
 
 

           Brf Strömstaren, Norrtälje 
 
Brf Strömstaren ligger centralt i Norrtälje på Trädgårdsgatan 3A och B med bekvämt 
gångavstånd till det mesta. 
 

 
1 Norrtälje Sjukhus, 2 Busstationen, 3 Stora Torget, 4 Tullportsgatan, 5 Lilla Torget, 6 Hamnen, 7 Societetsparken / Bild: Norrtälje Kommun 

 
Fastigheten byggdes 2015 – 2017 och övertogs av föreningen från byggherren, Credentia, 
den 30 juni 2017 
 

          
             Fasad mot Trädgårdsgatan                                                Gårdssidan 

1 Strömstaren 

2 
2 

4 
4 

3 

 

5 

7 

6 



Vi är en äkta förening, se bifogad länk:      
https://www.maklarhuset.se/hemmaliv/akta-och-oakta-bostadsrattsforeningar                             
med 28 lägenheter. Inga affärslokaler. För närvarande 40 medlemmar. Vi förfogar över 
källarutrymmen till varje lägenhet, förråd  för cyklar,  barnvagnar, rullatorer, rullstolar och 
permobiler till vilka vi även har 3 laddstationer.  Garage med 21 platser. Se mer nedan. 
 
Vi har även tillgång till en övernattningslägenhet för gäster med 4 bäddar, fullt utrustat kök , 
vardagsrum med TV och wifi , WC, dusch och bastu. Utöver övernattning kan lokalen 
användas för syjuntan, bridgegänget eller när barnen eller barnbarnen fyller år. Den blir helt 
enkelt vad man gör den till. Inloggade medlemmar kan läsa mer under menyn Medlemssidor 
och fliken Övernattningslägenhet. Bilden visar ingången vid Drottninggatan 3B. Lokalen 
ligger i Brf Fältharens fastighet. 
 

                                           
 
 

                                       
 
Strömstaren är etapp nr 2 i det nybyggda kvarteret Haren. Hela kvarteret kommer att vara 
färdigbyggt och inflyttat 2021. Kvarteret ligger i stadsdelen Grossgärdet. På platsen låg för 
länge sen bostäder, sedermera ett industriområde och just där vår fastighet ligger på 
Trädgårdsgatan låg försäljningen av Ford-bilar. Inloggade medlemmar kan läsa  en personlig 
betraktelse över området under fliken ”Trädgårdsgatan förr och nu”.  
 
Under kvarteret finns, när det är färdigbyggt, Norrtäljes, hittills, största garage med 125 
platser, varav vi förfogar över 21. I garageplanet finns även elcentraler, styrelserum och 
andra utrymmen som gemensamt förvaltas av Kv. Haren samfällighetsförening.  
Samfälligheten är registrerad hos Lantmäteriet och har en egen styrelse med representation 
från alla de fem föreningarna. 


