


12 500 000 kr

3 004 kr

101 kvm

3 rum och kök

1893

Pris

Avgift

Boarea

Rum

Byggår

På en attraktiv adress på Östermalm, Sibyllegatan, finner ni denna vackra 

sekelskiftestrea med tre kakelugnar. Lägenhetens 101 kvm erbjuder en ljus och 

genomgående planlösning, sekelskifteskaraktär med vackra, bevarade trägolv, 

takhöjd om cirka 3,15 meter, speglade fönsternischer och höga golvsocklar. Belägen i 

en välskött och stambytt fastighet anno 1893.
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FÖRENING
Förening består av byggnadsminnesmärkta 
arbetarbostäder på Sibyllegatan 50-52 
och Jungfrugatan 41-43. En stabil förening 
med kulturhistoriskt värdefull fastighet av 
sammanlagt cirka 4.768 kvm bostadsyta 
fördelat på 77 lägenheter, varav 76 upplåtna 
med bostadsrätt och 1 med hyresrätt. 
Föreningen förfogar även över 725 kvm 
lokalyta, fördelat på 12 lokaler. Marken ägs av 
bostadsrättsföreningen som har mycket god 
ekonomi. 
Föreningen köpte fastigheten 1999 och 
har sedan dess arbetat för att amortera av 
lånen. Under september 2017 blev föreningen 
skuldfri och amorterade av de sista av lånen. 
En sänkning av månadsavgiften ha skett 
stegvis och genomfördes första gången juli 
2010 och andra gången juli 2017. Lån per 
kvadratmetrar är därmed 0 kr/kvm.
Ansluten till kabelnät via Com Hem. Bredband 
via fibernät som ägs av föreningen men Ownit 
AB ansvarar för driften. Bredband ingår i 
avgiften. 
Området har kommit att kännetecknas av den 
direkta närheten till Karlaplan, Djurgården, 
Stureplan och Fältöverstens rika utbud 
av butiker och caféer. Tessinparken och 
Gärdets stora grönområden återfinns på kort 
promenadavstånd. Egenskaper som dessa 
är sådana som påtalas utgöra en av de mest 
eftersöka adresserna i vår huvudstad.
Övernattningslägenhet finns att hyra för 250 
kr/dygn, plats för fyra personer. Det finns 
bastu, cykelförråd samt tvättstuga med 
torkrum. Till alla lägenheter hör ett vindsförråd. 

FASTIGHET
Huset är blåklassat i Stockholms stads 
kulturhistoriska bebyggelseklassificering, 
vilket är den högsta skalan för bebyggelse 
av synnerligen högt historiskt värde. 
Klassificeringen går under kulturmiljölagen 
och innebär att byggnaden ska bevaras 
för all framtid, samt ej får byggas om, 
rivas eller förvanskas. Sibyllegatan 50 och 
52 samt Jungfrugatan 41 och 43 uppfördes 
av AB Stockholms Arbetarehem och 
grundades av Agnes Lagerstedt, lärarinna i 



FÖRENING
Förening består av byggnadsminnesmärkta 
arbetarbostäder på Sibyllegatan 50-52 
och Jungfrugatan 41-43. En stabil förening 
med kulturhistoriskt värdefull fastighet av 
sammanlagt cirka 4.768 kvm bostadsyta 
fördelat på 77 lägenheter, varav 76 upplåtna 
med bostadsrätt och 1 med hyresrätt. 
Föreningen förfogar även över 725 kvm 
lokalyta, fördelat på 12 lokaler. Marken ägs av 
bostadsrättsföreningen som har mycket god 
ekonomi. 
Föreningen köpte fastigheten 1999 och 
har sedan dess arbetat för att amortera av 
lånen. Under september 2017 blev föreningen 
skuldfri och amorterade av de sista av lånen. 
En sänkning av månadsavgiften ha skett 
stegvis och genomfördes första gången juli 
2010 och andra gången juli 2017. Lån per 
kvadratmetrar är därmed 0 kr/kvm.
Ansluten till kabelnät via Com Hem. Bredband 
via fibernät som ägs av föreningen men Ownit 
AB ansvarar för driften. Bredband ingår i 
avgiften. 
Området har kommit att kännetecknas av den 
direkta närheten till Karlaplan, Djurgården, 
Stureplan och Fältöverstens rika utbud 
av butiker och caféer. Tessinparken och 
Gärdets stora grönområden återfinns på kort 
promenadavstånd. Egenskaper som dessa 
är sådana som påtalas utgöra en av de mest 
eftersöka adresserna i vår huvudstad.
Övernattningslägenhet finns att hyra för 250 
kr/dygn, plats för fyra personer. Det finns 
bastu, cykelförråd samt tvättstuga med 
torkrum. Till alla lägenheter hör ett vindsförråd. 

FASTIGHET
Huset är blåklassat i Stockholms stads 
kulturhistoriska bebyggelseklassificering, 
vilket är den högsta skalan för bebyggelse 
av synnerligen högt historiskt värde. 
Klassificeringen går under kulturmiljölagen 
och innebär att byggnaden ska bevaras 
för all framtid, samt ej får byggas om, 
rivas eller förvanskas. Sibyllegatan 50 och 
52 samt Jungfrugatan 41 och 43 uppfördes 
av AB Stockholms Arbetarehem och 
grundades av Agnes Lagerstedt, lärarinna i 



FAKTA

STORLEK
3rum och kök

BOAREA
101 kvm Uppgift från föreningen

BYGGNADSÅR
1893

HISS
Ja

VÄRME
Fjärrvärme

VENTILATION
Mekanisk (endast frånluft)

TV- INTERNET
ownit

BYGGNADSTYP
Flerbostadshus

FÖRRÅD
Vindsförråd

ENERGIDEKLARATION

ENERGIPRESTANDA
124 kwh/kvm/år

ENERGIKLASS
E

Utförd
2021-05-25

EKONOMI

PRIS
12 500 000 kr 

AVGIFT
3 004 kr/månad inkl.Bredband, värme, 
vatten.

INTECKNINGAR

DRIFTSKOSTNAD

EL
2 561 kr/år

FÖRSÄKRING
4 296 kr/år

SUMMA
6 857 kr/år

Driftkostnad är individuell och kan variera 
beroende på levnadsstil och konsumtion.

Interiör
På en attraktiv adress på Östermalm, Sibyllegatan, finner ni denna vackra sekelskiftestrea 
med tre kakelugnar. Lägenhetens 101 kvm erbjuder en ljus och genomgående planlösning, 
sekelskifteskaraktär med vackra, bevarade trägolv, takhöjd om cirka 3,15 meter, speglade 
fönsternischer och höga golvsocklar. Belägen i en välskött och stambytt fastighet anno 
1893. Möjlighet finns att omvandla planlösningen till 4 rum och kök. 

Välkomnande hall med vitlaserat furugolv och vitmålade väggar. Avhängning för ytterkläder 
och förvaring i en klädkammare som idag är inredd som en tvättsuga. För den som eventuellt 
funderar kring gäst-WC finns stammar i denna klädkammare. Vackert serveringsskåp i original 
och entré via pardörrar och säkerhetsgrind. 

Vackert och representativt vardagsrum med vitlaserat furugolv och vitmålade väggar. Bevarade 
attribut så som taklister, fungerande kakelugn och höga golvsocklar. Generöst tilltaget, enkelt 
att disponera med matmöbel och soffgrupp. Platsbyggd bokhylla och ett fint ljusinsläpp från 
två stora fönster med speglade nischer.

Köket är luftigt och har ett vitlaserat furugolv och ljust målade väggar. Gott om 
förvaringsutrymmen i skåp och lådor med speglade luckor i vitt. Köket är fullt utrustat med 
inbyggd diskmaskin, induktionshäll, ugn, integrerad mikrovågsugn, kolfilterfläkt och en kyl/
frys. Här finns en vacker kakelugn och generöst med arbetsyta på ljus köksbänk på båda sidor 
klädd i marmor. Trevliga detaljer som höga golvsocklar, kaklad vägg och fint ljusinsläpp från ett 
fönster mot föreningens lugna innergård. 

Rofyllt sovrum med vitlaserat furugolv och ljust målade väggar. Bevarade detaljer i form av 
höga golvsocklar, kakelugn och taklister. Här erbjuds du gott om förvaring i fyra garderober och 
rummet nås från både hallen och vardagsrummet via vackra speglade pardörrar. Fint ljusinsläpp 
från ett stort fönster med speglade nischer. 

Barnrum/gästrum/arbetsrum med vitlaserat trägolv och ljust målade väggar. Förvaring i en 
platsbyggd garderob med överskåp samt ljusinsläpp från ett fönster mot innergården. 

Helkaklat badrum med ett golv lagt i marmor. Utrustat med dusch, handfat med tillhörande 
kommod, handdukstork, vägghängd wc samt badrumsskåp med spegel och belysning.

Här bor du alldeles intill navet av Östermalm med Karlavägens grönskande allé runt hörnet. 
Både Karlaplan och Östermalmstorg nås på kort promenadavstånd där du på vägen finner 
ett stort utbud av välkända restauranger, livsmedelsbutiker och bagerier som Fat Franks, 
restaurang Daphnés, ICA Esplanad, Karla Frukt i ny regi och klassiska Tösse Bageriet i 
konkurrens med Valhallabageriet på Östermalmsgatan. Åt andra hållet når du Valhallavägen 
där buss avgår till samtliga stadsdelar av Stockholms innerstad och som leder vidare in till 
Starrängsringen och populära Sats Stadion som även har några av de generösaste öppetiderna. 

Östermalm\Sibyllegatan 50B Interiör
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LOVISA HIDESTEN 

REG. FASTIGHETSMÄKLARE

070-921 70 02 \ lovisa@sjomanfrisk.se

Utgångsläget är att du köper bostadsrätten 
i befintligt skick med den inredning och det 
slitage som finns. Det innebär att du efter 
köpet inte kan klaga på att en dörr är trasig 
eller att en äldre spisfläkt inte fungerar. Detta 
om inte säljaren har lämnat en särskild. 

UPPMANING ATT UNDERSÖKA 
Du uppmanas av säljaren att noggrant 
undersöka bostadsrättens lägenhet. Du får 
som köpare inte åberopa fel som du antas 
ha känt till vid köpet eller vad som borde ha 
upptäckts vid en noggrann undersökning. 
Detta även om någon undersökning inte 
genomförts! Det är inte bara själva lägenheten 
som din undersökningsplikt omfattar! 
Läs bostadsrättsföreningens senaste 
årsredovisning, som din mäklare lämnar. Där 
får du en bra redovisning av föreningens 
ekonomi. Den brukar också ge dessutom 
finnas med en övergripande information 
om föreningens planerade reparations- och 
ombyggnadsåtgärder. Kontrollera även direkt 
med föreningen om eventuella kommande 
större reparationer, omläggning av lån etc. 
som väsentligt kan påverka bostadsättens 
framtida årsavgift. 

BOAREA ELLER BRUKSAREA 
Du uppmanas att kontrollmäta. Särskilt i äldre 
byggnader kan den angivna arean avvika, 
på grund av gamla mätnormer i förhållande 
till dagens norm som anges i standarden 
SS21054:2009. 

VAD INGÅR I LÄGENHETENS 
UTRUSTNING 
Före köpet kan säljaren plocka bort mikron 
i köket. Därför är det viktigt att din mäklare 
preciserat i Objektbeskrivningen vad som 
ingår i köpet - och speciellt vad som inte ingår. 

SÄLJARENS FELANSVAR OCH 
UPPLYSNINGSPLIKT 
Säljaren ansvarar inte för fel och brister som 
du borde ha upptäckt eller misstänkt vid en 
noggrann undersökning. Säljarens ansvar ska 
gälla dolda fel som fanns vid köptillfället men 
som upptäcktes efter köpet.

SÄLJARENS UPPLYSNINGSPLIKT? 
En svår definition beroende av om säljaren 
haft faktisk kännedom om felet eller om 
säljaren förstod eller borde ha förstått att 
köparen inte känt till omständigheten, samt 
om säljaren borde ha förstått att denna 
uppgift var viktig för köparens beslut att 
köpa bostadsrätten. Om felet varit dolt vid 
köpet och inte är att förvänta med hänsyn 
till ålder, pris och skick, svarar säljaren för 
konsekvenserna. Om felet varit upptäckbart 
får köparen stå för det själv. Säljarens vetskap 
har i princip ingen självständig betydelse 
för felansvaret. Även om säljaren inte måste 
tala om vad han vet om bostadsrätten är 
mäklaren skyldig att verka för att säljaren 
lämnar väsentliga upplysningar, som kan 
lämnas i en separat frågelista eller skrivs in i 
Objektbeskrivningen. 

MÄKLARENS ANSVAR 
Mäklaren har inget ansvar för lägenhetens 
skick. Mäklarens roll är att förmedla säljarens 
och föreningens information och ska enligt 
lag verka som opartisk mellanman, ge 
parterna råd och upplysningar, verka för 
att säljaren lämnar köparen uppgifter av 
betydelse samt verka för att köparen före 
köpet undersöker bostadsrätten. Mäklaren 
ska kontrollera vem som har rätt att förfoga 
över bostadsrätten, eventuell pantsättning 
och andra rättigheter som kan belasta 
den och ge köparen, utöver erbjudande 
om skriftlig boendekostnadskalkyl, en 
objektbeskrivning med nämnda uppgifter 
inklusive lägenhetsbeteckning, andelstal 
och boarea. Mäklaren lämnar även 
köparen bostadsrättsföreningens senaste 
årsredovisning och stadgar. Har inget annat 
avtalats, ska fastighetsmäklaren hjälpa till 
med att upprätta köpehandlingar tills dess 
att alla villkor är uppfyllda (ex. medlemskap i 
föreningen). 

ÖVRIGT
Eftersom denna information om köparens 
undersökningsplikt och säljarens felansvar - 
vid köp av bostadsrätt - är en övergripande 
beskrivning, är du alltid välkommen för 
kompletterande information och frågor till 
ansvarig fastighetsmäklare. 

Undersökningsplikt
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VISION 
Vi är mäklare med erfarenhet och fokus på Östermalm och i Vasastan. Vi har en 
vision om att förmedla hem på ett sätt som inger trygghet. Vi tror på ärlighet och ett 
ömsesidigt förtroende mellan alla inblandade parter. Med kunskap och känsla för 
såväl arkitekturen i stort som områdets bäst bevarade hemligheter så kan vi leda dig 
till hemmet som tillfredsställer dina krav. 

Vi förmedlar alla hem med ditt välmående i första rummet. Målet är att du ska 
uppleva välmående i ditt nyfunna hem, såväl som under resan dit. 

UPPKOMST 
Sjöman Frisk var menade att finnas till. Grundarna Erik Frisk och Martin Sjöman blev 
sammanförda av sin gemensamma hunger och ambition och innan Erik och Martin 
själva insåg det hade de i andras ögon blivit ett team. Kunskapen och engagemanget 
hos Sjöman Frisk visar sig ytterst i kontakten med köpare och säljare, där kvittot på 
hängivenheten och professionalismen är genomgående goda omdömen och lovord. 
Med ett engagemang som förenar och en vision som förstärker är Sjöman Frisk 
svårslagna på Östermalm i Vasastan.



VISION 
Vi är mäklare med erfarenhet och fokus på Östermalm och i Vasastan. Vi har en 
vision om att förmedla hem på ett sätt som inger trygghet. Vi tror på ärlighet och ett 
ömsesidigt förtroende mellan alla inblandade parter. Med kunskap och känsla för 
såväl arkitekturen i stort som områdets bäst bevarade hemligheter så kan vi leda dig 
till hemmet som tillfredsställer dina krav. 

Vi förmedlar alla hem med ditt välmående i första rummet. Målet är att du ska 
uppleva välmående i ditt nyfunna hem, såväl som under resan dit. 

UPPKOMST 
Sjöman Frisk var menade att finnas till. Grundarna Erik Frisk och Martin Sjöman blev 
sammanförda av sin gemensamma hunger och ambition och innan Erik och Martin 
själva insåg det hade de i andras ögon blivit ett team. Kunskapen och engagemanget 
hos Sjöman Frisk visar sig ytterst i kontakten med köpare och säljare, där kvittot på 
hängivenheten och professionalismen är genomgående goda omdömen och lovord. 
Med ett engagemang som förenar och en vision som förstärker är Sjöman Frisk 
svårslagna på Östermalm i Vasastan.



sjomanfrisk.se

Runebergsgatan 3 \ 114 29 Stockholm


