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Finnboda Hamn 
Information till 
Boende & Hyresgäster 
 

 
 
Hej !  

Det känns som ”Årets Julklapp” till Finnboda Hamn! 

Vi har ett hyresavtal klart med ICA ! 

De kommer att starta en livsmedelsbutik enligt konceptet ”ICA Nära” i Spantverkstaden, september 2015. 

Det känns väldigt roligt för oss i HSB att äntligen, efter långt förhandlande, kunna ge er ett fast besked! 

Vi säger ett varmt välkommen till ICA, 2015 ! 

Vi välkomnar också de nyinflyttade i Finnboda Hamnplan ! Vi hoppas ni ska trivas i ert nya hem Finnboda Hamn, med era 

nya grannar och med HSB! 
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Ombyggnationen av Spantverkstaden är i full gång med rivningsarbeten. Det blir ett uppehåll efter det, under vintern, 

därefter går bygget igång igen med att skapa en ny grundplatta, väggar och tak mm. 

Vi känner nu att vi har de väsentliga bitarna på plats vad gäller service, nämligen busstrafik, Sjövägen, förskolor och 

livsmedelsbutik. 

 

Nyheter om övriga pågående och kommande projekt: 

I Finnboda Hamnplan fortsätter inflyttningen i januari för hus A3 och i mars för de tre radhusen mot kajen.  

Under 2014, från september, sker inflyttning i Saltsjö Vy (Ikano Bostad). 

HSB Finnboda Dockland startar med markarbeten för ny källare i februari 2014. 

Vi har alltså under 2014 och 2015 mycket byggaktivitet i det centrala Finnboda. 

HSB planerar för säljstart av det mycket unika projektet Finnboda Pirar under våren 2014. Vi hoppas på ett stort intresse 

från våra medlemmar och övriga marknaden och planerar för byggstart samma år! 

Vi återkommer i början av året med mer specifik information, speciellt för er närmast berörda i Finnboda Hamnplan och 

Finnboda Hamnkontor. 

Håll utkik på vår hemsida och anmäl gärna intresse om ni är intresserade! 

 

Hyresgästen i Maskinverkstaden, Äventyrskontoret har fått nya ägare. 

Vi hälsar Thomas Hulldin och Peter Larsson välkomna till Finnboda! 

De smider planer för att utveckla verksamheten och återkommer säkert med nyheter runt det. 

 

En riktigt God Jul & Ett Gott Nytt År! 
Önskar 
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