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Ljuvligt renoverad etagefyra med bevarad
charm

Slående vacker etagevåning som renoverats under 2017, där tidstypiska 20-

talsattribut samspelar perfekt med modern interiör och skapar en charm som

inte går annat än att förälska sig i. Med exklusivt kök från Pickylivning med

SMEG-utrustning samt stilren marmorbänkskiva. Ljusa nyrenoverade ytskikt,

fönster i flera väderstreck och en generös takhöjd ger hemmet en luftig

atmosfär. Bra inbyggda förvaringslösningar och egen tvättutrustning. I

Bagaregården bor ni i ett av Göteborgs charmigaste områden.



Planritningen är ej skalenlig, avvikelser kan förekomma. Upphovsrätten till denna

ritning tillhör med ensamrätt Erik Olsson Fastighetsförmedling AB.

Planritning



BAGAREGÅRDEN / GÖTEBORG

Storkgatan 4 C
4 rum och kök, 107,1 kvadratmeter

FÖRESLAGEN BUDSTART 4 450 000 kr

PANTSÄTTNING

MÅNADSAVGIFT 6 269 kr. I månadsavgiften ingår

värme, vatten, kabel-TV (grundutbud) samt

bostadsrättstillägg.

DRIFTSKOSTNAD 7 200 kr/år. I angiven driftskostnad

för 4 personers hushåll (2 vuxna, 2 barn) ingår

hushållsel ca 4 800 kr/år samt hemförsäkring ca 2

400 kr/år. De faktiska kostnaderna kan variera

beroende på familjesammanhållning och levnadssätt.

ADRESS Storkgatan 4 C, 416 69 Göteborg

STORLEK 4 rum och kök. Boarea 107,1 m², areauppgift

enligt föreningens information

ANDELSTAL Andel i förening: 7,83%. Andel av årsavgift:

7,83205%

VÅNING 3 av 3

LÄGENHETSNUMMER 10 (1302)

TILLTRÄDE Enligt överenskommelse

NUVARANDE ÄGARE Erik Friberg, Mathilda Brännström

Frida Dexell
Fastighetsmäklare

073-400 98 16
frida.dexell@erikolsson.se



Bostadens fördelar
Vacker etagevåning Renoverad under 2017

Stor lyxigt kök från Pickyliving Kvalitativ utrustning från SMEG

Tidstypisk 20-tals charm Bra inbyggd förvaring

Badrum med tvättutrustning Möjligt att bygga fler rum

Charmigt och lugnt område Grönskande innergård

Skolor & förskolor Goda kommunikationer

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•











ENTRÈPLAN

HALL
Vitoljade plankgolv, höga fotlister och
målade väggar i mintgrön. Här finns plats
för avhängning och i taket sitter infällda
spotlights. Säkerhetsdörr.

KÖK
Renoverat 2017. Vitoljade plankgolv, höga
fotlister och vita väggar. Köksinredning i
mörkblått med stomme från IKEA och
luckor samt beslag från Pickyliving och
ovan marmorbänkskivan sitter vitt kakel
(Höganäs) upp till tak. Köket är utrustat
med hällspis i rostfritt utförande, rostfri
fläkt, integrerad diskmaskin samt
kombinerad kyl/frys (2018). Samtlig
utrustning, förutom diskmaskinen, är från
SMEG. I köket finns plats för matsalsbord
för minst 6 personer samt ytterligare
förvaringsmöbel. Fönster samt fransk
balkong skänker rummet ljus och i taket
sitter infällda spotlights. Belysning med
dimmerfunktion.

VARDAGSRUM
Ljusa brädgolv och vita väggar. Här finns
plats för soffgrupp med tillhörande
möblemang. Förvaring i två klädkammare
varav en belägen under trappan som
leder er upp till bostadens etageplan.

BADRUM 1
Svart klinkergolv och helkaklade väggar i
vitt. Badrummet är utrustat med WC,
handfat med kommod, spegelskåp,
handdukstork samt dusch med frostad
glasdörr. I taket sitter spotlights med
dimmerfunktion.

ETAGEPLAN

ALLRUM

Brädgolv och vita väggar. Här finns plats
för soffgrupp med tillhörande
möblemang. Rummet har snedtak.

SOVRUM 1
Oljade plankgolv, höga fotlister och
målade väggar i midnattsblått. Här finns
plats för dubbelsäng med tillhörande
möblemang och förvaring i tre inbyggda
garderober. Rummet har snedtak.

SOVRUM 2
Oljade plankgolv, höga fotlister och vita
väggar samt en vägg klädd i en ljust
mönstrad tapet. Här finns plats för
enkelsäng med tillhörande möblemang
samt skrivbord. Rummet har snedtak.

BADRUM 2
Grått klinkergolv och halvkaklade väggar i
vitt från Höganäs samt målat i vitt och
blått. Här finns utrustning bestående av
WC, handfat med kommod, spegel med
belysning samt kombinerad tvätt- och
torktumlare från Samsung (2017) och ovan
tvättmaskinen finns en avlastningsbänk i
sten. I taket sitter spotlights med
dimmerfunktion.

FÖRRÅD
Till lägenheten hör ett källarförråd.

ÖVRIGT
2017  totalrenoverades hela köket,
badrummet på övre plan byggdes ut samt
renoverades och även samtliga av
bostaden ytskikt.

RUMSDISPONERING
3 rum och kök enligt föreningens
lägenhetsförteckning, disponeras som 4
rum och kök enligt nuvarande planlösning.

Rumsbeskrivning









ALLMÄNT OM FÖRENINGEN

Brf Kvaggan 3. Föreningen är en äkta
bostadsrättsförening. I föreningen finns 22
lägenheter, varav samtliga är upplåtna med
bostadsrätt. Till föreningen hör adressen
Storkgatan 4 A-D. Föreningen köpte fastigheten
1986 (äger marken). 

En överlåtelseavgift tas ut om ca 1 163 kr (2,5 %
av gällande prisbasbelopp) som betalas av
köpare. Vid belåning av bostaden tas en
pantsättningsavgift ut om ca 465 kr/pant (1 % av
gällande prisbasbelopp). Beloppen är
beräknade på prisbasbeloppet för år 2019.  

Föreningens gemensamma tvättstuga är
belägen i källaren och är utrustad med tre
tvättmaskiner, en torktumlare, ett torkskåp samt
mangel.I föreningen finns två stycken uteplatser
med grillmöjlighet. Här finns gräsytor, sandlåda
och gungor som delas med grannföreningarna.
Föreningen anordnar gemensam höst- och
vårstädning. Övrig städning av trappuppgång
och tvättstuga samt skötsel av trädgård sköts
under året av föreningens medlemmar, enligt
ett rullande schema. 

Informationen ovan är tagen från styrelsen,
föreningens årsredovisning samt stadgar. Vi
råder dig som köpare att kontrollera fakta som
är av vikt för dig. Vi som mäklare eller Erik
Olsson ansvarar ej för att uppgifterna från dessa
källor är korrekta. Senaste kontroll utfördes
2019-01-28.

RENOVERINGAR

1986 totalrenoverades fastigheten, inklusive
stammar, el-stigare och tak. Samma år gjordes
en OVK-besiktning. Dessutom byggdes delar av

vinden om till lägenheter. 
2004 gjordes fönsterbyte. 
2005 gjordes byte av ett antal fönster samt
målning av fasaden. 
Ca 2005-2006 byttes delar av utrustningen i
tvättstugan. 
2006 målades ytterdörrar. 
2009 Energideklarerades fastigheten. 
2009-2010 renoverades de flesta badrum/
våtrum. 
2011 gjordes byte av två centralfläktar. 
2012 gjordes en OVK-besiktning samt sotning.
Samma år har även grundmuren mot Storkgatan
dränerats. 
2015 målades trapphus om. 
2016 utfördes en OVK, två balkongdörrar byttes
ut, injustering av värmesystemet utfördes och
en elsäkerhetsbesiktning gjordes. Under året
gjordes också relining av bottenplattan. 
2017 byttes mattcentrifugen ut till en
tvättmaskin. 
2018 installerades säkerhetsdörrar. 

Föreningen planerar att under 2019 utföra
fönsterbyte samt måla om fasaden. Inga vidare
beslut tagna i dagsläget.

PARKERING

För folkbokförd i stadsdelen kan tillstånd för
boendeparkering ansökas hos Göteborgs Stad,
tfn 031-368 25 65, fax 031-711 68 15. Du kan även
gå in på Göteborgs Stads hemsida och få mer
information samt beställa ansökningshandlingar
där: www.goteborg.se.

TV OCH INTERNET

Förningen är ansluten till Kabel-TV och
bredband via Com Hem.

KOMMUN: Göteborg

BYGGÅR: 1926

BYGGNADSTYP: Gathus

Brf Kvaggan 3
FÖRENING & HUS

HISS: Nej

UPPVÄRMNING OCH EL: Fjärrvärme

ENERGIPRESTANDA: 140,00 kWh/m² och år
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