
SKÄRGÅRDSKÄNSLA OCH MAGISKA VYER 

SEMAFORVÄGEN 57
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Härligt rymlig och luftig 2:a om ca 58 kvm med inglasad 
balkong med naturkänsla och sjöutsikt. Här kan du äta middag 
på balkongen och samtidigt njuta av den fantastiska utsikten 
över Stockholms inlopp och båttrafiken. Ett underbart läge 
med närhet till vatten och natur!

VÄLKOMMEN TILL 
SEMAFORVÄGEN 57

ANTAL RUM 2 ROK

STORLEK 58 KVM

VÅNING 1

PRIS 4 000 000 KR

AVGIFT 2 946 KR/MÅN
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I Fyrhusen på Telegrafberget i Nacka är livskvalitet och 
trivsel i fokus och det finns många ytor att mötas på. 
Ljudet av vågskvalp och en vidsträckt sjöutsikt blir en 
del av vardagen för de boende men här bor du också 
granne med skogen. Närheten till vattnet och Skarpnäs 
vackra naturreservat ger möjlighet till sköna löpturer 
och promenader. 
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HALL 
När du kommer in i lägenhetens hall möts du 
direkt av de öppna ytorna och det stilrena köket. 
Ett praktiskt klinkergolv från Höganäs ligger när-
mast tamburdörren.

 
KÖK/MATPLATS/VARDAGSRUM 
Ljust kök och vardagsrum i öppen planlösning 
med utgång till den inglasade balkongen. Här 
finns plats för både matgrupp och soffgrupp för 
socialt umgänge. Smakfullt och modernt kök från 
Ballingslöv med vita skåpluckor, vitt kakel från 
Höganäs och grå laminatbänkskiva. Praktisk induk-
tionshäll, inbyggnadsugn med varmluft, inbygg-
nadsmikro, helintegrerad spisfläkt och diskmaskin 
samt kyl/frys från Electrolux. 
Från vardagsrummet har du utgång till bostadens 
höjdpunkt, en inglasad balkong om ca 7,5 kvm 
med naturkänsla och vacker sjöutsikt. Inglasningen 
förlänger säsongen så att du kan sitta ute och njuta 
av utsikten från tidig vår till sen höst. 

 
 
 
 
 

SOVRUM 
Sovrum om ca 15,5 kvm med plats för dubbelsäng 
och gott om plats för klädförvaring i praktiska 
skjutdörrsgarderober med inredning från Elfa. 
Från sovrummet har du utsikt mot vattnet.

BADRUM 
Ett stilrent badrum om ca 5,5 kvm med svart klin-
kergolv och vitt kakel från Höganäs på väggarna. 
Dusch med kombinerad hand- och takdusch från 
Tapwell, duschväggar i glas och blankpolerad pro-
fil. Eluppvärmd handdukstork, wc, handfat i kom-
mod med spegelskåp på väggen ovan. Tvättmaskin 
och torktumlare från Electrolux placerade sida vid 
sida med praktisk bänkskiva i laminat ovanpå samt 
väggskåp och bänkbelysning.

 
FÖRRÅD 
Till lägenheten hör även nyttjanderätten till ett för-
råd om ca 3,5 kvm.  
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INFORMATION OM  
HSB BRF FYRHUSEN

ALLMÄNT
Bostadsrättsföreningen HSB brf Fyrhusen 
består av 66 lägenheter. Föreningen ligger 
på Telegrafberget i Nacka, omgärdat av ett 
naturmark och vattnet vid Stockholms 
inlopp. Läget är lugnt, samtidigt som det 
finns bra kommunikationer in till stan. SL-
bussen kommer att stanna vid Telegrafber-
gets vändplan när 100 hushåll flyttat in i 
området.

HUSEN  
Brf Fyrhusen består av fem hus, som placerats 
i en cirkelform. Husen är byggda i sju 
våningsplan och varje våning har två eller 
tre lägenheter i olika storlekar. Lägenhe-
terna är mellan två och fem rum och kök. 
Rumshöjden är cirka 2,60 meter. Det kan före-
komma vissa lokala nedsänkningar för att ge 
utrymme för installationer.

PARKERING
Under husen finns garage i två plan med 66 
parkeringsplatser, varav cirka sju utrustas 
med långtidsladdare för elbilar. Kostnad 
för en garageplats är ca 1200 kronor per 
månad. Boende tar sig till garaget med hiss 
direkt från trapphuset. Tre av husen (hus 
1–3) har hiss till det nedre garageplanet 
medan hissen i de andra två (hus 4–5) går till 
det övre garagedäcket. På gården finns dess-
utom två markparkeringar, varav den ena är 
en handikapparkering. Kostnad för en mark-
parkeringsplats är ca 400 kronor per månad.  

BÅTPLATSER
Mer information kring båtplatser kommer 
att finnas när en extern operatör tagit över 
uppdraget att utveckla småbåtshamnen.

GEMENSAMMA UTRYMMEN
I anslutning till husens entréer finns plats 
för rullstol och barnvagnar. I källarplan 
finns det cykelrum. Även innergården har en 
cykelparkering. I markplan (hus 5) finns en 
gemensam grovtvättstuga som kan bokas från 
alla trapphus via ett digitalt system med 
interaktiv skärm. I föreningen finns också en 
övernattningslägenhet som kan nyttjas av de 
boende. I grannföreningen brf Kajen planeras 
det för en gemensam takterrass, bastu med 
relaxrum, styrelserum och träningslokal. 
Dessa utrymmen kommer att ingå i en gemen-
samhetsanläggning.

SOPHANTERING
I det nedre garageplanet finns ett miljö- och 
återvinningsrum där hushållssopor kastas i 
behållare. Här finns även källsortering för 
övriga sopor. Ingång utifrån till miljörum-
met finns vid garageinfarterna och inifrån i 
det övre garageplanet.

TV, TELEFONI OCH BREDBAND
Bostadsrättsföreningen har tecknat ett 
gruppabonnemang med Telenor med grundut-
bud för tv/telefoni/bredband. Anslutningen 
är obligatorisk för samtliga lägenheter i 
bostadsrättsföreningen. Kostnaden ingår inte 
i månadsavgiften utan debiteras med 144 kro-
nor per månad och lägenhet. Samtalskostna-
den för telefoni ingår inte i månadsavgiften 
utan betalas av bostadsrättshavaren mot en 
separat faktura från leverantören. 

UPPVÄRMNING OCH VENTILATION
Husen värms upp med bergvärme via vatten-
burna radiatorer placerade under fönstren.  
Värmestammarna är utanpåliggande och syn-



  | 15

 

liga. Ventilationssystemet är ett mekaniskt 
till- och frånluftssystem med värmeåtervin-
ning, ett så kallat FTX-system. Det innebär 
att sovrum och vardagsrum får förvärmd och 
filtrerad tilluft medan frånluften ventile-
ras ut genom frånluftsventiler i våtrum och 
kök.

KALL- OCH VARMVATTEN
Förbrukningskostnaderna för kallvatten 
ingår i månadsavgiften. Varmvatten bereds 
gemensamt för alla lägenheter i husets 
undercentral, men mäts individuellt och för-
brukningen debiteras per lägenhet. Kostna-
den för varmvattenförbrukningen ingår inte 
i månadsavgiften. Schablonkostnaden är 
baserad per lägenhetsstorlek och dessa 
framgår av lägenhetsförteckningen. Synlig 
rördragning kan förekomma i vissa badrum.

ELINSTALLATION
Huvudavstängning, säkringar samt jordfels-
brytare finns i mediaskåpet. All hushållsel 
köps in gemensamt av föreningen, men mäts 
individuellt och debiteras per lägenhet. 
Elförbrukningen ingår inte i månadsavgiften. 
Bostadsrättsföreningen tecknar ett gemen-
samt abonnemang för hela föreningen. 

ÅRSAVGIFT
Årsavgiften betalas från tillträdesdagen 
månadsvis i förskott till föreningen. 
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NATUR &  
SKÄRGÅRDSLIV
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OMRÅDE OCH NÄRMILJÖ

Mellan skogsklädda sluttningar och Halvkakssundets vatten skapas skärgårdsläget på 
Telegrafberget bara 25 minuter från Slussen. Här i norra Boo bjuder närområdet på allt från 
båtliv och naturupplevelser till japanska bad och shopping. 

KOMMUNIKATIONER
Den nya vägen som dras till och genom 
Telegrafbergets bebyggelse blir som en 
pulsåder för området. När vägen är klar 
tar det fem minuter med bil eller buss att 
nå Orminge Centrum, där det mesta i servi-
ceväg finns. Efter 25 minuters bilfärd är du 
i Stockholms innerstad. Skulle du istället 
vilja åka till Nacka forum ligger det cirka 
20 minuter bort.

SL-bussen kommer att stanna vid Telegraf-
bergets vändplan. För närvarande förs 
också en dialog om att skapa förutsätt-
ningar för sjöbussar att trafikera kajen.

NATURLIV
På Telegrafberget är vattnet ständigt när-
varande. Ljudet av vågskvalp och en vid-
sträckt sjöutsikt blir en del av vardagen 
för de boende. Här är du också granne med 
skogen, som är och ska förbli orörd. I sam-
band med att den nya detaljplanen antogs 
2015 blev den kringliggande marken natur-
reservat. 

VARDAGENS INKÖP OCH SERVICE
Ungefär tre kilometer från Telegrafberget 
ligger Orminge Centrum, ett stadsdelscen-
trum med kläd- och skoaffärer för hela 
familjen, ett apotek och Sveriges största 
Coop Extra-butik. Här hittar du även 

Orminge Bibliotek, kemtvätt, skrädderi och 
flera restauranger. För den som söker ett 
ännu större utbud finns Nacka Forum, ett 
av Sveriges största shoppingcenter, på 
behörigt avstånd. Här finns butiker inom 
allt från mode, inredning och leksaker till 
teknik och elektronik och inte minst ett 
stort utbud av restauranger och kaféer. 

SPORT OCH FRITID
Med skogen och vattnet så nära finns alla 
förutsättningar för ett aktivt uteliv. För 
dig som tränar på gym finns flera alterna-
tiv i Orminge varav ett är en stor Friskis & 
Svettis-anläggning.

Vill du hitta ditt inre lugn ligger Yasuragi 
med japanska bad, spa, hotell och restaur-
ang alldeles  
i närheten. Skulle inte det vara nog finns 
även Skepparholmen med hotell och spa en 
liten bit därifrån.

SKOLA OCH BARNOMSORG
På Telegrafberget byggs en ny förskola med 
tre avdelningar. I närliggande Orminge 
finns flera förskolor och tre grundskolor. 
Här ligger också Myrans heldagsskola som 
vänder sig till elever med autism och 
utvecklingsstörning.

TIPS!
 
På Nacka kommuns webbplats kan du läsa 
mer om utbudet av skolor och barnomsorg.
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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


