
SKÄRGÅRDSKÄNSLA OCH MAGISKA VYER 

SEMAFORVÄGEN 57
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Enastående boende med livskvalitet i fokus. Välplanerade 
kvadratmeter med öppen planlösning och stora härliga fönster 
med panoramautsikt ut över vattnet. Inglasad balkong, dubbla 
badrum, klädkammare och skjutdörrsgarderober.

VÄLKOMMEN TILL 
SEMAFORVÄGEN 57

ANTAL RUM 4 ROK

STORLEK 103 KVM

VÅNING 2

PRIS 6 400 000 KR

AVGIFT 5 030 KR/MÅN
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MYSIGA SOCIALA YTOR MED PLATS FÖR MÅNGA

Välkommen till denna fantastiska 4:a med skärgårds-
känsla och magiska vyer över Stockholms inlopp. 
Lägenheten är otroligt ljus med väl tilltagna fönster 
och stor härlig inglasad balkong. Här tittar du ut över 
den passerande båttrafiken samtidigt som du avnjuter 
din middag. 

Inredningen är vald med känsla och ger ett stilrent 
hem där färg och form harmonierar. Här kan du också 
njuta av bekvämligheter som dubbla badrum, klädkam-
mare och skjutdörrsgarderober. Lägenheten ligger på 
våning 1, men eftersom huset är i suterräng ligger 
lägenheten på tredje våningen sett utifrån vattnet.
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HALL 
Direkt när du kommer in i hallen välkomnas du av 
de öppna ytorna och fantastiska utsikten över skär-
gården. Ett praktiskt klinkergolv ligger närmast 
tamburdörren. Här finns också en väl tilltagen 
skjutdörrsgarderob och ingången till den praktiska 
klädkammaren.

KÖK/MATPLATS/VARDAGSRUM 
Slående utsikt och öppna och sociala ytor är utmär-
kande för denna bostad och köket och vardags-
rummet kännetecknas av just detta. Här kan man 
både laga och avnjuta middagar tillsammans med 
vänner och bekanta samtidigt som man blickar ut 
över skärgården och Stockholms inlopp. Köket är 
från Ballingslöv och har en varm lindblomsgrön 
kulör som skapar en mysig och trendig känsla. 
Köksön har bra arbetsytor och inbjuder till trevligt 
”barhäng”. Rostfria vitvaror, bänkskiva i laminat 
och vitt praktiskt stänkskydd. Trevlig belysning 
med dimbara spotlights under överskåpen. Natur-
lig plats för matplats vid fönster. Generöst och ljust 
vardagsrum med utgång till balkongen.

BALKONG 
Underbar balkong om drygt 13 kvm med känslan 
av att stå på klippkanten. Balkongen är inglasad vil-
ket förlänger säsongen så du kan njuta av härliga 
stunder med närhet till naturen under både tidig 
vår och sen höst.

SOVRUM 
Bostaden har tre bra sovrum varav master bedroom 
har en skjutdörrsgarderob. Två av sovrummen är 
belägna mot den lugna innergården och det tredje 
ligger med fantastisk utsikt mot vattnet.  

BADRUM OCH WC/DUSCH 
Helkaklat badrum i sober färgskala. Dusch med 
takdusch, handfat i kommod och spegelskåp ovan 
handfatet. Handdukstork och skön komfortgolv-
värme. Tvättmaskin och torktumlare med bänk-
skiva ovan samt förvaringsskåp på vägg. Wc/dusch 
med takdusch, handfat i kommod och spegel ovan 
handfatet.

FÖRRÅD 
Till lägenheten finns ett generöst förråd i källaren 
om ca 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-bus-
sen kommer att stanna vid Telegrafbergets vänd-
plan 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 stor-
lekar. Lägenheterna är mellan två och fem rum 
och kök. Rumshöjden är cirka 2,60 meter. Det kan 
förekomma vissa lokala nedsänkningar för att ge 
utrymme för installationer.

PARKERING
Under husen finns garage i två plan med 66 parke-
ringsplatser, varav cirka sju utrustas med långtids-
laddare för elbilar. Kostnad för en garageplats är 
ca 1200 kronor per månad. Boende tar sig till gara-
get 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 dessutom två 
markparkeringar, varav den ena är en handikap-
parkering. Kostnad för en markparkeringsplats är 
ca 400 kronor per månad.  

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

GEMENSAMMA UTRYMMEN
I anslutning till husens entréer finns plats för rull-
stol och barnvagnar. I källarplan finns det cykel-

rum. Även innergården har en cykelparkering. I 
markplan (hus 5) finns en gemensam grovtvätt-
stuga som kan bokas från alla trapphus via ett digi-
talt system med interaktiv skärm. I föreningen 
finns också en övernattningslägenhet som kan nytt-
jas av de boende. I grannföreningen brf Kajen pla-
neras det för en gemensam takterrass, bastu med 
relaxrum, styrelserum och träningslokal. Dessa 
utrymmen kommer att ingå i en gemensamhetsan-
läggning.

SOPHANTERING
I det nedre garageplanet finns ett miljö- och åter-
vinningsrum där hushållssopor kastas i behållare. 
Här finns även källsortering för övriga sopor. 
Ingång utifrån till miljörummet finns vid garagein-
farterna och inifrån i det övre garageplanet.

TV, TELEFONI OCH BREDBAND
Bostadsrättsföreningen har tecknat ett gruppabon-
nemang med Telenor med grundutbud för tv/tele-
foni/bredband. Anslutningen är obligatorisk för 
samtliga lägenheter i bostadsrättsföreningen. Kost-
naden ingår inte i månadsavgiften utan debiteras 
med 144 kronor per månad och lägenhet. Samtals-
kostnaden 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 vattenburna 
radiatorer placerade under fönstren.  
Värmestammarna är utanpåliggande och synliga. 
Ventilationssystemet är ett mekaniskt till- och från-
luftssystem med värmeåtervinning, ett så kallat 
FTX-system. Det innebär att sovrum och vardags-
rum får förvärmd och filtrerad tilluft medan från-
luften ventileras ut genom frånluftsventiler i våt-
rum och kök.

KALL- OCH VARMVATTEN
Förbrukningskostnaderna för kallvatten ingår i 
månadsavgiften. Varmvatten bereds gemensamt för 
alla lägenheter i husets undercentral, men mäts 
individuellt och förbrukningen debiteras per 
lägenhet. Kostnaden 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 jordfelsbrytare 
finns i mediaskåpet. All hushållsel köps in gemen-
samt av föreningen, men mäts individuellt och 
debiteras per lägenhet. Elförbrukningen ingår inte 
i månadsavgiften. Bostadsrättsföreningen tecknar 
ett gemensamt abonnemang för hela föreningen. 

ÅRSAVGIFT
Årsavgiften betalas från tillträdesdagen månadsvis i 
förskott till föreningen. 
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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 Telegraf-
bergets 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 serviceväg 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 Telegrafbergets 
vändplan. För närvarande förs också en dialog 
om att skapa förutsättningar för sjöbussar att tra-
fikera kajen.

NATURLIV
På Telegrafberget är vattnet ständigt närvarande. 
Ljudet av vågskvalp och en vidsträckt sjöutsikt 
blir en del av vardagen för de boende. Här är du 
också granne med skogen, som är och ska förbli 
orörd. I samband med att den nya detaljplanen 
antogs 2015 blev den kringliggande marken 
naturreservat. 

VARDAGENS INKÖP OCH SERVICE
Ungefär tre kilometer från Telegrafberget ligger 
Orminge Centrum, ett stadsdelscentrum 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 Sve-

riges 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 förut-
sättningar för ett aktivt uteliv. För dig som tränar 
på gym finns flera alternativ i Orminge varav ett 
är en stor Friskis & Svettis-anläggning.

Vill du hitta ditt inre lugn ligger Yasuragi med 
japanska bad, spa, hotell och restaurang 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.

NATUR &  
SKÄRGÅRDSLIV
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PLANRITNING
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PLAN 4
PLAN 3
PLAN 2
PLAN 1
PLAN 0
PLAN -1
PLAN -2

5

43

2

1

Gård

Gård

Sjö

LGH 45

LGH 51

Garage

K Kylskåp
F Frys

Induktionshäll

DM Diskmaskin under bänk

TM Tvättmaskin under bänk
TT Torktumlare under bänk

Dusch

L Plats för linneutrustning

Förvaringssystem i klk.

Ovanliggande objekt 
(skärmtak, väggskåp, 
lägre tak, inglasning)

Skjutdörrsgarderob

ELC El/IT - skåp

ST Plats för städutrustning

KLK Klädkammare

BH Bröstningshöjd i mm

G Garderob

KM Kombimaskin Tvätt/Tork

K/F Kyl/Frys

U/M Högskåp, ugn och mikro

Kommod

FÖRKLARINGAR

U Induktionshäll med ugn

SDG

T.V.

F.V.

Tillvalsvägg
Frånvalsvägg

KH Plats för kapphylla

Klinker

HS Högskåp

Plats för badkar

H Ungefärlig rumshöjd
UT Undertak min H 2,3m

M Mikrovågsugn

Trall

LÄGENHETSRITNING

0 1 2 3 4 5

Skala 1:100 METER

N

Rumshöjd är ca 2,6 m där inget annat anges. BH Bröstningshöjd på 
fönster är 0,8 m där inget annat anges. Bröstningshöjd mot balkong är 
0 m där inget annat anges. OBS! Kvadratmeter i rummen utgör inte 
hela bostadsytan. Val av tillvalsväggar och frånvalsväggar kan endast 
göras under en begränsad tid. Rätt till ändringar förbehålles. 
Ahlqvist & Almqvist Arkitekter AB

HSB BRF FYRHUSEN Lägenhet 45 och 51

Förråd i källare ca 5 kvm

4 RoK ca 103 kvm
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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


