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Finnboda Hamn 

 
Information till 
Boende & Hyresgäster 

  
Hej ! 

Efter en rätt jobbig byggvinter är nu äntligen värmen och solen här ! 

Vi har dragit igång försäljning av en ny etapp, Brf Finnboda Dockland! 

Intresset var stort, vi hade nära 500 besökare den 21 april. Finnboda visade upp sin bästa sida med välkomnande solsken. 

Tre Kronor angjorde Finnboda 6 maj. Vi firade taklagsfest för Hamnplansprojektet. Vi gjorde en kortare seglats och fick slita 

o dra lite i skoten ! 

Visst är hon en prydnad som gör sig väldigt bra vid Finnbodas stora pir. 

 

Pågående produktion i Brf Finnboda Hamnplan 

Se gärna mer om projektet på www.HSB.se. 

Samtliga huskroppar är nu uppe i full höjd.  

Husen håller på att isoleras och förses med puts på ytterväggarna. De inre arbetena med målning och golvläggning har 

påbörjats i hus A3. 

Produktionen följer tidplanen, med första inflyttning i slutet av september 2013. 

Vi har i nuläget 9 lägenheter kvar att sälja . 
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Finnboda Dockland 

Försäljning pågår. Intresset är stort och vi har gått hopp om en byggstart i höst. 

Se mer detaljerad info på www.HSB.se! 

Rivningen avslutas inom kort. De väggar som står kvar är kulturmärkta och kommer bevaras. 

Preliminärt ske inflyttning under kvartal 2, 2015. 

 
 

Finnboda Kaj 

Arbetet med att förstärka bergssidorna återupptas med full kraft.  

Planerad start för större renovering av kajen är hösten 2013. 

 

Byggtrafik 

Transporter till pågående projekt kör i huvudsak via Finnbergstunneln med infart genom östra grinden. 

Det gäller just nu främst tunga transporter från schakt och rivning i området runt svetshallen. 

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 sedan en lång tid tillbaka. I och med att Markan färdigställs skapas 

möjlighet för nya företag att etablera sig i Finnboda. Under våren 2013 kommer två nya lokaler om totalt ca 500 kvm att 

finnas för uthyrning i Markan. Utöver detta tillkommer 2014 kommersiella lokaler i bottenvåningen på Brf Hamnplan, med 

ingång i markplanet från Hamnplanen. 

Längre fram, preliminärt 2015, tillkommer även kommersiella lokaler i Svetshallen. Vi jobbar intensivt med att där inrymma 

livsmedelsaffär! 

 

Sjövägen (www.sjovagen.nu) 

Det är mycket glädjande att SL nu tagit över driften av båtlinjen ! 

Vi kommer fortsätta arbetet med att utveckla angöringen till Finnboda Hamn. 

Det planeras för väderskydd mm.   

______________ 

 

Trevlig Helg ! 

Önskar vi i HSB´s projektledning Finnboda 

 

Genom/ 

Urban Jonsson 

Projektchef HSB 

Finnboda Hamn 

Urban.jonsson@hsb.se 
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