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den, som knyter
s ammdn Me db or gdrpldts en
med Fatbursparken, iir din
sista moilighet att kopa en
ny kigenhet ett au Stock"holms mest eftertraktade
bostadsomrdderu . Viili nu
din egen lcigenhet i ndgon
au de tud Kuberna som
b erriknds udrd inflyttF atbursh oi

i
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ningsklara under
hosten 199 6.
Vill du bo mitt pi
Soder i ett spdnnande omride

med

,/^

r

mo*
dern arkitektur ochinternationell prdgel kommer du att
trivas i Fatburshojden.
Hdr forenas storstadens
aktivitet med lugnet frin en
av Soders vackra grcinomriden,
Fatbursparken. Och har har du
ndra till allt.
Stadsbibliotek, simhall och Soderhallarna finns pi Medborgarplatsen. Bank,
apotek, vinbutik, kemtvett, resebyri, mataffarer och restauranger n6r du pi ett ogonblick. Att promenera till bion eller
teatern tar dig ett par minuter.
Det dr latt att ta sig till och frin
Fatburshojden. T-bana Medborgarplatsen, buss 59 pi Gotgatan och
55 pA Swedenborgsgatan. Trivs du
dar det mesta hander, di trivs du i
Fatburshojden.
Det omtalade bAgformade bostadshuset "Bofills bige" har angivit tonen i

omridet. F6rutom Kuberna kommer
Fatburshojden att best6 av ett bAgformat hus och ett torn.
Fatburshojden dr ritat av den
kende danske arkitekten Henning
Larsen. Hans vision :dr att de fyra
husen Kuberna, Tornet och Bigen
ska knyta ihop Medborgarplatsen
med Fatbursparken och smdlta in i
den dvriga bebyggelsen. Hog kvalitet och nytankande ska prdgla boendet.
Kuberna ligger ldngs Fatburstrappan,
som leder ner frin Medborgarplatsen till
Fatbursparken. Fatburshojden med
Kuberna, Tornet och Bigen dr ett
inhdgnat omride vilket ger bide
trygghet och hemkdnsla. I
marknivi mot Medborgarplatsen ligger butiker och i viningsplanen under finns

nya Filmstaden med sex

biosalonger
samt garageplatser for de boende. Den oppna girden mellan Kuberna ger
moj lighet till avkoppling och
samvaro. I Kubernas mitt ligger en stenlagd atriumgird med
ljusinsldpp frin ett glasat tak. Runt
girden loper, i varje viningsplan, en
loftging med entr6er till ldgenheterna.
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Annorlunda planlosningar ger en omedelbar
kontakt med dagsljuset och miljon utanfor nar
du kommer in i ldgenheten. Stora fonster och
vaggarnas placering skapar rymd och oppna

I nista etapp byggr det ittkantiga Tornet i 23
viningar som frirvdntas vara klart for inflyttning v6ren 1997. Sist i omridet, och som en
avslutning pi det uppmirksammade projektet,

ytor. Standarden dr hog med parkettgolv i rummen och helkaklade badrum. I-igenheterna pi
civersta planet har en fin utsikt frAn hoga fran-

byggr Bigen med berdknad inflyttning hosten
t997.
Kuberna innehiller totalt 3B ldgenheter pA
fyra plan frfn 2 rum och kok pA 50 kvm till
5 rum och kok ph 120 kvm. Ligenheternas yta
varierar inom de olika grupperna. Insatsen och
m6nadsavgifterna varierar ocksi beroende pA
ldgenhetens ldge i huset.

ska f6nster. Till varje ldgenhet hor minst en
balkong eller terrass.
I koket finns utrustning for kdllsortering av
sopor och utrymme for diskmaskin. Badrummet ar f6rberett for installation av torktumlare
och tvdttmaskin. Gemensam tvdttstuga kommer att finnas i bide Bigen och Tornet, som ziven
fir pool och bastu for foreningens medlemmar.
Forridsutrymme finns i kdllaren och aven i vissa
lagenheter.

I

Tornets dversta viningplan kommer det
att finnas en gemensamhetslokal med milsvid
utsikt. Hdr kan du ordna privata fester eller
enbart njuta av Stockholm.

2:a 50 - 80 kvm

3:a 101 - 122kvm
4:a 96 - 107 kvm

5:a 104 - 120 kvm

Om dw iir intresserad au en liigenhet i
Kuberna iir dw uiilkommen till en au udra
inf orm at i o n s tr iiff or.
Vill du ha mer information, ring

gdrna:

/
lMByggnads AB
87 61.
tel
08-782
Mats Hallgren,
Annika Tavander, tel08-782 88 94
eller Ash

'Westlund, tel 08-782 87 32

SBC Bo

Marianne Mdhlqvist, tel08-77 5 72 00

Antal lrigenheter i Kuberna:38 st
Frin2 rum och kok pa 50 kvm till 5 rum och
kok pi 120 kvm. Balkong, terrass, forrid

Arkitekt: Henning

Larsen

samt Cinnober Arkitekter AB
Byggherre: SBCs bostadsrdttsforening Fatburshojden
Totalentreprendr: JM Byggnads AB
Forsta inflyttning: H6sten 1996
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JM Byggnads AB, Tegeluddsvdgen L00,Box27319,102 54 Stockholm
SBC

Bo,Box47650,117 95 Stockholm

