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Lägenhetsfördelning
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Precis lagom mycket puls
I Enskede, på Tussmötevägen, bygger vi för dig som 
uppskattar lugnet men ändå vill ha nära till stadspulsen.  
   Du som gärna vaknar till fågelsång men sen köper 
en kaffe i farten på väg till jobbet. Här på den lilla  
höjden som kallas Hemskogen, tornar det snart upp 
sig tre hus med totalt 59 lägenheter bland träden. 

På med skorna, gå två minuter åt ena hållet till  
T-banans gröna linje och strosa sen längs Södermalms 
gator på lite mindre än en kvart. Kliv i stövlarna och ta 
av åt andra hållet från porten för att promenera i sko-
gens fridfullhet eller välj en promenad bland de vackra 
villorna i området. 

Hemskogshöjden är en plats där du kan bibehålla  
balansen i livet – en plats för både tempot och lugnet.



Ett klassiskt område nära stan
 — — —

Enskede har varit ett populärt område att bo i sedan decennier 
tillbaka. Idag hittar du mängder av olika bostadstyper runt om-
kring. Ta en promenad och upplev en tidsresa genom lummiga 
villakvarter, charmiga radhusområden och flerfamiljshus som 
byggdes upp under hela 1900-talet.

Många anledningar att trivas
Varför så många väljer att bo i Enskede har nog lika många 
svar som det finns människor här. Men att närheten till 
skolor, service och de omåttligt populära lokala handlarna 
och restaurangerna är några av anledningarna – är inte en 
särskilt vågad gissning. Och med innerstan bara fem tunnel-
banestopp bort, är det svårt att komma på varför man inte 
skulle trivas här.

Från dagis till gymnasiet
Om du snart blir förälder eller redan är, så kommer du nog 
behöva besöka en och annan förskola eller skola. Och som 
tur är så finns de nära. För de yngsta hittar du bland annat 
förskolan Raketen på andra sidan gatan, föräldrakooperativet 
Globenkulan, Stureby förskola och Sportstugans förskola. 
Allihop bara ett stenkast bort. Inte heller råder det någon brist 
på lekplatser i närområdet.

Ett flertal skolor finns också i närheten när de små når 
matteprovsåldern: Tallkrogens skola, Enskedefältets skola, 
Sturebyskolan och Kunskapsskolan Enskede för att 
nämna några.

Lek, träning och avkoppling
Med Hemskogen direkt utanför porten är det nära till 
närmaste promenadstråk. I skogen finns det stigar lika 
passande för en gångtur som en löprunda. Eller så tycker du 
kanske det är en ren transportsträcka till utkiksplatsen högst 
upp på bergsryggen. Här har du utsikt över Stockholms 
södra siluett. 

Under vintern är Enskedefältet en perfekt plats för att åka 
pulka och pulsa i snön. Och när snön töat bort och solen 
står som högst, blir samma gräsytor små gröna oaser. Spela 
fotboll, ha en picknick eller bara luta dig tillbaka och ta en 
sömnig paus i solen.

Fotbollsklubben Stureby SK har funnits sedan 1929 och än 
idag har de lag för alla åldrar. Från de absolut yngsta upp 
till veteran-nivå. Är du mer intresserad av racketsport ligger 
Enskede rackethall bara en dryg kilometer bort. Och rakt över 
vägen ligger gymmet.



Fakta Hemskogshöjden
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Lägenhetsfördelning
1 st 1 rum och kök ca 46 kvm
16 st 2 rum och kök ca 48–55 kvm  
27 st 3 rum och kök ca 78–85 kvm
15 st 4 rum och kök ca 92–102 kvm
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Bostadsrätter
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Hemmen i Hemskogshöjden
 — — —

Längst upp på gatan, där vägen tar slut kommer Hemskogs- 
höjdens tre hus att stå. De 59 lägenheterna är från 1 till 4 rum  
och kök, och har ritats av Bergkrantz Arkitekter. 

Varje lägenhet får balkong eller en uteplats. Och då de 
högsta våningarna är i höjd med träden runt omkring – kan 
du verkligen vakna upp med en kopp kaffe till fågelsång bland 
talltopparna och frisk luft.

För att ge husen en naturlig plats integrerar vi dem i 
skogsdungens rofyllda omgivning. Så många träd som möjligt 
kommer också stå kvar och omfamna husen. Den typiska 
skogsfaunan kommer på ett naturligt sätt även att flyta in 
i gårdarna mellan husen med skogsmark, mossa, ljung och 
annan låg vegetation. 

I källaren och på vinden kommer det finnas förråd. Under 
husen finns garage med plats för både bilar och cyklar. 
Dessutom kommer det att finnas några parkeringsplatser på 
gatan. Så du kan packa in och ut ur bilen på ett smidigt sätt!

Lägenheterna har sunda och väl utvalda material. Gene-
rösa kök och vardagsrum som sedan övergår till rum i fil med 
ljus och rymd. Sovrummen finns längre bak i lägenheterna i en 
mer privat del. 

Sätt din personliga prägel
En del av tjusningen med att köpa nyproduktion och att vara 
med från allra första början, är att du kan sätta en personlig 

prägel på din nya bostad. Du kan göra olika tillval ur vår 
inredningskatalog. Det kan gälla köksluckor, bänkskiva eller ett 
annat kakel. Du väljer och vi hjälper dig på vägen.

Utvalda och sunda material som håller länge
Vi är måna om att ha noga utvalda material och en genom-
tänkt planlösning i våra bostäder. De smakfullt kombinerade 
och tåliga ytskikten behåller den fräscha nybyggda känslan 
länge. Till husens interiör har våra  inredare tagit fram golv, 
kakel, klinker, beslag och kökssnickerier utifrån klassisk  design 
och god kvalitet. Lägenheterna har  genomgående ekparkett 
– slitstarka golv som bara blir vackrare med åren. Husen är 
utrustade med IP-telefoni, bredband och TV via fiberkabel.

Energieffektiva hem med känsla 
Hållbarhet är viktigt för oss och vi bygger våra hus med 
omsorg om både människor och miljö. Husen är smarta med 
energieffektiva lösningar för låga driftskostnader som till 
exempel återvinning av frånluft samt välisolerade väggar 
och tak.

















Röster från Enskede
 — — —

Leffe Norman, Ica Kvantum Bea
”På Bea har jag jobbat i mer än 12 år och här trivs jag verk-
ligen. Det är otroligt trevliga kollegor och vi månar om våra 
kunder, de blir som ens vänner. Området är lugnt och skönt 
och man behöver knappt låsa dörren om man går hemifrån. 
Min favoritpark är Margaretaparken som ligger ett stenkast 
från där jag bor, men det finns många fina grönområden 
här omkring.”

Erik Palm, Ica Kvantum Bea
”Det är ett bra område och kunderna är jättetrevliga. Vi som 
jobbar här är ett glatt och skönt gäng som verkligen trivs 
tillsammans. Folk brukar säga att Ica Bea är världens bästa 
butik och ja, allting finns ju här från matvaror till gummistövlar 
till barnen.”

Eyup Yildiz, Restaurang Myran
”Jag har jobbat här i 17 år. Enskede är ett trevligt område att 
jobba i. Här bor trevligt folk och det är en avslappnad stäm-
ning. Restaurangen har funnit här sedan mitten på 60-talet, 
så vi känner våra kunder väl. Här finns det mesta man behöver 
i kvarteret, som skolor, apotek, mataffär och gröna frilufts-
områden. Det går att promenera till Globen på 15 minuter.”

Maude Ärnström, Maudes hotell
”Mitt hotell ligger i en idyll av småhus med fantastiska vackra 
trädgårdar. Sedan vi öppnade för snart 20 år sedan har vi tagit 
emot mest affärsresenärer och utländska turister. Men på 
senare år har vi fått en ny kundgrupp. Det är föräldrar till dem 
som köper bostad i området. Gästerna brukar säga att de 
gillar lugnet och närheten både till Globen och city. Det bästa 
av två världar helt enkelt.”

Linnea Rimeika, Enskedeparkens bageri
”Här är det nära till allt, det är väldigt gemytligt, lite småstads-
känsla tycker jag. Ridskolan här bredvid är populär och den 
bidrar till den lite lantliga atmosfären. Alla som jobbar på 
cafét bor i närområdet. Vi känner folk som kommer och kan ge 
dem mer personlig service. Jag har jobbat på andra caféer 
tidigare och det är inte alls samma sak, här är mycket mer 
personligt.”
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Arkitektens ord
 — — —

EVA HÖGLUND,
CALLE HJERTSTRAND BRENSÉN
BERGKRANTZ ARKITEKTER

I den vackra skogsbacken, i utkanten av Hemskogen nära 
Svedmyras tunnelbanestation, placeras tre nya 
bostadshus.

Husen är varsamt planerade, med hänsyn till befintlig  
bebyggelse av olika årsringar samt den naturliga terrängen. 
Vegetationen består till största del av uppväxt tallskog med 
inslag av lövträd.

Husen är 4–6 våningar höga, högre åt gatan i norr och 
lägre mot skogsbacken i söder. Husens entréer nås från en 
mindre ny lokalgata i anslutning till Tussmötevägen. Ljusa 
våningshöga socklar möter marken. Vid mittersta huset 
ligger avfallshantering samt källsortering. Fasaderna har ett 
reliefmönster likt kvaderstenar och är sedan putsade i rött och 
gråblått och beige.  

Mellan husen har vi gemensamma gröna gårdar med 
skogskaraktär; häck, buskar perenner och lök. Här finns också 
lekytor för barnen samt gemensamma platser för boende. 
Under gårdarna ligger ett gemensamt garage, som sörjer för 
bostadsparkeringen.

I lägenheternas ser man direkt in i generösa kök och 
vardagsrum, till dessa länkas sen rum i fil längs fasad som 
skapar ljusa vackra stråk och rymd. Sovrummen är belägna 
längst bak i lägenheterna i en privat zon. Balkongerna med 
pinnräcken vetter åt gårdarna i öst och väst.
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