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Nykvarn – 
toppläge mitt emellan Mälaren och sjön Yngern
Välkommen till Nykvarn, här bor du med naturen alldeles in på knuten och med 
näst intill obegränsade möjligheter till ett aktivt friluftsliv. Under sommarhalvåret 
erbjuder Mälaren och Yngern båtplatser, bryggor, bad, vattenskidor och fiske 
medan man på vintern kan njuta av härliga skridskoturer när isen lagt sig. 
Nykvarn passar dig som vill bo och leva nära naturen med en känsla av lugn 
och avskildhet men samtidigt nära och lättillgängligt. Orten som är Stockholms 
läns minsta kommun till antalet invånare växer i smakfull takt och är en efter-
frågad plats bland konfererande företag, här finns högklassiga hotell- och 
konferensanläggningar liksom norra Europas största kakbord uppdukat på 
Taxinge Slott. För den golfintresserade finns vackra och utmanande Vidbynäs 
Golfklubb, dessutom finns flera inspirerande butiker med inredning, hantverk 
och kuriosa också i området.

”Nykvarn kommun bröt sig ut från Södertälje kommun 
1999 och har sedan dess varit en egen kommun.”

På nära avstånd
Nykvarn ligger strategiskt placerat utmed E20 och Svealandsbanan. Med tåg 
tar du dig till Eskilstuna eller Stockholm på ca 30 minuter och det finns bra 
bussförbindelser med Södertälje. Även E4:an ligger inom räckhåll, vilket ger 
dig smidig tillgång till Skavsta flygplats och Nyköping. För den företagsamma 
entreprenören erbjuder kommunen attraktiva områden för etablering. IT-infra-
strukturen är i utbyggnadsskede och täcker i dag merparten av kommunen. 

”Idag finns här några större arbetsgivare men majorite-
ten av de cirka 300 företagen är fåmansföretag.”

Nykvarns Centrum – tryggt, trivsamt och spännande 
Förra hösten firades att kommunen passerat 10 000 invånare, en siffra som växer 
allt eftersom nya barnfamiljer och återvändare flyttar in. Den höga efterfrågan 
innebär att nya bostadsområden projekteras och skolor, vård och omsorg ses över. 
En av de största enskilda förändringarna är den planerade upprustningen av Ny-
kvarns Centrum vilket förutom nya butiker och restauranger även innefattar både 
nya hyres- och bostadsrätter. Nykvarns Centrum kommer att bli en både spännande, 
trivsam och trygg mötesplats för kommunens invånare.





Yngern Strand – sjöutsikt i bästa läge
Endast ett stenkast från strandpromenaden vid sjön Yngern, nära badplatsen byggs 
BRF Hökmossen 1 med 42 lägenheter fördelat i tre huskroppar med vardera tre vå-
ningar och hiss. Här erbjuds du ett unikt boende med storslagen sjöutsikt och vacker 
arkitektur. Byggnaderna är utformade för att passa in i det sörmländska landskapet 
och närliggande arkitektur. Boendets interiör präglas med modern design där varje 
kvadratmeter är noga genomtänkt och takhöjden är extra generös.
 

”Sjön Yngern är den största sjön i södra delen av länet, 
det sägs att vattnet är så rent att det är drickbart.” 

Här hittar du lägenheter från från två till fyra rum och kök om 36-81 yteffektiva kva-
dratmeter med bra förvaring. Ambitionen har varit att skapa bostäder som varierar 
för att just du ska kunna välja det som passar dig. Samtliga lägenheter har väl tilltagen 
altan eller balkong, många med magnifik sjöutsikt.
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Mark
Området utförs med gräs, häckplantering, träd, 
planteringsytor och vägen av stenmjöl.

Grund
Platsgjuten betongplatta.

Mellanbjälklag
Prefabricerat betongbjälklag.

Ytterväggar
Prefabricerade betongväggar med putsstruktur.

Innerväggar
Prefabricerade betongväggar samt lätta innerväggar.

Innertak
Plan 1 och 2 utförs med målad, grängad yta.
Plan 3 utförs som slätmålat på skivmaterial (gipsundertak)

Yttertak
Prefabricerade trätakstolar med trätak konstruktion. 
Betongpannor/plåt.

Golv
Trägolv av eklammel, ej i våtrum/entré.

Fönster/fönsterdörrar
Isolerglasfönster i trä med aluminiumklädd utsida.

Dörrar
Övriga invändiga dörrar av trä.
Gemensamt entréparti i metall med passagesystem.

Kök
Lackerad slät lucka med laminatbänkskiva som standard. 
Maskinell utrustning som diskmaskin, kyl/frys, inbyggd
Mikrovågsugn i vitt utförande samt  induktionshäll infälld 
i bänkskiva och ugn i bänkskåp. Köksfläkt integrerad i 
FTX-aggregat(värmeåtervinning) i överskåp.

Badrum/wc
Helkaklat badrum. Golv med golvvärme så kallad komfort-
värme(el). Tvättmaskin och torktumlare. Golvmonterad 
snålspolande wc, duschhörn/badkar samt handukstork. 
Tvättställ med kommod. Separat WC med klinkergolv och 
målade väggar.

Balkong/terrass
Balkong av prefabricerad betong. Räcken av metall, 
eluttag och belysning. Terrasser av stenplattor på mark.

Trappor/trapphus
Prefabricerade trappor av betong.
Keramiska plattor(klinker) på övriga golvytor.

Utvändigt
Vattenutkastare för utvändig bevattning. 

El, tele, IT och TV
Individuell mätning av hushållsel via elmätare. Grupp-
central i respektive lägenhet med automatsäkringar och
jordfelsbrytare. Utöver eluttag för normal belysning ingår 
belysningsarmatur med uttag i badrum och överskåp i 
kök.  Alla lägenheter får multimediauttag för tv, data och 
tele. Bostadsrättsföreningen ansluts till IT via fiber.

Gemensamma utrymmen
I separat byggnad får föreningen en gästlägenhet med 
pentry. Barnvagns- och rullstolsrum och lägenhetsförråd.
Fastighetsutrymmen utförs med målade väggar och dam-
mbundet betonggolv. Allmänna utrymmen utrustas med 
närvarostyrd belysning.

Uppvärmning
Uppvärmning av lägenheter sker med radiatorer och 
vattenburen värme via bergvärmeanläggning.

Ventilation
Mekanisk från- och tilluft med återvinning, så kallad FTX. 
Aggregatet monteras ovan spis. Installation sker i respek-
tive kök.

Avfallshantering
Sortering av avfall i prebafbricerat miljöhus.

Parkering
Parkeringsplats hyrs av föreningen. Möjlighet att som 
tillval välja motorvärmare och/eller carport. 

Hiss

Teknisk beskrivning



1. Brf Hökmossen 1
2.  Badplats
2.  Nykvarn Centrum
4.  Tågstation
5.  Återvinningstation
6.  Bensinmack
7.  Golfklubb
8.  Avfart/påfart E20
9.  Vårdcentral
10.  Idrottsplatser
11.  Tennis
12.  Förskola/Skola
13.  Idrottshall
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Kortfakta  – Nykvarn, Hökmossen.
BRF Hökmossen 1 ligger ca 1,5 – 2 km från Nykvarn Centrum och angränsar i väst 
mot sjön Yngern, en av Sveriges renaste insjöar. Området exploateras varsamt med 
huvudsakligen enfamiljshus som kantas av natur och skogsbryn. Bussnätet förlängs och 
erbjuder transport till centrum och tågstation på bara några minuter. Vid infarten till 
området ligger den populära och barnvänliga badplatsen Hökmossbadet. 

Kommunikationer
•  E20 påfart 10 min med bil
•  1,5 km till tågstation
 Cirka 36 minuter från Nykvarn till Stockholms C 
 Cirka 30 minuter till Eskilstuna via Strängnäs
•  1,5 km till matbutik och Nykvarns Centrum

Skolor
• Nykvarns Praktiska Gymnasium
• Lillhageskolan åk 6–9 och Kulturskolan
• Turingeskolan förskola 1 – 5 år
• Björkestaskolan förskola 1 – 5 år

Badplats
• 50 m till badplats/brygga
• Möjlighet till båtplats 

Golfbanor
• 4,5 km cirka 10 minuter till Vidbynäs Golfbana
• 19 km cirka 20 minuter till Kallfors Golfbana

Flygplats
• 85 km cirka en timme till Skavsta flygplats
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Intresserad av Yngerns strand?
Kontakta Pia Andersson fastighetsbyrå på telefon  08-532 501 66 eller maila
info@pianfa.com. Du kan även följa vad som händer på yngernstrand.se
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