
stockholm – liljeholmskajen

sjövikshöjden 6
Personligare stadshem närmare naturen  



jM reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Fotografi er och illustrationer är idébilder som kan avvika från verkligheten.

kvarterets tre lamellhus hamnar på en brant, 
får en putsad ljus fasad och ett varierat utbud 
av planlösningar. här samsas välplanerade 
tvåor med familjevänliga femmor. 



natursköna sjövikshöjden reser sig över Liljeholmskajen, med utsikt mot Årstavikens 
vatten och Tantolundens trädkronor. nu bygger vi sjövikshöjden 6 – den sista etappen 
i det nya bostadsområdet. den avslutande etappen omfattar tre stycken lamellhus 
vars kroppar blir delvis insprängda i berget. Resultatet är putsade kvartershus med 
fina sutterängplan. För småbarnsfamiljen är det en trygghet. nära kommunikationer 
och med planer för förskola i ett av husen blir sjövikshöjden 6 ett idealboende för 
alla som värdesätter sin tid.

smarta hem sparar tid 
För när du flyttar till sjövikshöjden 6 får du nämligen tid över till annat än ditt boende. 
det är en av många fördelar med en nyproducerad jM-bostad. Glöm allt vad reno-
vering heter. det nybyggda lägenhetslivet börjar i samma stund som du packar upp 
din första flyttlåda på den mattlackade ekparketten. Alla lägenheter får en öppen 
och genomtänkt planlösning med goda förvaringsutrymmen och modern inredning. 
Till ditt helkaklade badrum ingår en komplett tvättutrustning och som uterum får 
du antingen en rymlig balkong eller uteplats mot gårdsgrönskan. i sjövikshöjden 6 
kan du välja mellan två till fyra rum och kök beroende på hur mycket rum du och 
din livsstil behöver.

sjövikshöjdens 
sista pusselbit
i sjövikshöjdens sista kvarter bygger vi 82 nya bostadsrätter som fullbordar det 
nya bostadsområdet. Dessa tre lamellhus med ljusa fasader, vackra sutteräng plan 
och ett naturligt läge blir kronan på sjövikshöjdens verk.



jM reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Fotografi er och illustrationer är idébilder som kan avvika från verkligheten.

Badplatser
I området finns flera badplatser att välja bland; Ormbergs-
badet, Trekantens strandbad och Årstavikens bad. I den 
senare kan du dessutom fiska och paddla kajak.

Galleria
Liljeholmens butiksutbud blomstrar. Det du inte hittar 
utmed Liljeholmskajen f inner du garanterat i någon av 
Liljeholmstorget Gallerias omkring 90 butiker.

Träning
Föredrar du att spela lagsport, svettas på gym eller flåsa i 
joggingspåren? Här finns det mesta i träningsväg – idrotts-
hallar, bollplaner, innegym, utegym och friska skogsslingor.

Kajpromenad
Från Årstabroarna till Liljeholmsbron sträcker sig den vackra 
kajpromenaden. Utmed den finns flera rastplatser däribland 
soldäck, småbåtshamn och badbrygga.

För- och grundskolor
I närområdet ligger redan Årstabergs förskola, ytterligare 
en förskola är planerad i ett av de nya husen. Närmsta 
grundskola är kommunala Årstadalsskolan.

Kommunikationer
Nära Sjövikshöjden 6 ligger Årstabergs pendeltågsstation 
och Liljeholmens tunnelbana. I området går även tvärbanan 
och flera busslinjer.

Restauranger
Liljeholmen lockar med många fina restauranger väl värda 
ett besök. Pröva en vedeldad napolitansk pizza på bästa 
vattenläge, indisk mat på Indian Garden eller köp med dig 
färskt bröd från Brot Stenugnsbageri.

Årstaskogen
Utanför din dörr breder Årstaskogen ut sig i all sin prakt. 
I detta skogsområde finns koloniträdgårdar, båtklubb, pro-
menadvägar och två utegym med olika träningsredskap.

SJÖVIKS-
HÖJDEN 

6

300  m

ÅRSTADAL

ÅRSTA-
BERG

50  m



Redan för hundra år sedan var Liljeholmen ett populärt utflykts-
mål. det behöver egentligen inga vidare förklaringar. Med sitt 
unika vattenläge, resliga bergknallar och lummiga skogsprakt 
framstår Liljeholmen som en skärgårdsmiljö mitt i staden. På 
senare år har området förädlats – från trevligt utflyktsmål till 
eftertraktad bostadsadress. För de flesta är det blandningen 
mellan sjöläge och innerstad som lockar. här finns alla förutsätt-
ningar för ett smidigare livspussel. Med tvärbana, pendeltåg, nära 
till e4:an och ett välspunnet nät av cykelvägar löser du vardags-
kommunikationen. Utmed kajen nedanför kvarteret sjövikshöjden 
har service- och shoppingutbudet tagit fart. Redan nu finns här 
flera olika restauranger, butiker och caféer. vid Liljeholmstorget 

Liljeholmen från höjden
Från sjövikshöjden får du vyer mot vattnet och tantolunden samt 
cykelväg över Årstaviken till södermalm. i detta natursköna läge knappt 
en kilometer från innerstaden reser sig ett nytt bostadsområde.

Galleria har du vårdcentral, omkring 90 butiker samt gym. Föredrar 
du att motionera i naturen så finns fina strövstråk och joggingspår 
i de intilliggande skogspartierna.

skog, lek och cityliv
nära sjövikshöjden 6 hittar du flera spännande lekplatser. i kors-
ningen Marieviksgatan-sjöviksgatan väntar Blomsterdalen för de 
små, och den tillgänglighetsanpassade äventyrsparken Blockriket 
på sjövikshöjden har ett skogstema som barnen själva fått bidra 
till. Lägg till en fotbollsplan med konstgräs, en stor variation av 
badplatser och Årstaskogen alldeles utanför dörren och du får 
en harmonisk ankarpunkt till ditt snabba innerstadsliv.



Med sjövikshöjden 6 färdigställer vi det efterlängtade bostads-
området sjövikshöjden. det nya kvarteret blir en värdig final till 
en redan utsökt hemvist.

varma lamellhus med  
avskalad arkitektur
På sjövikshöjden bygger vi tre lamellhus vars kroppar klättrar 
upp för en bergsbrant. när kvarteret står färdigt blir det ett 
föregångsexempel på hur ny arkitektur kan samverka med 
orörd natur.

”Vi har strävat efter att ge byggnaderna kvalitet i material  
och gestaltning som håller över tid. Det kommer att märkas.”

Fredric Scherman, Erseus Arkitekter



– Till sjövikshöjden 6 har vi ritat tre lamellhus med ljusgråa fasader 
som tillför något nytt till omgivningen. husen får ett skarp skuret 
modernt uttryck med vackra burspråk som skjuter ut ur hus-
kroppen och omfamnar balkongerna, säger Fredric scherman 
som tillsammans med kollegorna Christian hemning och Anders 
Lundqvist från erseus Arkitekter har ritat huset.
 För att göra det sista kvarteret till en del av sin miljö såg vi helt 
enkelt till att bygga in det i berget. Anders Lundqvist förklarar hur 
de varmgrå lamellhusen förhåller sig till bergsbranten:
 – Berget, med sin dramatiska topografi, har format kvarterets 
karaktär. husen är anpassade till berget och lyfter fram branten 
som en estetisk kvalitet.
 Men det som framför allt utmärker arkitekturen är det omsorgs-

fullt utvalda materialet. i sjövikshöjden 6 står det vackra och 
beständiga husmaterialet för utsmyckningen.
 – För att ge husen ett ärligt och naturligt uttryck så har vi 
arbetat med rena material och använt materialets naturliga färger. 
kulörer som kompletterar den vackra naturens färger i omgiv-
ningen, säger Christian hemning.
 här får lägenheterna halvöppna ytor där kök och vardagsrum 
ansluter till varandra samtidigt som köksrummet får en ostörd 
karaktär. vardagsrummen placerar vi i riktning mot soliga väder-
streck och planlösningen utformas för att bidra till fria siktlinjer 
och goda vyer.
 – i synnerhet från balkongerna får du en vacker utsikt in mot 
stan, söderut eller både och, avslutar Fredric scherman.
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när du kliver in i sjövikshöjden 6 så möts du av vitmålade väggar och 
en mattlackad ekparkett. det är en stilren inredning som betonas av 
hållbara naturmaterial som löper hela vägen genom din nya bostad. 
här blir originalinredningen smakfull och vacker utan att någonsin 
ställa sig i vägen för ditt personliga uttryck. särskilt fint blir det när 
du inreder med föremål och detaljer som har en egen historia eller 
som du har inhandlat på olika resor. Låt en vacker gammal ljuskrona 
från en antikhandel, en ärvd skänk eller en souvenir från Marrakech 
ge dina nya rum en tidlös karaktär. På dessa välplanerade ytor kan du 
mixa kulturer och stilar för att skapa dig en egen känsla. ditt hem 
blir en berättelse.

elegant kvalitetskök
i köket ser vi till att du får allt du någonsin kan tänka dig behöva. Från 
fullutdragslådor och smart källsortering till varmluftsugn och induk-
tionshäll. i ditt nya och väl utrustade kök ska du kunna tillreda en 
festmåltid lika smidigt som en kvällsmacka. vitvaror från siemens, 
vitmålade skåpsluckor från Marbodal, helintegrerad diskmaskin samt 
en klassisk grå bänkskiva gör köket till en estetisk upplevelse – där 
du kan tillaga dina kulinariska.

Rent och rogivande
Badrummen i sjövikshöjden 6 blir inte bara helkaklade – de blir fullt 
utrustade med både tvättmaskin och torktumlare. i de mindre lägen-
heterna spar vi på utrymmet med en smart kombimaskin. På golvet 
lägger vi ljusgrå klinkerplattor från M2, och på väggarna klättrar 
ett vitt kakel. duschen avskärmas med en glasvägg och förvaringsut-
rymmen finns i såväl väggskåp som kommod.

Låt inredningen tala
i sjövikshöjden 6 kan du ge dig hän och inreda på ett sätt som 
speglar dina personliga livsupplevelser. håll inte tillbaka, låt varenda 
färg och föremål bli en del av din berättelse.





därför ska du välja jM

trivsel i kvadrat
vi bygger bara ljusa, luftiga och funktionella bostäder med genomtänkta planlös-
ningar och praktiska detaljer. smarta kvadrat helt enkelt. För att inte säga fräscha 
kvadrat. här har ju ingen annan bott! Allt är nybyggt och färdigt, så det är bara att 
flytta in och börja trivas. Om du vill får du dessutom vara med och påverka slut-
resultatet. Med tillval som vitvaror, skåpluckor, kakel och mycket mer, sätter du 
enkelt din egen prägel på ditt hem.

helhetstänk
För oss är det viktigt att varenda detalj, liten som stor, i ditt nya hem är fulländad. 
det är bara så man kan bygga en oslagbar helhet, med gott om plats för trivsel 
och bekvämlighet. inne likväl som ute: vem vill inte ha en genomtänkt balkong 
eller uteplats. 

Det är här framtiden håller hus
vi sätter dessutom det personliga boendet i ett större sammanhang. Många kan 
bygga miljövänliga hus, men alla kan inte bygga samtliga sina hus miljövänliga. det 
faktum att vi bara bygger lågenergihus, gynnar till exempel både ekonomin, klimatet 
och nästa generation. Men att ta ansvar för miljön är inte bara en klimatfråga. För 
oss handlar det också om miljövänliga transporter, att undvika farliga kemikalier 
och att så mycket som möjligt av byggmaterialen går att återvinna, med mera. vi 
tar kort sagt ansvar för hela byggprocessen, från förvärv till förvaltning. Och när vi 
utvecklar bostadsområden, så bygger vi samtidigt samhällen, vilket ställer krav på 
ekologisk hållbarhet och socialt ansvar.

Då är varje krona hemma
Att köpa ett nytt hem är förmodligen den största affären man gör i sitt liv. därför 
guidar vi dig hela vägen, från första visningen till första flyttkartongen. Med oss 
slipper du dessutom påfrestande budgivningar. Lägg därtill ett trygghetspaket så 
ska du se att din största affär också kan bli den bästa, och inte minst den mest 
trivsamma. välkommen hem. 

Det tar tid att bygga förtroenden. efter drygt 60 år vet vi att det krävs både 
kunskap, erfarenhet och engagemang. och inte minst en dos lyhördhet. en 
 konstant och nära dialog med våra kunder har bland annat resulterat i följande:
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