigen kunskap 
av fastigehtsutveckling. När du väljer 

BrickHouse får du tillgång till en lyhörd 
arbetsgrupp med bred kompetens och 
olika sorters erfarenheter. Därför kan du 
lita på att det vi levererar lever upp till 
dina förväntningar.

brickhousebostad.se



Här skapas en stor variation av lägenheter med många fina 
kvalitéer. Kvarteret rymmer både stora generösa och små 
effektiva lägenheter, lugna lägen med balkonger mot den 
gröna innegården, trädgårdslägenheter med uteplatser, 
genomgående lägenheter med balkonger och fantastiska  
penthouselägenheter med stora takterrasser. Eget garage för 
de boende byggs under huset med direktaccess från hissen. 

59 lägenheter i Hammarbyhöjden med 
ett fantastiskt läge nära grönområden, 
skolor och kommunikationer. 

Hydrografen HaMMarByHÖJden  3



4  Hydrografen HaMMarByHÖJden

Bilden är en illustration. Avvikelser mot slutligt utförande kan förekomma.
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KommuniKation
Du som bor i Hydrografen har endast 500 m 
till närmsta tunnelbanestation. Det är grön 
linje som trafikerar Skarpnäck – Hässelby. 
Endast 7 minuters restid från Hammarbyhöjden 
till Södermalm samt 11 minuter till centralen. 
Vid Gullmarsplan finns Tvärbanan och ifrån 
Årstaberg går pendeltåget. Med bil tar du dig 
snabbt ut till Södra länken och väg 73.

närservice
På Finn Malmgrens plan, ca 500 m från 
Hydrografen, hittar du det nödvändigaste som 
Coop matbutik, 7-eleven, sko & nyckelservice, 
gym, restauranger, bageri, café, kemtvätt, 
blomsterbutik, optiker, bankomat m.m.

FörsKolor ocH sKolor
Hammarbyhöjdens förskolor och skolor har 
ett mycket gott rykte. Mitt över gatan på Finn 
Malmgrens Väg ligger Hammarbyskolan Södra 
(f-6 klass). I området finns också ett flertal 
populära förskolor med olika inriktningar.

sicKla ocH södermalm
På andra sidan Nackareservatet, ligger Sickla 
som har ett rikt utbud av butiker, restauranger 
och kultur. Du har dessutom hela Södermalms 
utbud på lagom avstånd.

Hammarby sjöstad ocH 
HammarbybacKen
Från Hammarbyhöjden har du nära till 
underbara Hammarby Sjöstad. Här finns 
det gott om trevliga restauranger och 
härliga bryggor som man kan nyttja under 
sommarhalvåret.
Från Hammarbyhöjden är det inte långt 
till Hammarbybacken. Här kan man utöva 
aktiviteter oavsett årstid, t.ex. åka skidor på 
vintern och downhill på sommaren.

Globen ocH tele2 arena
För dig som är sportintresserad finns både 
Globen och Tele2 Arena alldeles i närheten. 
Under Tele2 arena ligger nya TOLV Stockholm 
med mängder av upplevelser inom mat och 
nöjen – t.ex. bowling, minigolf och go-cart.

ett Helt nytt läge i  HaMMarByHÖJden
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nacKareservatet
Hammarbyhöjden angränsar till Sveriges mest 
besökta friluftsområde – Nackareservatet. 
Naturreservatet är mycket uppskattat med 
typisk Södertörnsnatur och sjöar som 
används för både bad och skridskoåkning 
(sportfiske med fiskekort är tillåtet). Här börjar 
Sörmlandsleden och du kan bl.a. besöka 
friluftsgården Hellasgården eller Björkhagens 
GKs 9-håls golfbana. Inom området finns ett väl 
utbyggt system av cykel- och promenadvägar, 
löparspår samt skidspår.

Nackareservatet. Hammarbyhöjden på 40-talet.

Hydrografen ligger i korsningen Sparrmansvägen 
och Finn Malmgrens Väg.

ett Helt nytt läge i  HaMMarByHÖJden
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Thomas Sandell och sandellsandberg arkitekter har tillsammans med 
BrickHouse Bostad utvecklat kv. Hydrografen och skapat 59 unika 
lägenheter. 

I vårt arbete med gestaltningen av kv. Hydrografen har vi hämtat 
inspiration från Hammarbyhöjdens omgivande bebyggelse och samtidigt 
låtit den nya byggnaden sticka ut med ett starkt arkitektoniskt uttryck 
och moderna funktioner. Med inramade kvadratiska fönster och en ljus 
fasad ges byggnaden ett samtida och lekfullt uttryck med en historisk 
förankring i “Den vita staden” som Hammarbyhöjden kallats sedan slutet 
på 30-talet. 

Det nya kvarteret erbjuder en stor och grön innergård. Markplanets 
trädgårdslägenheter har skyddade och härliga uteplatser med uppsikt 
över gården och möjlighet till egen odling. Högre upp har flertalet 
lägenheter generösa balkonger och längst upp på taken finner du 
penthouse-lägenheter med stora terrasser som gjorda för långa 
grillkvällar. 

Genomgående har lägenheterna varierade planlösningar där sociala 
och mer privata ytor är noga avvägda och genomtänkta med stora 
ljusinsläpp och energieffektiva materialval skräddarsydda för projektet. 
Cykel- och bilparkering nås smidigt från varje trapphus. 

 Sammantaget är Kv Hydrografen ett citynära boende i Söderort med 
stark arkitektonisk karaktär. 

”en saMtida tolkning 
av HaMMarByHÖJden”
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Bilden är en illustration. Avvikelser mot slutligt utförande kan förekomma.



FastiGHeten
•	 Arkitekt: Thomas Sandell.
•	 Garage: Parkeringsplatser inkl. extraförråd finns för 

uthyrning i källarplan.
•	 Grundläggning: Betongplatta på avgrusad 

berggrund.
•	 Bärande stomme: Bärande väggar och bjälklag av 

betong.
•	 Yttertak: Papp och plåt.
•	 Fönster/fönsterdörrar: Trä med utvändig 

aluminiumbeklädnad.
•	 Balkong: Betongplatta, - balkongfronter av 

pinnräcke eller perforerad plåt. 
•	 Uppvärmning: Fjärrvärme, vattenburna radiatorer.
•	 Ventilation: Mekanisk frånluft med möjlighet till 

forcering i kök. 
•	 Elinstallation: Individuell mätning via undermätare.
•	 TV/Tele/IT: Fiber indraget i huset.

Gemensamma utrymmen
•	 Hiss: Garage och alla lägenheter nås via hiss.
•	 Entrégolv i huset: Natursten.
•	 Trapphusgolv och trappor: Terazzo.
•	 Trapphusväggar: Målad betong.
•	 Post mm: Postbox, namntavla och anslagstavla. 

Tidningshållare vid lägenhetsdörr.
•	 Sophantering: I Molok mot Finn Malmgrens väg.
•	 Förråd: Ett förråd per lägenhet, 1-4 m2.
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allmänt
•	 Rumshöjd: Generellt ca 2.7-3.0 m, nedsänkt tak i 

WC/Dusch samt vid inklädnader i tak.
•	 Lägenhetsdörr: Säkerhetsdörr med säkerhetslås 

och titthål.
•	 Golv: Ekparkett.
•	 Väggar: Lägenhetsskiljande väggar av betong, 

innerväggar i lätteknik. Väggar målas.
•	 Innertak: Vitmålat med synliga skarvar, inklädnader 

i gips.
•	 Innerdörrar: Vita släta med handtag av metall.
•	 Dörrfoder och listverk: Vita fabrikslackade med 

synliga infästningar.
•	 Smygar vid fönster: Vitmålade.
•	 Fönsterbänkar: Natursten.
•	 Garderober: Vita stommar med luckor.
•	 Hall: Hatthylla i metall med hylla samt hängare.

KöK
•	 Snickerier: Köksinredning med släta luckor med 

takanslutning och sparksockel.
•	 Bänkskiva: Laminat 30 mm, rak framkant.
•	 Vitvaror: Rostfria vitvaror. Kyl och frys alt. 

Kombinerat kyl/frys. Diskmaskin, inbyggnadsugn 
samt induktionshäll. Helintegrerad spiskåpa.

badrum
•	 Golv: Klinker.
•	 Vägg: Kakel.
•	 Porslin: Vitt handfat med golvanslutet avlopp med 

kommod.
•	 Duschplats: Duschvägg i glas.
•	 Tvätt: Tvättmaskin samt kondenstorktumlare enligt 

bofaktablad.

Wc
•	 Golv: Klinker med klinkersockel.
•	 Vägg: Målat.

lägenHets-
Beskrivning
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Bilden är en illustration. Avvikelser mot slutligt utförande kan förekomma.



1. FörHandsavtal
När du bestämt dig för en bostad, träffar du fastighetsmäklaren och 
skriver ett förhandsavtal. I samband med avtalstecknandet betalar du 
100 000 kr i förskott till bostadsrättsföreningen. Om du ska låna pengar, 
behöver du ett lånelöfte från din bank.

2. byGGstart
När 60 procent av bostäderna är sålda tas beslut om byggstart. Självklart 
håller vi dig löpande uppdaterad om vad som händer i projektet. 

3. GenomtänKt standard
Till din nya bostad ingår en färdig orginalinredning som är planerad 
och framtagen för att passa Hydrografen och bostädernas karaktär. 
Det kommer även att ges möjlighet till vissa val, dessa presenteras i 
tillvalsbroschyren.

4. en Första titt
När spaden satts i jorden och det finns något att titta på guidar vi dig runt 
på byggplatsen. Det här är också ett bra tillfälle att träffa dina blivande 
grannar.

5. inFormationsmöte
Alla köpare bjuds in till ett informationsmöte där vi berättar om 
besiktningar, praktiska detaljer och förberedande information inför 
tillträdet.

6. upplåtelseavtal
Ca 3-6 månader innan tillträdet tecknar du ett upplåtelseavtal och betalar 
handpenning på tio procent av insatsen (minus tidigare betalt i förskott). 

7. besiKtninG
När ditt hem är färdigt är du med vid besiktningen som utförs av en 
opartisk besiktningsman.

8. tillträde
När du visar upp kvitto på slutbetalningen får du dina nycklar. Vi går 
noggrant igenom din nya bostad och fastighetens allmänna utrymmen. 
Alla dokument om bostaden och bostadsrättsföreningen får du samlat i 
en bopärm.

9. HantverKsHjälp
När du flyttar in och det är dags att komma i ordning erbjuder vi två 
timmars kostnadsfri hjälp av en hantverkare. Du får hjälp med allt från 
montering av möbler till att hänga upp lampor och sätta upp hyllor.

10. utvärderinG av ditt bostadsKöp
Vi vill att du ska trivas i din nya bostad och dialogen med dig är en viktig 
del av vårt arbete. Därför hoppas vi att du kan svara på några frågor efter 
att du flyttat in. Här har du också möjlighet att ge din personliga feedback 
till oss.

så Här går ett kÖp till

?
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