
PRECIS INVID KAJEN MED FANTASTISK SJÖUTSIKT

TOLLARESLINGAN 31
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Välkommen till denna underbara 4:a om 101 kvm med 
balkong om ca 5,6 kvm längst ner i området vid vattnet. 
Här kan man njuta varje dag av hav och natur men fortfa-
rande inom nära avstånd till centrala Stockholm. Utöver 
den egna otroliga bostaden finns det i huset en av förening-
ens fem stora takterrasser och här finns även ett litet gym 
för föreningens medlemmar.

VÄLKOMMEN TILL 
TOLLARESLINGAN 31

ANTAL RUM 4 ROK

STORLEK 101 KVM

VÅNING 1

PRIS 5 900 000 KR

AVGIFT 4 949 KR/MÅN
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HÄRLIGA SOCIALA YTOR MED SJÖUTSIKT

Genomgående vitmålade väggar och mattlackad vitpig-
menterat golv av ek. Härlig takhöjd om ca 3 meter som 
skänker rymd åt bostaden. 

Stort generöst vardagsrum med goda möbleringsmöj-
ligheter för både större soffgrupp och matsalsmöble-
mang. Stora ljusinsläppande fönsterpartier med magisk 
sjöutsikt! Härifrån nås även bostadens balkong som blir 
ytterligare en plats att njuta av den fina sjöutsikten på. 
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HALL 
Trevlig hall med praktiskt grå klinkergolv närmast 
dörren. En garderob och plats för exempelvis hatt-
hylla.

KÖK 
Köket av fabrikat Vedum är tidlöst vitt med en grå 
bänkskiva. Köket är välplanerat och ger gott om 
utrymme i både bänk- och väggskåp men också bra 
arbetsytor. Dimmbara spotlights under väggskåpen. 
Maskinerna består av en rostfri ugn och mikro. 
Helintegrerad kyl och frys samt diskmaskin. Induk-
tionshäll med integrerad spisfläkt ovan.

SOVRUM 
Master bedroom om ca 15,6 kvm. Goda förvarings-
möjligheter i skjutdörrsgarderob.

Två mindre sovrum om ca 7,5 kvm varav det ena 
med garderob och linneskåp och det andra med 
klädkammare.

BADRUM 
Badrum med grått klinkergolv och komfortgolv-
värme samt vita kaklade väggar. Dusch med dusch-
väggar av klarglas och takdusch. Handdukstork. 

Handfat i vit kommod och spegelskåp ovan hand-
fatet med belysning. Sidoställd tvättmaskin och 
torktumlare med vit arbetsbänk ovan samt med 
förvaringsskåp på vägg ovan arbetsytan. 

ÖVRIGT 
Till lägenheten hör ett ca 5 kvm stort förråd. 

Avgift: 4 949 kr/mån inkl. värme och kallvatten. 

Kostnad för varmvatten och hushållsel debiteras 
individuellt efter förbrukning. TV-box från Telia 
med grundutbud ingår. Fiber finns indraget i 
bostaden, den boende väljer själv (och bekostar) 
abonnemang via Zmarket. 

Föreningen äger marken. Belåningsgrad om 12 
420 kr/kvm. Garage under fastigheten (kö-system 
används, i dagsläget finns lediga platser). Pris ca 
1100 kr/mån. 

HSB brf Tollare Strand är medlem i HSB Stock-
holm och som köpare av bostad i föreningen måste 
du ansöka om medlemskap i HSB Stockholm.
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INFORMATION OM  
HSB BRF TOLLARE STRAND

ALLMÄNT
HSB brf Tollare Strand består av 115 lägenheter 
fördelade på fem hus belägna i Tollare i Nacka. 
Här vid Lännerstasundet erbjuder HSB ett spek-
takulärt boende med en fantastisk vy över vatten, 
skog och natur. 

HSB brf Tollare Strand är medlem i HSB Stock-
holm.

HUSEN
HSB  brf Tollare Strand består av fem huskroppar 
(SH1, SH2, SH3, SH4 och SH5). Husen är sex till 
åtta våningar och byggda i suterräng med tre till-
hörande innergårdar placerade mellan husen. 
Huskropparna ligger längs med Tollareslingan 
och inrymmer bostäder, garage, allmänna utrym-
men och teknikutrymmen. Lägenheternas storle-
kar varierar från ett till fem rum och kök. Samtliga 
hus har entréer mot Tollareslingan och mot kajen. 
De nedre entréerna mot kajen har groventré med 
avspolningsmöjligheter. 

Varje hus har en gemensam takterrass för de 
boende. Terrasserna utrustas med bord och sol-
stolar. SH1 och SH2 har utgång till en gemensam 
gård belägen mellan husen, SH3 har utgång till 
en gemensam gård som ligger mellan SH2 och 
SH3. SH4 och SH5 har utgång till en gemensam 
gård mellan husen. Gårdarna har förutom grön-
ska och utemöbler även sandlek, cykelparkering 
och utsikt mot vattnet. I SH1 finns en bastu och 
relaxavdelning och i SH3 finns ett gym. Fören-
ingen har även ett gemensamt styrelserum som 
också kan användas som övernattningslägenhet 
belägen i SH5 med utgång till gården.

PARKERING
Garaget under HSB brf Tollare Strand är en 
gemensamhetsanläggning där HSB brf Tollare 
Hamnplan har en del. Hamnplan kommer att 
tilldelas 67 garageparkeringar. Tollare Strand 
kommer att tilldelas 88 garageparkeringar samt 
en handikapparkering utomhus. Det finns även 
235 cykelparkeringar.   

HSB ERBJUDER BILPOOL
Vi vill gärna ge boende i HSB brf Tollare Strand 
möjlighet till ett miljövänligt alternativ till att äga 
sin egen bil. Därför kommer vi att under en 
period av cirka tre år att betala för medlemskap i 
en kommande bilpool i området. Du betalar 
under den perioden endast för det faktiska nytt-
jandet. Mer information om det kommer närmre 
inflyttning. Det finns totalt två stycken bilpool-
platser, belägna utomhus på mark mellan husen. 

GEMENSAMMA UTRYMMEN
Föreningen kommer att ha en gemensam relax-
avdelning med bastu i SH1, styrelserum med över-
nattningsmöjlighet i SH5 och ett gemensamt gym 
i SH3. Grovtvättstuga finns i SH2 och SH4. I varje 
hus finns det utrymme för förvaring av cyklar och 
barnvagnar/rullstolar. Varje hus har en gemensam 
takterrass och en groventré mot kajen. På de tre 
gårdarna finns cykelparkeringar, planteringar, 
sandlek och möblemang. 

Visualisering av innergård

SOPHANTERING
Hushållssopor (matavfall och sorterat restavfall) 
kastas i soprum i SH2 och SH5. I SH3 finns ett 
återvinningsrum för tidningar, kartong, plast, 
glas, metall och el.

TV, TELEFONI OCH BREDBAND
Byggnaderna ansluts med fiberkabel som dras till 
varje lägenhet. Det blir öppen fiber via Zmarket, 
som erbjuder ett stort utbud av produkter och 
tjänster. I lägenheten monteras en så kallad multi-
mediacentral. Från den dras kategori-6-kabel, i 
stjärnstruktur till respektive vägguttag.

I lägenhetens olika rum finns bredbandsuttag som 
är förberedda för internet, IP-telefoni och tv. Vil-
ken tjänst som ska aktiveras i respektive uttag är 
valbart. I lägenhetens mediaskåp kan respektive 
uttags funktion ändras genom omkoppling av 
kopplingskablar för de olika uttagen. Kostnaden 
för internet, IP-telefoni och tv ingår inte i månads-
avgiften utan betalas av bostadsrättshavaren.

UPPVÄRMNING OCH VENTILATION
Området ansluts till fjärrvärme och samtliga 
bostäder värms upp med vattenburen radiator-
värme med synliga värmestammar. Vissa våtrum 
får radiatorer och/eller synliga rör. Fråga sälja-
ren för information om just din lägenhet.

Ventilationssystemet är ett mekaniskt till- och 
frånluftssystem med värmeåtervinning. Tilluft 
tillförs vardagsrum, sovrum och klädkammare via 
tilluftsdon. Frånluft evakueras via ventil i bad, wc 
och dusch samt via spiskåpa i kök. Ventilationsag-
gregaten, ett per huskropp, är placerade i 
fläktrum på översta våningen.

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

GEMENSAMMA ANLÄGGNINGAR
HSB brf Tollare Strand kommer att ingå i en 
gemensamhetsanläggning för ett markförlagt 
fibernät för uppkoppling till bredbandstjänster. 

OMRÅDET
10–15 besöksbåtplatser och 50–75 båtklubbsplat-
ser är planerat längre bort på kajen. De kommer 
att drivas av en privat aktör som arrenderar av 
kommunen. En restaurang byggs i anslutning till 
marinan. Ett stenkast ut i vattnet från strandpro-
menaden ligger Mårtens holme, som är knappt 
600 meter lång. Holmen utgör en del av Tollare 
naturreservat. Det finns planer på att bygga en 
gångbro dit.

En turbåtsbrygga är planerad nedanför marinan.

KOMMANDE ETAPPER
Nordväst om Tollare Strand ligger HSBs projekt 
Tollare Hamnplan som flyttade in under kvartal 
4, 2018. Vad gäller placering och utformning av 
övriga pågående eller kommande etapper som 
byggs av andra byggherrar, hänvisas till Tollares 
gemensamma hemsida www.tollareinacka.se.
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Hundratals familjer har redan flyttat in och när området står klart kommer tio gånger  
så många hushåll att vara en del av gemenskapen i idyllen. Vid vattnet anläggs en vacker 
strandpromenad, kantad av kaféer och restauranger. 

Tollare omgärdas av en varierad natur, med allt 
från karga klippor till lummiga dalsänkor. Mest 
påtaglig är förstås närheten till vattnet. I sydväst 
möts Skuru- och Lännerstasundet och i nordost 
ligger sjöarna Tollare träsk och Kocktorps- 
sjön. För att värna om det omgivande natur- och 
djurlivet har stora delar av Tollares närområde 
gjorts till naturreservat. 

HSB brf Tollare Strand har många exklusiva vär-
den. Tollare trappa går mellan husen i grannför-
eningen HSB brf Tollare Hamnplan. Med sin 
ståtliga sträckning från kaj och 20 meter upp 
erbjuder den ett antal viloplatser där man kan 
koppla av med en god bok eller kanske hämta 
andan under en promenad uppåt. Godtemplar-
parken är en lummig och grönskande park som 
ligger mellan husen och knyter ihop naturområ-
det i norr med vattnet i söder. Här skapas fina 
utsiktsplatser och utrymme för avkoppling och 
rekreation.  

KOMMUNIKATIONER 
Tollare har ett bra läge oavsett hur du trans- 
porterar dig. Med bil kommer du till Tollare på 
bara en kvart från Slussen och väljer du buss,  
så trafikerar flera linjer sträckan Slussen och  
Tollare, restiden är cirka 20 minuter. På sikt  
kommer du också kunna ta båten hem till Tollare, 
då kajen förstärks för att även kunna ta emot 
yrkestrafik. Egen båt är också ett alternativ då det 
finns planer på att bygga en marina för fritidsbå-
tar. Marinan kommer att ägas av en extern aktör 
med ett eget kösystem.

BUTIKER OCH SERVICE
Det finns en mindre livsmedelsbutik i Tollare. 
Ytterligare butiker och kommunal service hittar 
du i Björknäs och Orminge. Söker du ett bredare 
utbud finns Nacka Forum och Sickla köpkvarter 
bara en kort biltur bort. 

Barn som flyttar in i området kan glädjas åt att 
det byggs helt nya lekplatser och en bollplan. I 
närheten av Tollare finns dessutom både försko-
lor och skolor. Våren 2016 öppnade den 
nybyggda förskolan Lilla Tollare med plats för 90 
barn. I samma fastighet som förskolan ligger 
Villa Tollare, ett vård- och omsorgsboende med 
72 lägenheter. Att blanda olika generationer ska-
par mervärden för alla. 

AKTIV FRITID 
På gångavstånd finns naturreservatet Tollare  
med möjlighet till både fågelskådning och bad. 
Här finns också flera fina utsiktsplatser över  
Lännerstasundet och Duvnäsviken med både 
gammelskogar och ekbackar. Nya gång- och cykel- 
vägar kommer också att byggas så att du enkelt 
ska kunna röra dig till och från Tollare. Hela 
Nacka kommun erbjuder stora möjligheter till 
både sommar- och vinteraktiviteter. Det finns 
flera bad, sandstränder och klippbad, men också 
slalombackar och fina spår för längdskid åkning. 
Besök gärna friluftsgården Hellas gården eller 
naturreservatet Velamsund för fler aktiviteter och 
upplevelser. Och för den som hellre tillbringar 
sin lediga tid med att spela golf finns flera golfba-
nor på kort avstånd. I Tollare finns något för alla 
smaker.

OMRÅDE OCH NÄRMILJÖ

NATUR &  
SKÄRGÅRDSLIV
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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


