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FATBURSHOJDEN SODERS NYA CENTRUM
Med Fatburshojden krons utbyggnaden i Sodra Stationsomr6det med bide torn och
krona. Projektet utgor den sista etappen i det arbete som piborjades under forsta
halvan av i98O-talet. Omridet berdknas helt inflyttningsklart i slutet av 1997.
Fatburshojden grensar mot Medborgarplatsen i oste1, Fatbursparken i vdster samt
Fatburstrappan I soder. Ett par minuters promenadvdg bort finns tunnelbanestation
Medborgarplatsen. I omrirdet finns redan idag en saluhaIl. Hdr ryms bland annat
restauranger och en mringd specialbutiker.

Under 1995

-

96 byggs dven "SF Filmstaden Soder" med sex olika biografer enligt

THX-normen, vilket garanterar l1ud- och bildupplevelse av hogsta internationella klass.
Fcirutom biografen byggs riven en ny butikslokal

pi ca 1300 kvm i gatuplanet.

Totalt byggs ca 160 liigenheter med ytor pA 35
Vy duer den priuata gdrden

till

120 kvm. Dessutom fbr aTla

bostadsrdttsinnehavare tillging ti1l en gemensam festvining med panoramautsikt over

omgtirdad au Bdgen, Tbrnet och

Stockholm beiagen overst i Tornet som mdter hela 103 meter over havet... Samtliga

en au Kuberna.

ldgenheter upplAts med bostadsrdtt. Medlemmar i SBC BO har fortur.

HOG STANDARD OCH TRYGGA MATERIAL
Bostdderna kommer att ha en genomgiende hog grundstandard med b1.a. 2,5
2,6 meter

-

i takhold och franska eiler vanliga balkonger i ldgenheterna. Varje

bostadsrdttsinnehavare utrustar sin ldgenhet efter sina personliga onskemil.
Stora mojligheter finns att piverka utrustning, inredning och planlosning.

Alla bostadsrdttsinnehavare har dessutom tillg6ng

till

en gemensam pool-

anldggning inom omridet.

JMs miljopoiicy utgor en viktig del i hela byggprocessen. Redan

pi

planeringsstadiet har miljofrigorna beaktats i form av en miljoplan
som dr framtagen for projektet.

vAntDsBEROMD DANSK ARKITEKT
Arkitekten bakom Fatburshojden dr Henning Larsen. For Henning
Larsen rir ljus och rymd viktiga frigor. Ldgenheterna i Fatburshojden

skiller sig fr6n minga andra genom att man redan frAn ldgenhetens
entre fAr kontakt med dagsljuset och miljon utanfor, De stora

fonstren och vdggarnas placering skapar rymd och oppna ytor
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KLASSISKA FOREBITDER
Fatburshojden bestir av fyraolika byggnader

-

Tornet, Bigen, Rektangeln och

tvi

Kuber. OmrAdet dr ritat efter klassiska europeiska forebilder der torgen rymmer ett

torn och avslutas med en intilliggande bige.
Syftet iir bide att det ska vara vackert for ogat och trivsamt for de boende. Genom
inbyggda gilrdar skapas hemkdnsla och utrymmen exklusivt for de boende i omridet.

DET NAN AN DE OLIKA BYGGNADERNA
Det ittkantiga Tornet

2ir 23

viningar hogt och rymmer ca 85 itigenheter. Det byggs

med exklusiv naturstensfasad. Tornet avslutas med en krona'

Overst finns en festvining for de boende, som rymmer 30 sittande gdster. Dit kan
ocksA var och en som bor i omridet ta med en termos kaffe och en picknick-korg for
att njuta av den svindlande utsikten over Stockholm.
Rektangeln dr bendmningen

p6' de kommersiella lokalerna'

Hcir syns Kuberna och Tbrnet i
p ersp

ebtiu

frdn Me dborgarplat

sen.

Hiir byggs ett biopalats samt en butik. Under
mark ryms tvA parkeringsgarage for de boende.

Pi rektangeln byggs de tvA Kuberna, som dr tv6
bostadshus med vardera 4 vbningar och 38
liigenheter. Kuberna har vardera en overglasad

innergird. Det finns dven en avskild oppen gird
mellan kuberna.
Rektangelns, Kubernas och Bigens
fasad

fir

en ljus sldt puts.

Bdgens sdderfasad med sina

lofEdngar Till ucinster sbymtar
Fatbursparken.

Norr om Tornet och Kuberna placeras
Bigen, som dr ett halvcirkelformat bostadshus

pi 6 viningar och 28 ldgenheter.

B6'gen byggs

kring en mindre entr6gArd.

Nigra av ldgenheterna mot Fatbursparken
byggs

i etage med en egen uteplats. Bigen

innehiller tiven 350 skyddsrumsplatser'
Vcistfasaden pd Kuben ncirmast Tornet

samt en sebtion au Bdgen. TilI hdger
syns Fatburstrappan

i riktning

mot Medborgarplatsen.
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FAKTA

HISTORIK
En gdng

i tiden ldg en insjb uid namn Fatburen

d"rir Siiders

I

KORTHET

Antal lrig enheter totalt: ca

1

ffi

nya centrum nu ucixer fram. Sjdn dikades ut under 1ffi0-

Uppldt els eform

talet fdr att ge plarc dt en rak strcickning au rutuarande

Storlek pd lrigenheterna

Gdtgatan. Efter drygt hundra dr besliit man au

Planerad byggstart: hdsten 1995

fylla

igen

b ostadsrrin

er

fnin 35 till

120

bwn

Farburen helt och 18ffi kimnade sjdn plats f6r Stochholtns

Byggherre rir au JM Byggnads AB oclr SBC-BO

fdrsta j drnuitgsstation, S6dra Stration.

bil d a d

Ar

1979 h.itpte Stockholms komnwn Siidra Stations-

omrddet au Sl. Utbyggnaden au omnidet inleddcs under
Iedning au stadsbyggnadsborgarrddet Stme Haglund, som
ciuen i folhmun gau namnet

dt Tbrnet: "Ilaglunds pinne".

b o st a

d s rrin

sfb r e n in g.

Preliminhra inf lyttnin gstider:
Rekt angela sommaren

-9

6

Kuberna: hdsten - 96
Tbrnet: udren-97
Bdgen: hdsten-97
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DU HA MER INFORMATION?

Ring SBC-BO tel 020

-7

5 72 0O eller JM:s bostadsbutik tel 08 - 664 00 35.

Wlkommen!

