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Centralt belägen lägenhet om
1,5 rum och kök!
Högst upp i byggnaden finns denna ungdomliga 1,5 rums lägenheten med fönster
i två väderstreck och balkong i söderläge. Här bor du centralt med närhet till det
mesta.

Fakta

ADRESS Paradisgränd 5, SÖDERTÄLJE

VÅNINGSPLAN 4 av 4, hiss finns ej

ANTAL RUM 1.5 rum + kök

BOAREA 39 kvm (föreningens information)

MÅNADSAVGIFT 3 045 kr

UTGÅNGSPRIS 1 295 000 kr



Ansvarig mäklare

Elin Desax
Reg. Fastighetsmäklare
Tel: 08-410 225 64
Mob: 070-912 01 41
Mail: elin.desax@husmanhagberg.se





Bostaden
Paradisgränd 5

KOMMUN Södertälje

NAMN BRF HSB Brotorn

LÄGENHETSNUMMER 3-2004-2-115-8

ANDEL I FÖRENING 2,48897%

ANDEL AV ÅRSAVGIFT 2,48897%

PANTSÄTTNING Bostaden är pantsatt

DRIFTKOSTNAD
El: 3 600 kr
Försäkring: 2 784 kr
Summa år: 6 384 kr

Antal personer i hushållet: 1

Uppgifterna bygger på faktiska siffror från nuvarande ägare. Fråga gärna mäklaren vad
som är realistiskt utifrån ditt eget perspektiv. För mer information och personlig kalkyl,
kontakta ansvarig mäklare.

ENERGIDEKLARATION
Utförd: 2008-12-22
Energiprestanda: 189 kWh/kvm, år

ÄGARE Johanna Gyllvik

ÖVRIGT
Säljarens egna ord om bostaden: "Det jag har uppskattat mest med lägenheten är
utsikten på kyrkan och stan. Sen gillar jag att den är så ljus och har ett fint ljusinsläpp!
Köket har allt som man behöver och tack vare att sovalkoven är så bra placerad så
känns lägenheten stor och rymlig!".

ÖVRIGA BYGGNADER
Till bostaden hör ett källarförråd.
Tvättstuga finns i byggnaden.



Interiör
Varmt välkommen till Paradisgränd och till denna unikt utformade 1,5:a
med ljusinsläpp från två väderstreck!
Lägenheten håller en god standard och är utrustad med ljusa genomgående
ytskikt, spotlights i tak och en allmänt lättmöblerad planlösning.

Här finns ett renoverat och komplett utrustat kök med en ljus färgsättning
och rostfria, högkvalitativa vitvaror. Köket går i tidlöst vitt med kromade
beslag och stilren kaklad köksvägg.
Det stora och lättmöblerade vardagsrummet rymmer utan problem både
en större soffgrupp, en sällskapsdel för t.ex. större matbord, flera byråer
och bokhyllor. I vardagsrummet finns två väl tilltagna fönsterpartier som
släpper in gott om ljus och är fria från insyn. Som om det inte vore
tillräckligt nås en möblerbar balkong från vardagsrummet, med söderläge
och utsikt över centrum. Dessutom finns ett helkaklat och modernt
badrum med golvvärme, takdusch och gott om förvaringsutrymme. I den
ljusa och möblerbara hallen har man låtit byggt en sovalkov med plats för
en större säng.

På gångavstånd nås pendeltåg och flertalet bussar, Tom Tits ligger ett
bokstavligt stenkast bort och det är gångavstånd till flera vackra stråk för
den som uppskattar närheten till natur.

Sammanfattningsvis en nyckelfärdig och välplanerad lägenhet som passar
både paret och singelhushållet, och för de som uppskattar den direkta
närheten till citypulsen utan att bo mitt i den.

Hjärtligt välkommen på visning!

Genomgående ljus lägenhet med vita väggar och ljust parkettgolv.
Spotlights i tak fördelar ljuset på ett mycket behagligt vis. Helkaklat
badrum med golvvärme och IKEA kök i stilrena färger.

HALL
Här välkomnas du in i en ljus hall med plats för avhängning samt gott om
förvaring i garderoberna med skjutdörrar längs ena väggen. Direkt
innanför dörren ligger ett snyggt mörkt klinkergolv, längre in finner du ett
ljust laminatgolv. Väggarna är vita och taket pryds av dimbara spotlights.

VARDAGSRUM
Rymligt vardagsrum i gavelläge med gott om ljusinsläpp från fönster i två
väderstreck. Här finns flera olika möbleringsmöjligheter för att utnyttja
utrymmet till max. Härifrån når du köket samt balkongen.
När solen går ned finns gott om interiör belysning tack vare flera spotlights
i taket.
Ytskikten är ljusa och följer samma färgtema som resten av lägenheten,
vilket bildar en härlig helhet vad gäller färgsättning i en tidlös stil. De vita
väggarna bryts av med häftiga "tegel" detaljer på ena kortsidan.

SOVALKOV
I anslutning till hallen finns en sovalkov om 140 cm djup med praktisk
förvaringslösning under sängen. Här har du förutom några spotlights, en
helt egen stjärnhimmel.

KÖK
Smakfullt och komplett utrustat kök från IKEA i en härlig modern och
industriell stil. Här finns en kyl/frys (Electrolux), spishäll (Electrolux), ugn
(Electrolux), spisfläkt (Gorenje) och integrerad diskmaskin. Samtliga
vitvaror är i rostfritt stål. Köksväggen pryds av en kaklad vägg som passar
väl in med den rustika köksskivan i sten.
Skåpluckorna går i tidlöst vitt med kromade handtag, och tack vare de
dubbla raderna med överskåp finns gott om förvaringsutrymme för både
köksutrustning och skafferiprodukter.

BADRUM
Helkaklat badrum utrustat med golvvärme, WC, handfat, badrumsskåp
med spegel och en rejäl duschhörna med installerad takdusch och inbyggd
belysning i mosaiken. Intill duschhörnan finns gott om utrymme för
badrumstillbehör såsom handdukar, schampo och annan nödvändig
utrustning. Väggarna i badrummet är kaklade i vitt och på golvet ligger ett
mörkare klinker, i duschhörnan har man låtit kaklat med mosaik. Även i
badrummet är spotlights installerat i taket.

BALKONG
Balkong i söderläge med fin utsikt över södertäljes centrala delar, fritt från
insyn. Här finns  plats för cafégrupp eller mindre loungemöbler.
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Föreningsfakta
HSB Brotorn

Byggnaden

ORGANISATIONSFORM/TYP Bostadsrätt

ANTAL LÄGENHETER 37st varav 4 hyresrätter.

ÄKTA/OÄKTA FÖRENING Äkta

MARKEN ÄGS AV FÖRENINGEN Ja

ÖVERLÅTELSEAVGIFT 1 163 kr

PANTSÄTTNINGSAVGIFT 455 kr

OM FÖRENINGEN
Bostadsrättsföreningen har till ändamål att i bostadsrättsföreningens hus upplåta
bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmar till nyttjande
utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen.

EKONOMI OCH PLANERADE AVGIFTSFÖRANDRINGAR
Inga planerade avgiftshöjningar under 2019.

RENOVERINGAR
Tidigare års betydande underhåll
- Stambyte 1993
- Fasadrenovering 1993
- Byte av elkablage 1993
- Byte av fönster 1998
- Byte av tak 2000
- Dränering och grundrenovering 2004
- Fasadrenovering 2008/2009
- Byte av 2 stycken värmepumpar 2010
- Asfaltering av gångvägar Paradisgränd 3,5 2011
- Målning av trapphusen, tvättstuga och källargången 2013
- OVK besiktning med godkänt resultat 2016
- Mätning av radon med godkänt resultat 2016

Årets investeringar och underhåll
- Isolering av vindarna 2017
- Brandinspektion 2017
- Installerat postboxar 2017
- Byte av värmepump 2017
- Nedtagning av träd 2017
- Byte av fönster 2018

TV OCH INTERNET
Kabel-tv via ComHem
Bredband via Bredbandbolaget

PARKERING
Föreningen tillhandahåller inga p-platser men det finns möjlighet att stå längs
med gatan eller på närliggande parkeringsplatser. Via kommunen går det även att
hyra boendeparkering.

BYGGNADSTYP Flerfamiljshus

BYGGNADSÅR 1938

FASTIGHETSBETECKNING Skeden 7

FÖNSTER 3-glas

UPPVÄRMNING Fjärrvärme

ENERGIDEKLARATION Utförd: 2008-12-22
Energiprestanda: 189 kWh/kvm, år



Välkommen till Paradisgränd 5!
ALLMÄNT OM OMRÅDET
Södertälje är en tätort i Stockholms län och centralort i Södertälje
kommun med 71 774 invånare. Södertälje är beläget där Mälaren är
förbunden med Östersjön genom slussen i Södertälje kanal, och är den
största orten i landskapet Södermanland. Sjön Maren i centrala Södertälje
gör det mer mysigt och mer som en liten stad och änden av sjön kallas
Marenplan där det finns restauranger och brukar det hållas festligheter.
Sjön är idag sammangrävd med östersjödelen av Södertälje kanal.

KOMMUNIKATION
Från Södertälje centrum finns mycket god kommunikation till alla
områden i kommunen samt norrut och söderut. Med pendeltåg 36 åker du
till Stockholm Central på ca 45 min. Med pendeltåg 36 mot Gnesta kan
du ta dig till Järna, Mölnbo och Gnesta. Buss mot Liljeholmen går
regelbundet under dagen. Sörmlandstrafiken med destinationer Trosa och
Nyköping har avgångar från Södertälje centrum och Södra/hamn. Till
resterande destinationer/områden är det regelbunden trafik, allt från en
kvart- till en timmestrafik.

NÄRSERVICE
I Södertälje centrum finns ett stort utbud av butiker och restauranger.
Galleriorna Telgehuset, Kringlan och Lunagallerian ligger alla på bekvämt
avstånd i stadens centrum och bjuder in till bra shopping med god
matupplevelse. Restaurangen Lilla Styrbjörn är en av alla omtyckta och
rekommenderade restauranger i centrum.
Wendela Hebbes hus är ett författarmuseum och en restaurang vid
Vettersgatan 4 i centrala Södertälje. Idag finns där restaurang och café.
Vetenskapsmuseet beläget på Storgatan heter Tom Tits Experiment. Det är
idag Sveriges största science center. Sammanlagt finns det över 400
naturvetenskapliga experiment i utställningen. Årligen har museet över
300 000 besökare.
I Södertälje centrum finns fler förskolor och grundskolor att välja på,
Oxbacksskolan F-9, Södertälje Friskola F-9 och även högskolan KTH.
Södertälje stadshus ligger vid Campusgatan 26 i Södertälje. Södertälje
stadshus är både kommunhus och kulturhus. Däröver finns två publika
våningar som innehåller teater, konferens, restaurang och utställning.

PARKERING
Föreningen tillhandahåller inga p-platser men det finns möjlighet att stå
längs med gatan eller på närliggande parkeringsplatser. Via kommunen går
det även att hyra boendeparkering.



Planritning

Planskissen är ej skalenlig. Med reservation för eventuella avvikelser.



Viktig information till köpare
Nedan redogörs i stora drag för hur försäljningen kommer att gå vidare efter
genomförda visningar samt hur säljaren avser att genomföra sin försäljning.

FASTIGHETSMÄKLARENS ROLL
Enligt den konsumentskyddande lagstiftningen fastighetsmäklarlagen
(2011:666) är fastighetsmäklarens uppgift att vara en opartisk mellanman som
ska tillvarata både säljarens och köparens intressen.
Förmedlingsarbetet ska utföras omsorgsfullt och enligt god fastighetsmäklarsed.
Alla fastighetsmäklare är registrerade hos den statliga tillsynsmyndigheten
Fastighetsmäklarinspektionen (FMI).

OBJEKTSBESKRIVNING
Enligt fastighetsmäklarlagen ska fastighetsmäklaren tillhandahålla en skriftlig
beskrivning av bostaden som enligt lag ska innehålla vissa obligatoriska
uppgifter. Fastighetsmäklaren inhämtar uppgifter dels från säljaren, dels från
offentliga register. En objektbeskrivning innehåller också viss allmän
information. Säljaren får alltid ta del av objektbeskrivningen och godkänna
denna innan en försäljning påbörjas. Det är viktigt att påpeka att det är säljaren
som i första hand är ansvarig för de uppgifter som finns med i
objektbeskrivningen då de anses vara en del av överlåtelseavtalet.
Fastighetsmäklaren kontrollerar bara säljarens uppgifter om det finns fog för att
misstänka att dessa är felaktiga.

SÄLJARENS UPPLYSNINGSPLIKT
Säljaren har ingen generell upplysningsplikt om allt hon eller han känner till.
Utgångsläget är att säljaren inte kan göras ansvarig för fel eller brister som
köparen borde ha kunnat upptäcka vid en noggrann undersökning. Säljaren har
i vissa situationer ändå ett ansvar att informera om fel och brister hon eller han
känner till och borde förstå är av betydelse. Säljaren kan inte underlåta sig att
upplysa om fel, brister eller avvikelser som är av väsentlig betydelse, d v s något
som köparen borde kunna räkna med att ha blivit informerad om och som kan
antas ha påverkat köpet. Läs mer på husmanhagberg.se/undersokningsplikt/
bostadsratt

KÖPARENS UNDERSÖKNINGSPLIKT
En bostadsrätt betraktas enligt lag som lös egendom. Ett köp av en bostadsrätt
regleras därför av Köplagen (1990:938). Köplagens regler passar dock inte så bra
för prövning av fel i bostadsrätt, därför tillämpas oftast motsvarande regler i
Jordabalken, 4 kap.

Utgångsläget är att bostadsrätten köps i det skick den befinner sig i på
kontraktsdagen. Det betyder att köparen inte i efterhand kan åberopa fel eller
brister hon eller han antas ha känt till vid köpet eller vad som borde ha
upptäckts vid en noggrann undersökning. Inte heller för fel och brister som ska
kunna misstänkas med tanke på förutsättningarna som finns med anledning av
bostadsrättens ålder och skick. Det innebär att köparen efter köpet inte kan
klaga på att t ex en äldre frys inte fungerar.

Undersökningsplikten är långtgående och det är mycket viktigt att köparen
noggrant undersöker bostadsrätten före köp. Ta gärna hjälp av en sakkunnig
person. Upp till två år efter köpet ansvarar säljaren för fel som fanns vid
köptillfället och som inte gått att upptäcka vid en noggrann undersökning och/
eller som köparen inte borde räknat med, med tanke på bostadsrättens skick och
ålder. Läs mer på husmanhagberg.se/undersokningsplikt/bostadsratt

FÖRENINGENS EKONOMI
Det är viktigt att köparen tar del av föreningens årsredovisning och annan
tillgänglig information för att få en god uppfattning om föreningens ekonomi.
Föreningens totala låneskuld, när befintliga lån sätts om, fastighetens
renoveringsbehov m m kan vara faktorer som kan påverka ekonomin och således
månadsavgiften i framtiden. Viktiga dokument och handlingar finns att tillgå i
bostadspresentationen på husmanhagberg.se

BUDGIVNING
Är flera spekulanter intresserade av att köpa samma bostad tillämpas normalt
sett en budgivning. En budgivning kan gå till på flera olika sätt och det finns
enligt lag inga bestämda regler för hur den ska gå till. HusmanHagberg tillämpar
öppen budgivning om säljaren uttryckligen inte har bestämt något annat
tillvägagångssätt. Ingenting är klart och parterna är inte juridiskt bundna förrän

ett köpeavtal är undertecknat. Köparen har när som helst rätt att dra tillbaka sitt
bud och säljaren har fri prövningsrätt, vilket innebär att säljaren inte behöver
sälja till den med högsta budet utan bestämmer fritt om hon eller han vill sälja,
till vem och till vilket pris. Säljaren kan även när som helst ändra formen för
budgivningen eller helt avbryta den. I de fall det inkommer bud till
fastighetsmäklaren efter att budgivningen är avslutad men innan köpeavtal är
signerade, är fastighetsmäklaren enligt lag skyldig att framföra budet till säljaren
som får avgöra om hon eller han vill avfärda eller anta budet.

Fastighetsmäklaren ska enligt lag föra en budförteckning över alla bud, med
kontaktuppgifter till budgivarna. Denna budförteckning lämnas endast till
säljare och köpare i samband med att köpeavtal tecknas eller senast när ev.
villkor i köpeavtalet är uppfyllda. Mer info om och hur en öppen budgivning
går till finns på husmanhagberg.se/budgivning

KONTRAKTSSKRIVNING
Vid kontraktsskrivning träffas parterna vanligtvis på fastighetsmäklarens kontor.
Fastighetsmäklaren upprättar köpehandlingarna och går igenom dessa med
parterna. Oftast vill parterna skriva så fort som möjligt, eftersom varken bud
eller anbud är bindande tills överlåtelseavtal är påskrivet av båda parter.

HANDPENNING
Handpenning ska erläggas med vanligtvis 10% av köpeskillingen och betalas
normalt senast fem arbetsdagar efter kontraktsskrivning. Handpenning
deponeras på fastighetsmäklarens klientmedelskonto, skilt från
fastighetsmäklarens övriga tillgångar, till dess att alla villkor i avtalet är
uppfyllda. Köpet är fullbordat först när bostadsrättsföreningen har beviljat
köparen medlemskap i föreningen. I samband med medlemsansökan tar
föreningen en kreditupplysning på köparen.

ÖVERLÅTELSEAVGIFT/PANTSÄTTNINGSAVGIFT
De flesta bostadsrättsföreningar debiterar en överlåtelseavgift som får uppgå till
max 2,5% av ett prisbasbelopp och en pantsättningsavgift som får uppgå till
max 1% av ett prisbasbelopp per lån.

TILLTRÄDE
Vid tillträdet, då slutbetalning sker, träffas säljare och köpare på
fastighetsmäklarens kontor eller hos köparens bank. Fastighetsmäklaren skickar i
god tid innan ut en avräkning mellan parterna där det framgår vad som betalts
och vad som kvarstår att betala. Här regleras också ev. övriga löpande kostnader,
normalt sett endast månadsavgiften. Vid tillträdet överlämnar också
fastighetsmäklaren en journal över de arbetsuppgifter som är utförda under
förmedlingen.

REKLAMATION TILL SÄLJAREN
Det är säljaren som ansvarar för väsentliga fel eller brister i bostadsrätten upp till
två år efter tillträdet (se ”Köparens undersökningsplikt” ovan). Om köparen vill
framställa krav mot säljaren gällande fel i bostadsrätten, ska detta göras inom
skälig tid efter det att köparen upptäckt, eller borde ha upptäckt felet.

TILLÄGGSTJÄNSTER
Fastighetsmäklaren kan i vissa fall erhålla administrationsersättning från
leverantörer och samarbetspartners. Ev. administrationsersättningar presenteras i
det separata dokumentet ”Sidotjänster”.

KUNDOMBUDSMAN
Frågor gällande en specifik bostadsaffär besvaras i första hand av ansvarig
fastighetsmäklare. Vid ytterligare information eller vid frågor kring själva
fastighetsmäklartjänsten finns HusmanHagbergs Kundombudsman.
Kontaktuppgifter finns på husmanagberg.se/kundombudsmannen

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
HusmanHagberg behandlar de personuppgifter som lämnas till
fastighetsmäklare eller annan person ansluten till HusmanHagberg i enlighet
med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer på husmanhagberg.se/gdpr



Boka värdering med oss
på mäklarbokningen.se

HUSMANHAGBERG SÖDERTÄLJE/NYKVARN
Järnagatan 10, Södertälje
Tel: 08-410 225 60
Mail: sodertalje@husmanhagberg.se
husmanhagberg.se/sodertalje


