
3:A MED UTEPLATS ETT
STENKAST FRÅN  HAVET

HAMNVÄGEN 11
3 RUM & KÖK | 95 KVM



Denna bostad hittar du också på
svenskamaklarhuset.se



VÄLKOMMEN TILL HAMNVÄGEN 11

Väldisponerad 3:a med uteplats och sjöutsikt!

Trivsam, väldisponerad 3:a belägen i Gåshaga ett stenkast från vattnet. En
alternativ planlösning kan ge dig 1-2 sovrum extra. Generösa sällskapsytor.
Öppen planlösning mot modernt kök. 2 sovrum. Badrum samt wc/dusch.

Uteplats med stort trädäck och sjöutsikt samt balkonger och inglasat uterum.
Stort förråd om 13 kvm ingår. Fantastisk närmiljö med strandpromenad,

havsbad, restauranger och ett aktivt båtliv. Förening med stabil ekonomi. Bra
kommunikationer med bil, tåg och båt.
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SNABBA FAKTA

HAMNVÄGEN 11
3 RUM & KÖK | GÅSHAGA

Utgångspris 6 250 000 kr

Boarea 95 kvm

Antal rum 3 plus Kök

Våning 1 av 5, hiss finns

Avgift 4 160 kr/mån

Förening Gåshaga Pirar 1

Energiprestanda 92 kWh/kvm, år

Byggnadsår 2000

Upplåtelseform Bostadsrätt

Adress Hamnvägen 11, 18166 Lidingö

Kommun Lidingö

ANSVARIG MÄKLARE

Sara  Danielsson
Reg. Fastighetsmäklare/
Franchisetagare
070-583 60 18
sara.danielsson@smh.se

4



BOSTADENS FÖRDELAR

Nära vattnet
Härlig uteplats
Ljus och luftig

Flexibel planlösning
Två badrum
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Välkommen in!
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PLANRITNING
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 ALTERNATIV PLANRITNING
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RUMSBESKRIVNING

HALL
Välkomnande, rymlig och möblerbar entré med
möjlighet till avhängning och gott om förvaring i tre
inbyggda garderober. Till vänster hittar du
lägenhetens badrum, dusch/wc samt tvättstuga.
Hallen med liten vinkel leder rakt fram vidare till
lägenhetens sovrum och sällskapsytor. Vitmålade
väggar och på  golvet vacker ekparkett.

KÖK
Ett renoverat kök som gjort för matlagning och
umgänge. Flera fönster och utgång till lägenhetens
inglasade uterum samt öppen planlösning mellan kök
och vardagsrum. Gott om förvaring i köksskåp med
vita luckor. Vacker mosaik som stänkskydd ovan
bänkskiva i ek och rostfri diskbänk. Köket är utrustat
med induktionshäll, spisfläkt, ugn och mikro, kyl/frys
och diskmaskin. Vitmålade väggar och på golvet
vacker ekparkett.

VARDAGSRUM
Den perfekta samlingsplatsen för vänner och bekanta
- ett härligt vardagsrum med utrymme för både

soffdel  och matplats.  Öppen planlösning mot
lägenhetens kök samt burspråk med sjöutsikt. Stora
fönsterpartier ger ett härligt ljusinsläpp. Utgång till
lägenhetens inglasade uterum. Vitmålade väggar och
på golvet vacker ekparkett. Fönsterbänkar i ek.

SOVRUM
Lägenheten har idag två bra sovrum vilka du når från
lägenhetens centrala hall. Bägge med utgång till
någon av lägenhetens två längsgående balkonger/
uteplats. Master Bedroom med utrymme för
dubbelsäng och övrigt möblemang. Härifrån når du
också en lyxig walk-in-closet. Vitmålade väggar och
på golvet vacker ekparkett. Fönsterbänk i oljad ek.
Utgång till lägenhetens balkong. Lägenhetens andra
sovrum alternativt gästrum, arbetsrum eller annat,
har vita väggar och på golvet vacker ekparkett med
utgång till lägenhetens uteplats.

BADRUM
Stort helkaklat badrum med fönster. Kakel i vitt och
på golvet sjösten i vacker grön ton med golvvärme.
Här finns badkar, vägghängd WC, handukstork samt
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RUMSBESKRIVNING

badrumsmöbel i vitt utförande med gott om
förvaring, stor spegel, infälld belysning. I anslutning
till lägenhetens tvättstuga.

TVÄTTSTUGA
Här bor du praktiskt med egen tvättstuga i anslutning
till hall och lägenhetens stora badrum. Utrustat med
tvättmaskin, torktumlare, tvättho i rostfritt samt gott
om skåp för förvaring. Vitmålade väggar, vitt kakel
som stänkskydd, bänkskiva i vit laminat och på
golvet samma klinkers som i det stora badrummet.
Utgång uteplats vilket också gör att många använder
detta som groventré.

WC/DUSCH
Nyrenoverat. Helkaklad wc/dusch. Vitt kakel och på
golvet grå klinkers med golvvärme. Utrustat med wc,
handfat och handukstork. Utöver detta finns nu
möjligheten att välja om badrummet skall inredas
med standardinredning likt tidigare eller lämnas utan
övrig inredning för att på så sätt kunna välja själv.

BALKONG
I den här lägenheten kommer du aldrig känna dig
instängd då du har många möjligheter att gå ut. Två
längsgående balkonger på var sida om lägenheten.
Den ena med sol hela dagen, den andra med
kvällssol. Alla rum har utgång till någon av
balkongerna och/eller uteplats.

UTERUM
Stort inglasasat uterum med praktisk svart klinkers
på golvet och öppningsbara glaslameller som du med
ett enkelt handgrepp skjuter åt sidan för att få en
helt öppen balkong. Utgång från kök och vardagsrum.
Möjlighet att installera infravärme för den som
önskar förlänga säsongen.

UTEPLATS
Lägenheten har tillgång till en stenlagd uteplats med
sjöutsikt som angränsar till en lugn, grön och
avgränsad allmänning. Här kan du njuta av härliga
sommardagar-/kvällar, grilla och blicka ut över havet.
Uteplatsen är omringad av buskar som regelbundet
sköts av samfälligheten.
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OM BOSTADEN

ADRESS
Hamnvägen 11, 18166 Lidingö

ALLMÄNT
Utgångspris 6 250 000 kr

Månadsavgift 4 160 kr/mån
I angiven månadsavgift ingår vatten, digital-tv, IP-telefoni
och bredband (fiber), intranät, utomhus P-plats (ej egen
plats), tillgång till tvättstuga samt ett källarförråd per
lägenhet. Förbrukning värme och vatten tillkommer.

Boendeform Flerbostadshus

Upplåtelseform Bostadsrätt

Storlek 3 rum + Kök

Boarea 95 kvm

Andel i förening 0,83803

Andel av årsavgift 0,83828

Lägenhetsnummer 6212

Våning 1 av 5, hiss finns

åning

BYGGNADSFAKTA
Byggnadstyp Flerbostadshus

Byggnadsår 2000

Uppvärmning Fjärrvärme

Fönster 3-glas

DRIFTKOSTNAD KR/ÅR
El 0

Antal personer i hushållet 4

Energideklaration 18.06.2009

Energiprestanda 92 kWh/kvm, år

FÖRENINGEN

Namn Gåshaga Pirar 1

Organisationsform/Typ Bostadsrätt

Antal lägenheter 101, varav 5 lokaler

Föreningens ekonomi Föreningen har god ekonomi. Det
finns inga planer eller beslut på att höja månadsavgiften.

Överlåtelseavgift 1 108 betalas av Kopare

Pantsättning Bostaden är pantsatt

Pantsättningsavgift 443 kr

Allmänt Bostadsrättsföreningen Gåshaga Pirar 1 består av
101 lägenheter (varav åtta parhus) samt därutöver 5
uthyrningslokaler belägna på  Värdshusvägen, Hamnvägen,
Södra Hamnpromenaden, Slipvägen (jämna nummer) och
Fyrvägen.

Föreningen disponerar en föreningslokal, tillika
gästlägenhet, belägen på Hamnvägen 7. Gästlägenheten
med 4 bäddar kan hyras av medlemmar som
övernattningslägenhet för gäster för 350 kr/natt. Cykel-/
Barnvagnsförråd finns att tillgå. Gemensam tvättstuga på
Slipvägen 4.
Föreningen har en trivselgrupp som några gånger per år
arrangerar mycket uppskattade och välbesökta after work
träffar för föreningens medlemmar. För optimal
information och kommunikation så använder sig
föreningen av ett sk Husvärdssystem där Husvärden har i
uppgift att förmedla tankar och önskemål som de boende
har och sprida information till medlemmarna om
förhållanden som är viktiga att känna till.

Teknisk förvaltning handhas av Riba Fastighetsservice.

OMRÅDET
Allmänt Gåshaga är området som erbjuder ett boende
utöver det vanliga. Här bor du mitt emellan storstaden och
skärgården i ett lugnt bostadsområde som består av både
flerbostadshus, radhus och friliggande villor.  Förutom
närheten till vattnet med badbryggor, sandstrand och ett
aktivt båtliv så erbjuder Gåshaga närhet till naturen med
flera härliga promenadstråk längs vattnet och i skogsmiljö.
I området finns tre restauranger, Pier 16, Restaurang
Bryggan och Katsu Sushi Café. För den som vill träna så
hittar du M3 gym i området och dessutom en nybyggd
sporthall för padelspel.

Kommunikation Från Gåshaga tar du dig enkelt dit du vill
via land eller hav. Med Lidingöbanan, som stannar vid
Gåshaga station, når du Ropsten på ca 20 minuter, där du
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OM BOSTADEN

sedan tar dig vidare med tunnelbana eller buss. Med buss
kan du resa till och från Gåshaga under hela dygnet och
med bil tar du dig enkelt och snabbt från Gåshaga, över
Lidingöbron och vidare till Stockholm city eller genom nya
Norra Länken till de stora motorlederna på bara 20
minuter. För att utnyttja det härliga sjöläget och
Stockholms vattenvägar så finns också möjlighet att resa
med båt från Gåshaga med Waxholmsbolaget och/eller
Cinderella båtarna.

Närservice I närbelägna Käppala handlar du på ICA
Supermarket med brett sortiment och välsorterad
charkdisk. På några minuter når du dessutom Brevik
Centrum med en Hemköp butik samt kemtvätt och under
vissa delar av året torghandel där du kan handla färsk frukt
och grönsaker. För dig som vill träna så erbjuder M3 gym
flertalet träningsformer. I området och närområdet finns
flertalet förskolor och dagbarnvårdare samt skolor från F-9.
Fråga din mäklare för mer information om vilka förskolor
och skolor som är aktuella.

Parkering Kostnadsfri parkering för boende i området på
kringliggande gator. Garageplats kan hyras för 500 kr/mån.
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OM FÖRSÄLJNINGEN

DIN FASTIGHETSMÄKLARE
Sara  Danielsson är med genom hela affären. Tveka inte att

ställa frågor och komma med synpunkter. För oss är varje

förmedling unik.

INTRESSERAD AV DENNA BOSTAD?
Är du intresserad av att gå vidare – meddela mäklaren ditt

intresse på plats, så riskerar du inte att missa vid ett snabbt

avslut. Försök att vara förberedd med lånelöfte, värdering av

ditt nuvarande boende samt boendekostnadskalkyl.

BUDGIVNING
Finns det flera intressenter tillämpas öppen budgivning. Då

kan slutpriset avvika från det som är utgångspris. Berätta

innan budgivningen om dina önskemål om tillträdesdag,

eventuella lånevillkor, försäljning av din nuvarande bostad etc.

Det finns inga lagar som reglerar hur en budgivning ska gå till.

Det är säljaren som bestämmer om, hur och till vem denne

säljer. Mäklaren framför alla bud till säljaren och upprättar en

förteckning över de buden. Budlistan lämnas även till slutgiltig

köpare – med namn och kontaktuppgifter. Budgivare kan

därför inte vara anonyma (men kan lägga bud via ombud, då

är det ombudets kontaktuppgifter som lämnas ut).

UNDERSÖKNINGSPLIKT
Efter köpet kan du inte påvisa fel som borde upptäckts vid en

noggrann undersökning av bostaden. Undersök därför

bostaden noga och gärna med hjälp av en sakkunnig person,

kontrollmät ytan om den är av betydelse för dig.

KONTRAKTSSKRIVNING
Fastighetsmäklaren upprättar köpehandlingarna och går

igenom dessa med parterna. Vi träffas på Svenska

Mäklarhusets kontor, Lidingö. Ofta vill parterna skriva

kontrakt snarast, eftersom varken bud eller anbud är bindande

tills köpekontraktet är påskrivet av parterna.

HANDPENNING
Handpenning om 10% hålls av mäklaren på ett särskilt

klientmedelskonto skiljt från mäklarens övriga tillgångar, till

dess att alla villkor är uppfyllda.

TILLTRÄDE
Tillträde sker enligt överenskommelse, då träffas parterna hos

mäklaren där slutbetalning görs med hjälp av banken.

Mäklaren upprättar innan en avräkning där det framgår vad

som betalats, återstår att betala. Mäklaren överlämnar även en

journal över förmedlingen samt ett köpebrev/överlåtelsebevis.

Vid tillträdet får köparen nycklar och alla handlingar för

bostaden.

FINANSIERING
Om du behöver ha hjälp med kontakter till en bank för ett

förmånligt bolån, kontakta din fastighetsmäklare så hjälper vi

dig.

VÄRDERING INFÖR ETT KÖP
Inför ett köp rekommenderar vi att du bokar in ett möte med

din lokala fastighetsmäklare för värdering av din bostad och

rådgivning om rådande marknadsläge. Passa på att få fri

rådgivning både om köp och försäljning – det har många tjänat

på. Din lokala fastighetsmäklare hittar du på vår hemsida

svenskamaklarhuset.se eller via tel. 0200-386 000.

FASTIGHETSMÄKLARENS SIDOTJÄNSTER
Enligt lag får mäklare erbjuda sidotjänster, så länge dessa inte

är förtroenderubbande och eventuell ersättning endast är

obetydlig. Fastighetsmäklaren ska innan avtal ingås, informera

säljare och tilltänkta köpare om sådana tjänster samt den

ersättning denne får för dessa. Det lokala kontoret på Svenska

Mäklarhuset erhåller en administrationsersättning för

annonser publicerade på Hemnet.

"Tveka inte att
höra av dig om
du har frågor!"

Sara  Danielsson
Reg. Fastighetsmäklare/

Franchisetagare
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Vi behandlar informationen från våra kunder på ett 

varsamt och ansvarsfullt sätt och i enlighet med 

Dataskyddsförordningen (GDPR). I alla sammanhang 

där personuppgifter kan komma att behandlas av 

Svenska Mäklarhuset eller av någon annan för 

Svenska Mäklarhusets räkning, vidtas därför alla 

rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda kund-

uppgifter från obehörig åtkomst, vidarespridning, 

ändring och förstörelse.

Vi på Svenska Mäklarhuset behandlar personuppgifter

såsom namn, telefonnummer, e-post och adress, som 

du själv har tillhandahållit oss i syfte ge en tjänst eller 

att återkoppla till dig på ett eller annat sätt. Det kan 

t ex vara att du har varit på en av våra visningar, 

anmält dig för att få en kostnadsfri värdering, en 

värdebevakare eller att få matchande bostäder som 

vi bevakar. Dina personuppgifter används även för 

kundnöjdhetsuppföljningar i syfte att förbättra 

våra tjänster. 

Grunden för vår behandling av dina personuppgifter 

är antingen för att kunna uppfylla ett avtal, samtycke, 

lagkrav (t.ex. Fastighetsmäklarlagen) eller att vi har 

ett legitimt intresse av att behandla dina uppgifter för 

att tex följa upp förfrågningar eller kundnöjdhet. 

Uppgifterna kommer finnas lagrade så länge vi har en 
rättslig grund för lagringen.

Du kan, så länge uppgifterna finns lagrade hos 
Svenska Mäklarhuset, begära att få ett utdrag på 

uppgifterna eller att få uppgifterna rättade eller 

raderade. Du har också rätt att klaga på behandlingen 

till Datainspektionen. Dina personuppgifter kommer 

inte att lämnas ut till tredje part, föras över till land 

utanför EU eller behandlas för några andra ändamål 

än vad som anges ovan. 

Om du önskar kontakta oss med anledning av vår 

hantering av dina personuppgifter är du välkommen 

att göra det på genom att skicka ett mail till: 

info@smh.se

Har du synpunkter, eller klagomål till oss vänder 

du dig till Niclas Spång, chef på Svenska Mäklarhuset,

via mail: niclas.spang@smh.se

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Inom Svenska Mäklarhuset är våra kunders förtroende vår största tillgång.

Förtroendet bygger på respekt och skydd för kundernas personliga integritet.



svenskamaklarhuset.se


