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Underbart läge nära vatten och grönska



Välkommen till
Vintertullstorget 36, 1 tr
Perfekt tillfälle att förvärva denna 6:a i barnvänligt område med inglasad balkong
med sjöglimt invid Hammarby kanal. Ett guldkorn för dig som söker ett boendet i
lugn miljö med närhet till Nytorget, grönytor, vatten och bussar som snabbt tar
dig till shopping, nöjen och arbete. Rymlig lägenhet om 133,5 kvm i populärt
område med förskola m.m.
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Södermalm
Med ett eftertraktat läge invid grönska och vatten har du närhet till
Skanstulls populära köpcentrum med allt från inredningsbutiker till
klädaffärer och livsmedelsbutiker, som bidrar till områdets unika och
levande atmosfär. Uppe på Ringvägen finns även ett flertal mysiga
caféer och restauranger. Här har du även närhet till grönområden i
Vita Bergsparken och Lilla Blecktornsparken samt Årstaviken med
härliga promenadvägar längs vattnet. Runt hörnet finner du
familjevänliga Stora Blecktornsparken som inrymmer både en liten
djurpark, lekplats och grönområde för tex picknick. Eller varför inte
strosa längs med kanalen eller ta färjan över till Hammarby Sjöstad.
Med promenadavstånd når du även populära Nytorget med dess
härliga uteserveringar och restauranger med mat från världens alla
hörn. På gångavstånd finns Eriksdalshallen som erbjuder både
inomhus-och utomhusbad, samt gym och badminton. Här bor du
med ett perfekt läge med närhet till allt!
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FAKTA
Objekttyp: Lägenhet
Antal rum: 6
Boarea: 134 m²

Våningsplan: 1 av 6
Byggår: 1983

Pris: 8 595 000 kr
Månadsavgift: 7 302 kr/mån



FASTIGHETEN
Beskrivning
Lägenhet, lgh nr 99-2172-2-81-3. Adress Vintertullstorget
36, 1 tr, 11 743 Stockholm. Våningsplan 1 av 5. Hiss finns.
Belägen i Stockholm kommun. Skattesats 30,88.

Byggnad
Byggnadstyp: Flerfamlijsfastighet. Byggnadsår: 1983.
Uppvärmning: Fjärrvärme.

ALLMÄNT
Inglasad balkong med fin utsikt mot Hammarbysjö. Förråd i
anslutning till balkongen.
Stort, rymligt källarförråd om ca 9,5 kvm (4,8 x 1,95).

STORLEK
6 rum och Kök. Boarea: 134 m². Areakälla: föreningens
information.

Uppgift angående boarean är baserad på säljarens uppgifter
samt kontrollerad med föreningen. Denna area kan av
olika skäl vara felaktig. Den köpare som anser arean vara
av betydelse för köpet bör därför vidta en uppmätning.

INTERIÖR
Välkommen till en ljus, genomgående lägenhet i en mycket
bra förening. Njut av sommaren på den härliga balkongen
som är inglasad och blir som extra rum höst och vår. Här
ges tillfälle att förvärva en 6 rums lägenhet om 133,5 kvm i
ett lugnt och barnvänligt område.

Här bor du bekvämt nära vatten och grönska. Detta är ett
optimalt boende för barnfamiljen med Stora
Blecktornsparken strax intill och bara en kort promenad
till bussar, mataffärer och T-bana. En kort promenad tar
dig också till Nytorget med sitt stora utbud av krogar och
skönt parkhäng. Bostaden erbjuder fem sovrum, ett
välplanerat kök med en smart köksö, ett generöst
vardagsrum med utgång till den härliga, inglasade
balkongen. Två badrum varav ett som har badkar och
tvättmaskin. Det mindre badrummet har dusch med
vikväggar i glas.

Lägenheten disponeras enligt följande:

ENTRÈ:
Ljus och bekvämt rymlig hall och gott om utrymme att
hänga av ytterkläder och ställa ned väskor. I anslutning till
hallen finner du en klädkammare med gott om plats för
fövaring. Från entrén når du 3 av lägenhetens 5
sovrummen samt duschrummet .

DUSCHRUM:
Modernt och fräscht badrum som totalrenoverades under
år 2007. Rymligt, modernt och snyggt badrum med
helkaklade väggar och matchande klinkergolv. Inredningen
består av dusch med vikväggar i glas, handfat med
kommod, wc och spegel.

KÖK:
Ljust, modernt och praktiskt kök med inredning från
Puustellikök (2006) och tilltalande öppen planlösning i
form av kombinerat kök och matplatsen. Generös matplats
invid bursråket med plats för minst 6-8 personer. Gott om
förvaringsmöjligheter i skåp och lådor samt i praktisk
köksö med bänkskiva och skåp. Vit köksinredning som
matchas med bänkskivor i körsbärsträ och kakel på vägg
över spisbänk. Köksinredningen består av spishäll (2012),
spisfläkt, separat kyl (2009) och frys (2004) i fullhöjd samt
diskmaskin (2014) och ugn (2016). I köket finns även en
liten mysig sittplats för två med placering vid köksfönster.

VARDAGSRUM:
Vardagsrummet har gott om plats för mediemöblemang
och umgängesyta. Vardagsrummet är genomgående och
har öppenhet mot matplatsen och dess burspråk vilket
skänker rummet ljus och rymd. Från vardagsrummet når
du den inglasade balkongen med söderläge utsikt mot
Hammarbysjö.

BALKONG: Inglasad balkong (2018) och ett förråd i
anslutning till balkongen. På balkonggolvet ligger idag
behaglig trätrall.

SOVRUM 1-5:
Fem bra sovrum i varierande storlekar. Ett av sovrummen
mot gården har en fransk balkong samt sovrummet mot
sjösidan har en klädkammare.

BADRUM:
Modernt och fräscht badrum som totalrenoverades under
år 2009. Rymligt, modernt och snyggt badrum med
helkaklade väggar och matchande klinkergolv. Inredningen
består av badkar, handfat med kommod, wc, spegelskåp,
handdukstork, tvättmaskin (2015) och en bänkskiva med
över och underskåp.

Välkomna att trivas!

,

EKONOMI OCH DRIFT
Ekonomi, månadsavgift
Pris: 8 595 000 kr utgångspris. Avgift 7 302 kr/mån inkl
värme Va, Kabel Tv, bredband.

Andel i förening: 0,59007 %.

5VINTERTULLSTORGET 36, 1 TR



6 VINTERTULLSTORGET 36, 1 TR



7VINTERTULLSTORGET 36, 1 TR



Driftkostnad
Övrig driftkostnad är ca 4 200 kr/år och fördelas enligt
följande: el 1 200 kr, försäkring 3 000 kr.

FÖRENINGEN
Hsb Brf Hamnkaptenen
Föreningen äger fastigheten Hamnvakten 8 och 9 i Sofia
församling. Föreningen är ett privatbostadsföretag enligt
inkomstskattelagen (1999:1229). Föreningen bildades den
13 oktober 1970 och registrerades den 5 november 1970.
Husen blev klara för inflyttning 1983.
 
Besök Brf Hamnkaptenen på nätet: www.hamnkaptenen.se
för mer information.

OMRÅDET
Kommunikationer
God närhet till kommunikationer från bostaden.
Busslinjerna 3, 76 går strax utanför och på intilliggande
Ringvägen. Närmaste T-banestation är Skanstull vid
Ringens köpcentrum, ca 10 minuters promenadväg.
Närmaste pendeltågsstation är Stockholms Södra på
Rosenlundsgatan dit du kan promenera på ca 20 minuter
eller ta busslinje 3 och 4.

Parkering
På gatorna i området gäller boendeparkering. Tillståndet är
gratis och ett månadskort kostar ca. 1100 kr/mån. Garaget
Pumpan med 330 platser finns i närheten där man kan hyra
garageplats.

ÖVRIGT
Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen
från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast
om omständigheterna ger anledning till detta.

Erbjudande om boendekalkyl
Om du önskar få en skriftlig beräkning av
boendekostnaderna – en boendekostnadskalkyl – ta
kontakt med ansvarig mäklare.

Nuvarande Ägare
Maria van Berlekom
Björn Hansson.

Kontakta oss för boendekalkyl och ytterligare information.
Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka
tid med oss för visning.
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Matplats vid burspråk

Köksö
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Öppenplanlösning

Matplats
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Badrum

Duschrum<sätt in text>
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Underbar balkong
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Inglasad  balkong
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Sovrum
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Fransk balkong

Välkomnande hall
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FÖRETAGSINFORMATION
Välkommen till Tigell Fastighetsmäklare. Vi är kända för att ha lokalkännedom. Detta
tillsammans med yrkeskunskap, erkänd kvalitet samt ett suveränt koncept har
medverkat till många lyckade bostadsförsäljningar inom Stockholm. Vår kunskap och
kvalitetstänkande utgör en trygg grund för en säker och bra fastighetsaffär.
Jag har 25 års erfarenhet som mäklare och franchisetagare inom en av de största
mäklarkedjorna. Min breda försäljningserfarenhet har gett mig den specialisering som
krävs för att finna de bästa lösningarna som tillfredsställer både säljare och köpare. Allt
som görs skapas med omtanke, varje uppdrag är unikt. Stort engagemang och
entusiasm genomsyrar mitt arbetssätt.
Snabbt-affärsmässigt-effektivt-arbetssätt ÄR mitt koncept !
Ett hem är det mest personliga vi har. När du ger mig förtroendet att förmedla ditt
hem så utgår jag ifrån vad som är viktigast för dig. Varje hem är unikt och kräver de
bästa förutsättningarna i varje steg av försäljningen.
Störst är inte alltid bäst! Vill du också välja rätt?
Gör som din granne, sälj vid rätt tidpunkt och få bästa priset! Se vad våra kunder
tycker!  Klicka in på www.reco.se
Jag ger alltid allt jag har. ALLTID!
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Agneta Jansson Koff
Reg Fastighetsmäklare
Mob: 0707974764
E-post: agneta.jansson-
koff@hotmail.com

Kontaktuppgifter



Tigell Fastighetsmäklare •  Hornsbergs Strand 71, 112 16 Stockholm
Tel: 0707974764 • Internet: www.tigell.se • E-post: agneta.jansson-koff@hotmail.com


