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Finnboda Hamn

 
Information till
Boende & Hyresgäster

Hej ! 

Ännu en del av det nya Finnboda Hamn är nu färdigt. Markans hyresgäster flyttar in.

HSB Bostad planerar ny säljstart i mars 2012 !

Ikano Bostad har dragit igång Saltsjö Vy!

 

Pågående produktion i Brf Finnboda Hamnplan

Se gärna mer om projektet på www.HSB.se

Nu har huset A3 utmed stapelbädden nått sin fulla 

I januari börjar montage och gjutning av stommen i hus A1 utmed Varvsvägen.

Viss byggtrafik med betongbilar blir nödvändig utmed Varvsvägens norra del. 

Produktionen följer tidplanen, med första inflyttning hösten 2013.

Vi har i nuläget 13 lägenheter kvar att sälja 

 

Markan, ombyggnation 

Projektet är nu besiktat och en del mindre kompletteringar återstår.

Marken vid lastkajen ska asfalteras när vädret tillåter.

Inflyttning sker i januari 2013. 

 

Saltsjö Vy (Ikano Bostad) 

Vi har nu sålt 32 av 63 lägenheter i trapphus 1 och 2. I trapphus 3 och 4 håller vi på att konvertera bokningsavtal till 
förhandsavtal.  
Vi är nästan klara med den förstärkningen av bergväggen som skall göras nu. I slutet av januari kommer markarbetena att 
påbörjas med sprängning, schaktning och spontning. Innan dessa arbeten påbörjas kommer vi att skicka ut mer information 
till de berörda i Finnboda. Alla våra transporter skall gå genom tunneln och vår bodetablering kommer att stå vid Markan. 
  
God jul och gott nytt år önskar Ikano! 
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Finnboda Dockland 

Brf Finnboda Dockland blir vårt nya projekt

Den nordöstra höga delen av svetshallen blir ett nytt bostadsprojekt med ca 40 lägenheter.

Vi jobbar nu med en spännande produkt som kommer att 

Vi siktar på säljstart i mars 2013. 

Projektet har en annons i senaste numre

Håll utkik på www.HSB.se! 

Den kompletterande rivningen, har uppskjutits något och 

 

Finnboda Kaj 

Arbeten med att förstärka bergssidorna har 

Vi planerar att påbörja en större renovering av kajen

 

Byggtrafik 

Transporter till pågående projekt kör i huvudsak

Viss trafik kommer dock att köra på den norra delen av Varvsvägen för att serva bygget av Hamnplanshuset (A1).

Den södra delen, från Kvarnholmsvägen till Svetshallen berörs endast minimalt.

 

Kommersiella verksamheter 

I Finnboda har alla kommersiella lokaler varit uthyrda 

möjlighet för nya företag att etablera sig i F

finnas för uthyrning i Markan. Utöver detta tillkommer 

ingång i markplanet från Hamnplanen. 

Längre fram, preliminärt 2015, tillkommer även kommersiella lokaler i Svetshallen.

livsmedelsaffär! 

 

Sjövägen (www.sjovagen.nu) 

Saxat ur www.sjovagen.nu: 
SjöVägen-trafiken drivs vidare av SL. 
Fram till nu har Projekt Sjövägen (företag och kommuner runt Saltsjön) i konkurrens upphandlat den trafik som körts 2011 och den 
trafik som körs innevarande år. Före midsommar beslöt Landstingets trafiknämnd att upphandla trafiken fr o m 2013. 
Upphandlingen pågår och i december blir det klart vem som skall trafikera sträckan i minst fyra år framåt från och med 1 april. 
Övergångsvis har Projekt SjöVägen fått uppdraget att köra trafiken fram till och med mars 2013.
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Parkering 

Den tillfälliga parkeringen mellan svetshallen

Ytan återgår till att bli byggplatsområde.

Parkeringarna på Hamnplanen viks för de som parkerar kortare perioder dagtid. Boendeparkering kommer inte tillåtas där 

framöver. 

Det har tillkommit en del platser framför Markan. Dessa kan användas för boendeparkering mellan kl 19 och 07. På dagtid 

ska dessa användas av hyresgästerna i Markan

  

 

God Jul o Gott Nytt År 

Önskar vi i HSB´s projektledning Finnboda

 

Mvh 

Urban Jonsson 

Projektchef HSB 

Finnboda Hamn 

Urban.jonsson@hsb.se 
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