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Plantagegatan 4c 
Linnéstaden
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Välkomna till en välplanerad femma med genomgående 

smakfulla materialval och tre balkonger! Vacker fiskbens-

parkett som löper längs med de flesta av lägenhetens rum, 

ljusa ytskick och fint ljusflöde genom fönster i två väder-

streck. 

Lägenhetens mittpunkt är entrén med öppen spis som 

öppnar upp mot alla rum på ett socialt sätt! Stort vardags-

rum med härliga sällskapsytor och utgång till balkong. 

Fyra bra sovrum där två av dessa har balkong. Smakfullt 

inrett kök med vitvaror av hög kvalité, två badrum med 

lyxig hotellkänsla samt en separat tvättdel. Här är det bara 

att flytta in och bo med ett toppläge på Kungsholmen! 

Här bor du i ett lugnt område intill Norr Mälarstrand och 

samtidigt centralt med bara ett par minuter till Fridhems-

plans stadspuls med både trevliga restauranger, mysiga 

cafeér samt shopping i bl.a. Västermalmsgallerian. Varmt 

välkomna på visning!

Centralt läge 
med utsikt över 
takåsarna

Utgångspris: 3 950 000 kr

Avgift: 3 650 kr/mån

Boarea+biarea: 143 + 15 kvm

Rum: 5 rok 

Våning: 4 av 5 

Byggnadsår: 1946

Förening: BRF Hängmattan
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Sällsynt attraktivt 
och centralt läge 
med vidstäckt utsikt 
över takåsarna

Välkomna till en välplanerad femma med genomgående 

smakfulla materialval och tre balkonger! Vacker fiskbens-

parkett som löper längs med de flesta av lägenhetens rum, 

ljusa ytskick och fint ljusflöde genom fönster i två väder-

streck. 

Lägenhetens mittpunkt är entrén med öppen spis som 

öppnar upp mot alla rum på ett socialt sätt! Stort vardags-

rum med härliga sällskapsytor och utgång till balkong. 

Fyra bra sovrum där två av dessa har balkong. Smakfullt 

inrett kök med vitvaror av hög kvalité, två badrum med 

lyxig hotellkänsla samt en separat tvättdel. Här är det bara 

att flytta in och bo med ett toppläge på Kungsholmen! 

Här bor du i ett lugnt område intill Norr Mälarstrand och 

samtidigt centralt med bara ett par minuter till Fridhems-

plans stadspuls med både trevliga restauranger, mysiga 

cafeér samt shopping i bl.a. Västermalmsgallerian. Varmt 

välkomna på visning!

Utgångspris: 3 950 000 kr

Avgift: 3 650 kr/mån

Boarea+biarea: 143 + 15 kvm

Rum: 5 rok 

Våning: 4 av 5

Byggnadsår: 1946

Förening: BRF Hängmattan

Denna Bostad har ett 

mervärde. Skyddat Köp 

innebär att säljaren har låtit 

göra flera undersökningar av 

bostaden inför försäljningen. 

Det finns även ett omfattande 

försäkringsskydd som gäller 

under 12 månader efter 

tillträdet.





SOVRUM 4

Mindre sovrum som har plats för säng och skrivbord. Mindre sovrum som 

har plats för säng och skrivbord. Utgång till andra balkongen som vetter mot 

innergården. 

BADRUM

Badrummet är lyxigt inrett med både badkar och dusch. Helkaklade väggar 

och golv. Wc, kommod med handfat samt spegelskåp ovan med inbyggd 

belysning.

DUSCHRUM

Snyggt och helkaklat duschrum med wc, dusch, kommod med handfat samt 

spegelskåp kommod med handfat samt spegelskåp ovan..



PLANTAGEGATAN 4C

OVAN volupta dolorer rovitate dolutectio. Nam eum de explantem 

sus intiantendem ea. 

NEDAN Genihic iliquib usdaes vero militatur sus intiantendem ea 

dolupta quistentem iumquamus doloritat etur asperio.
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