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Lägenhetsfördelning
100 st 1–4 rum och kök 
ca 27–78 kvm

Inflyttning
Prel från andra  
kvartalet 2020
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Ditt hem - dina regler
Käka frukost på kvällen, sätt upp bilder på  
okända människor på väggen, bjud in grannen 
på efterfest eller skruva upp teven i badrummet. 
Gör precis vad du vill i din nya lägenhet.
För det är din. Din, din, din...



Stadsnära och trivsamt småskaligt 
 — — —

Tisdagsvägen i Hökarängen - ett område som ursprungligen 
uppfördes på 1940-talet. De äldre bostadshusen med väl- 
bevarade byggnadsdetaljer har höga kulturhistoriska värden 
och som nu präglar kvarteren. Hit flyttar du om du vill bo nära 
stan men samtidigt få in lite småstadskänsla i vardagen, i en 
av Stockholms äldsta närförorter. 

I slutet av Tisdagsvägen, precis där naturen tar vid, bygger 
vi tre hus - kvarteret Tetris. I Tetris fokuserar vi på smålägenhe-
terna, för dig som äntligen kan flytta hemifrån eller för dig som 
har hittat någon att dela ditt liv med. Men det kommer även att 
finnas väldisponerade större lägenheter i husen för dig som 
har hunnit skaffa en större familj, eller för dig som sålt villan och 
söker det bekväma livet.

Nära flera kommunikationer
En kort promenad tar dig till någon av tunnelbanestationerna, 
Gubbängen eller Hökarängen och på endast 20 minuter är du 
på T-centralen. Inom en kvart står du på Söder, med allt vad 
det har att ge i form av god mat, uteliv och bra shopping.

Gott om service
Men du behöver inte åka in till stan. All behövlig närservice i 
form av matbutiker, apotek, vårdcentral, frisör och matställen 
finns inom promenadavstånd. Både Gubbängen och Hökar-
ängen, har egna små trevliga centrumtorg med välbevarad 
femtiotalskaraktär. Tar du tunnelbanan söderut når du det 
betydligt större Farsta Centrum. Här hittar du kläder och 
prylar till hela familjen. Ät lunch eller ta en fika på något av 
alla matställen.

Du har också Globenområdet och Tele2 Arena med hela 
sitt utbud inom räckhåll. Här har du tillgång till många av 
Stockholms stora idrotts- och kulturevenemang.

Förortslivet när det är som bäst
Här kan du verkligen få det allra bästa av livet i en förort som 
är etablerad på så många sätt. Kulturlivet sjuder hela tiden 
under ytan. Både som betraktare och utövare blir du nöjd. Håll 
koll på utställningarna på Konstiga Fönstret och i Konsthall 
C. Eller var med och ta del av klassisk vistradition på Hökis 
Visrum. Eller varför inte promenera bort till Världsarvet Skogs-
kyrkogården med sin världsberömda arkitektur? 

Ta med barnen till Kulturhuset Tegelscenen och Teater 
Tiddelipom som erbjuder scenkonst för alla barn 0-12 år. 
Parkleken Starrmyran är ett annat omtyckt ställe bland barn 
och unga. Här finns stall med hästar, getter, kaniner, marsvin, 
höns och getter. Ett paradis för alla barn som vill klappa, gosa 
eller gå en djurkurs.

Grönområden
Gröna parkstråk skiljer bostadsområdena åt i hela Gubbäng-
en och Hökarängen. Gå, jogga eller cykla på parkvägarna. Ta 
med dig picknick-korgen till Fagersjöskogen eller promenera 
längs Magelungens strand. Det är inte heller långt till en natur-
skön strandpromenad längs med Drevviken. 

Bra skola och dagis för alla
Du kan välja bland flera kommunala och några fristående 
grundskolor i Gubbängen – Hökarängen. Det gäller även 
utbudet av förskolor, här finns kommunala dagis och ett par 
fristående förskolor.

Fakta Tetris
STOCKHOLM | HÖKARÄNGEN
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Lägenhetsfördelning
45 st 1 rum och kök ca 27 kvm 
26 st 2 rum och kök ca 50–52 kvm 
9 st 4 rum och kök ca 78 kvm
15 st 1 rum och kök plus loft ca 35 kvm
5 st 2 rum och kök plus loft ca 76 kvm 

Boendeform
Bostadsrätter

Byggstart 
Slutet av 2018

Inflyttning
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Drömmen om ateljévåningen är sann 
 — — —

I Tetris hittar du lägenheten med det lilla extra. Dina vänner 
kommer att säga ”wow”. Ettor och tvåor med loft, högt i 
tak och takfönster ger oanade möjligheter att skapa något 
unikt för dig.

Smakfull arkitektur anpassade till miljön 
Tetris består av tre hus som smälter väl in i den befintliga 
miljön. Med dämpade toner i terrakotta, grått och rostrött, 
vita gavlar och tak i lertegel, kommer Tetris att bli en fin 
fortsättning på den charmiga 40- och 50-talsbebyggelsen 
runtomkring. 
  
Loft, ateljé eller studio - kalla det vad du vill
I Tetris har vi fokuserat på de mindre yteffektiva lägenheterna. 
Övervägande ettor och tvåor mellan 27 och 53 kvm. Här har vi 
tänkt till när det gäller att ta tillvara varje kvadratmeter. Plus 
att vi har utnyttjat den generösa takhöjden till något som inte 
bara ger en härlig känsla av rymd, utan även ger dig ganska 
många extra kvadratmeter att bo på. Takhöjden med sina 
dryga 6 meter, ger verkligen ateljévåningen sin karaktär.

De lägenheter som ligger högst upp, på fjärde våningen, 
är riktigt ljusa fina ateljévåningar med loft, snedtak och tak- 
fönster. Ettornas loft är 8 kvadratmeter där du till exempel 
kan placera din säng. Tvåorna har både takfönster och ett 

fönster mittemot för maximalt ljusinsläpp. Här är loftet hela 22 
kvadratmeter för dig att inreda som kombinerat sovrum och 
arbetsrum, eller en skön film-/spelsoffa framför en stor skärm. 

För dig som vill ha lite större
För dig som behöver mer svängrum finns några lite större 
lägenheter också. Flexibla fyror där du kan välja bort en vägg 
för att få en rymlig trerummare istället och tvåor som du kan 
förvandlas till en liten trea. 

Smidigare vardag
Varje lägenhet har ett tillhörande förråd i källaren, en enkel 
extraförvaring där du får plats med allt det där extra som man 
inte vill ha hemma i bostaden. Vinterkläder, skidor, krukor till 
balkongen eller uteplatsen. 

Det kommer att finnas gott om cykelställ vid husen så att 
du kan parkera cykeln säkert, och under ett av husen finns ett 
garage. 







Naturen utanför och gym i källaren
 — — —

Gillar du att röra på dig så finns här alla möjligheter. Ta en 
joggingrunda i den fina skogen, eller ge hunden och dig 
själv en skön promenad. För dig som gillar att bygga har vi 
inrett ett gym i källaren.

Gym i källaren
Är du en av de som gillar att träna men som kanske inte 
kommer iväg till ett gym? Det kanske ligger för långt bort eller 
så tycker du att det är för dyrt med gymkort? För dig bygger 
vi ett gym i källaren. Hit kan du enkelt ta hissen ner och träna 
en stund. 

Naturen utanför dörren
Miljön utanför betyder mycket för hemmakänslan. Här blir na-
turen till ett extra rum. Alla lägenheter har egen balkong eller 
uteplats som vetter mot naturen och skogen. Även innergår-
den, som har både utemöbler och grillplats, har skogsbrynet 
som närmsta granne. En extra bonus för alla barn är parkle-
ken Starrmyran. Den ligger bara en minut bort och har allt 
från lekplats, djurhållning och ponnyridning till grillning och 
skapande verksamhet av olika slag. 

Sätt din personliga prägel
En del av tjusningen med att köpa nyproduktion och 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 till exempel gälla golvet, 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 fiber.







Röster från Hökarängen
 — — —

Erika Guwallius, Gallon Tatoo
”Tatueringsstudion har funnits här i Hökarängen Centrum 
sedan 2011. Jag bor i närheten. Hökis är en trevlig stadsdel 
med mycket lokalkänsla. Det märks att folk verkligen bryr 
sig mycket om området. Människor trivs och vill inte flytta 
härifrån.”

Gudrun Werlin, Minioutlet
”Jag är uppvuxen här i Hökis, på Russinvägen, så det är extra 
kul att driva butik här. Det är ett bra och välintegrerat sam-
hälle, här finns människor av alla kategorier och butikerna är 
som små mötesplatser. Folk är medvetna och intresserade av 
att köpa ekologiskt och hållbart. Här vet de att kläderna också 
håller bra kvalitet till låga priser.  Vi har många svenska och 
danska märken som vi också är ensamma om i Stockholm.”



Anas Alasdy, Top Style Anas
”Det är lugnt och avspänt här. Jag jobbade tidigare i Farsta, 
men kom hit till Hökarängen för cirka fyra år sedan. Folk är 
sociala och hjälper varandra. 
   Mina kunder bor i förorterna här runt omkring. Tidigare var 
det inte lika vanligt att gå till barberaren, men nu dyker det 
upp salonger lite varstans. Jag kommer ursprungligen från 
Irak och jobbade även där som barberare.”

Richard Hamberg, Konditorn & Bagarn
”Det första jag tänkte på när jag kom hit var neonskyltarna. 
De är väldigt fina. Överhuvudtaget är det mysigt med 
50-talskaraktären som finns i området. Folk värnar mycket om 
varandra här, det är en skön vi-känsla. Här är det nästan alltid 
full rulle, särskilt på eftermiddagar och helger. Det är kul!”
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Arkitektens ord
 — — —

ELIN MARK
ARKITEKTSTUDIO WITTE

Precis öster om Hökarängens Centrum uppförs Tetris. Ett nytt 
bostadskvarter som bildar ett tillskott till Hökarängens klas-
siska bebyggelse från 1940-talet. Det nya kvarteret består av 
tre hus som inrymmer totalt 100 lägenheter från 1 till 4 rum och 
kök. Tisdagsvägen förlängs och får en entréplats som möjlig-
gör en infart till ett nytt garage samt parkeringar i närhet till 
bostadsentréerna. I direkt anslutning till husen finns ett stort 
grönområde som sträcker sig österut hela vägen till Drevviken.   

Bostadsgårdar och flertalet privata uteplatser ligger vända 
mot söder och angränsar direkt till grönområdet. Husen har 
sadeltak och fyra våningar plus vind. Husen är utformade 
med samma koncept för gestaltning, men på olika sätt för 
att anpassas till plats och funktion samt ge variation. Huset 
längst i öster, där garaget är placerat, är rakt utformat. 
Mittenhuset är kortare utformat för att tillåta utblickar och 
passager till grönområdet på båda sidor. Huset i väster har en 
förskjuten fasad för att på bästa sätt inpassa sig till befintliga 
gångvägar och terräng. Gavlarna har utformats med tillägg 
av en mindre volym i tre våningar, även den med sadeltak, 
vilket samspelar med befintliga hus i området.  
 
Färgsättningen är baserad på en färgskala i fyra kulörer. 
Samtliga gavlar utförs i en ljus slät betong. Även fönster och 
balkonger som är placerade på gavlarna utförs i samma ljusa 
ton. Byggnadernas långsidor däremot är mer kulörta men föl-
jer konceptet med ett monokromt utförande i toner som passar 
den befintliga bebyggelsens fasadkulörer. Fasadens små 
nivåskillnader ger skuggningar och ett levande fasadmönster 
som framträder olika beroende på årstid och klockslag.

I utformningen av bostäderna har vi aktivt jobbat med 
planlösningar som är anpassningsbara för olika önskemål. 
En tvårummare kan göras till en minitrea och en fyrarummare 
kan göras till en rymlig trea istället. Flexibelt efter olika behov.

I kvarteret planeras även för ett antal loftlägenheter om 1-2 
rum och kök + loft, vilka får en helt unik karaktär med sovloft 
och en generös rumshöjd. Lägenheter från 2-4 rum och kök är 
genomgående och har utsikt både mot gården och omgivan-
de natur och gaturum. 

Elin Mark
Arkitektstudio Witte
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