
 

 

Välkommen till Brf Hiertagården 
ett boende för dig som är aktiv och fyllt 55 år 

 

Bostadsrättsföreningen Hiertagården är ett attraktivt boende 
 som ligger vackert och centralt på Lidingö.  

 
Boendet är främst avsett för dig som är mellan 55 och 75 år vid 

inflyttningen. 
 

Läs mer på www.hiertagarden.se 

 
 

 

 

 

 

                                             

 

http://www.hiertagarden.se/


55+boende  
ett naturligt steg medan du är aktiv 

Hiertagården erbjuder ett bekvämt boende med närhet till allt: bra 
kommunikationer, gångavstånd till all tänkbar service och med naturen 
runt hörnet. Många uppskattar gemenskapen och trivseln i ett boende 

med tillgång till eget klubbhus med restaurang, festvåning, sällskapsrum, 
pool och motionssal. I de tre punkthusen finns totalt 76 lägenheter och 

även två gästlägenheter.  
 
 

Var beredd att göra en insats 
Nyinflyttade som har kompetens, ork och lust att engagera sig är 

nödvändiga för att vi ska få en trygg förvaltning av våra bostäder och en 
trivsam gemenskap. Det finns idag en missuppfattning att Hiertagården 

erbjuder omvårdnad. Men vår bostadsrättsförening är inte något service- 
eller trygghetsboende, inte heller ett vård- och omsorgsboende. Du bör 

själv vara beredd att göra en insats i föreningen. 
 

 

Bostadsrätt innebär ansvar och engagemang 
Bostadsrätt är en bostadsform som innebär ansvar och engagemang. 
Tidigare fanns en övre åldersgräns för inflyttning vid 75 år. När den 
gränsen togs bort höjdes medelåldern vid inflyttning vid alla landets 

55+boenden. Det innebär att basen för att kunna rekrytera till styrelse, 
valberedning och andra förtroendeuppdrag minskat. 

 
 

Ditt eget ansvar är större 

Du som köper en bostadsrätt blir medlem i en förening som har eget 
fastighetsägaransvar. Vi hoppas därför att du är beredd att delta i 

förvaltningen av våra gemensamma fastigheter eller aktivt medverka till 
att Hiertagården förblir ett attraktivt boende.  Som innehavare av en 
bostadsrätt har du större ansvar för ditt boende än om du bor i en 

hyresrätt. En välskött bostadsrättsförening bevarar fastighetens värde. 
 

 

 



Vill du veta mer om Hiertagården? 
 

Läs mer på vår webbplats www.hiertagarden.se    
 

Du kan även kontakta kansliet eller styrelsen. 
 

Styrelsen 
 

Ordförande: 
Mikael Mossberg 

Mobil: 070- 611 1377 
 

 

Mejladress:  info@hiertagarden.se  
 

 

Kansli 
Kontakt:  

Anna-Karin Karlqvist 
Tfn: 08-765 34 00 

 

Telefontid:  
tisdagar och torsdagar kl. 10-12 

 
Mejladress:  info@hiertagarden.se  
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