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DIN NYA 
FÖRENING

Byggnadsår
1926

Uppvärmning
Fjärrvärme

Förening och fastighet
Brf Fajansen 6 är en välskött och 
stabil förening. Fastigheten upp-
fördes 1926.

Utförda renoveringar
2018 - Stamspolning
2016 - Fönsterrenovering
2013 - Säkerhetsdörrar och 
trapphus
2012 - Installation av fiber, Stock-
holms stadsnät
2009 - Balkonger
2009 - Nytt värmesystem instal-
lerades
2007 - Renovering av trapphus 
samt innergård
2007 - Fasadrenovering
2005 - Taket renoverades
1989 - Elstigar och stambyte

Kommande renoveringar
Inga kommande renoveringar

Gemensamma utrymmen
Gemensamt cykelförråd och 
tvättstuga finns. Lummig inner-
gård med tillgång till utemöbler 
och grill.

TV- och internetanslutning
Kabel-TV genom Comhem, basut-
budet ingår i avgiften. Bredband 
tecknas separat, ansluten till 
stadsnät 100 mbit.

Kommande avgiftsförändringar
Finns inga beslut om ändrad 
månadsavgift.

Förråd
Säljaren disponerar ett källarför-
råd.

Ägande
Delat ägande godkänns. Juridisk 
person godkänns inte.

Boarea
Lägenheten är registrerad som 
74 kvm.

Ventilation
Självdrag

Överlåtelseavgift
1 162 kr, debiteras köparen.

Pantsättningsavgift
465 kr, debiteras köparen 

Pantsättningar
Att bostadsrätten är pantsatt 
betyder att nuvarande ägare 
har bolån med lägenheten som 
säkerhet. I samband med tillträdet 
löses samtliga lån så att du som 
köpare kan pantsätta bostadsrät-
ten på nytt för eventuella egna 
bolån. Inga lån finns att överta.

Upplåtelseform och 
byggnad

Ekonomi, månadsavgift

Bostadsrätt - Lägenhet

Lägenhetsnummer 022
Föreningen  Brf Fajansen 6

Pris 5 995 000 kr /bud

Avgift 3 898 kr/mån
I avgiften ingår Värme, Vatten, 
Balkongavgift (30 kr/mån), 

Andel i föreningen är 5.014%

DREJARGATAN 5, 2TR

VASASTAN - BIRKASTAN

2 RUM OCH KÖK

74 KVM

2

VÄRME, VATTEN, BALKONGAV-
GIFT (30 KR/MÅN), KABEL-TV 

3 898 KR

5 995 000 KR /BUD

GATUADRESS:   

OMRÅDE:  

ANTAL RUM:

BOYTA: 

VÅNINGSPLAN:

MÅNADSAVGIFT: 

PRIS:

(GRUNDUTBUD)

kabel-TV (grundutbud)

Våningsplan 2
2 rum och kök

Driftkostnad ca 800 kr/mån
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PLANLÖSNING
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VÄLKOMMEN HEM TILL
DREJARGATAN 5, 2TR

Nu har du möjlighet att förvärva denna pampiga 
2-rummare i minst sagt populära Birkastan! Lägenhe-
ten präglas av vackra originaldetaljer, så som fisk-
bensparkett och en generös takhöj,  kombinerat med 
fräscha renoveringa i kök och badrum. Fönster i två 
vädersträck samt en rymlig balkong som vetter mot 
den lummiga innergården.

Lägenheten är belägen på en lugn tvärgata till Rör-
stransgatan som erbjuder några av Stockholms bästa 
reastauranger och caféer. Runt hörnet ligger din loka-
la Ica-butik och på några få minuters promenad nås 
S:t Eriksplan med fantastiska kommunikationer i form 
av både buss och tunnelbana.

 - Luftiga rum med sociala ytor

- Mycket goda förvaringsmöjligheter

- Stor balkong med eftermiddagssol

- Direkt närhet till Rörstrandsgatan samt S:t Eriksplan 
med dess rika utbud

- Stabil förening med god ekonomi

- Möjlig 3:a

 

 

 

Ansvarig mäklare
Johanna Staaf
073-371 50 40
johanna@bosthlm.se
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VASASTAN - BIRKASTAN

Här bor du på bästa läge mitt i stadens puls. Runt 
husknuten från bostaden finner man Rörstrandsga-
tans och Karlbergsvägens myllrande folkliv och digra 
utbud av välkända restauranger, mysiga caféer och 
butiker. Området kring Birkastans nedre del brukar 
ofta kallas för "Lilla Paris" med liv och rörelse samt en 
härlig "utomlandskänsla" på gatorna. Samtidigt som 
Birkastans övre del i folkmun kallas "Lilla London" där 
fastigheterna sammanfogas av utomhusgårdar sam-
tidigt som kvarteren är fyllda av trevliga restauranger 
och barer. Känslan här känns gemytlig.  
 
För den som önskar mer shopping finns Sankt Erik-
splan och Odenplan en kort promenad bort. Några 
kvarter bort finner du promenadstråk längs med 
Karlbergskanalen nedanför Karlbergs slott eller vid 
Brunnsviken i Hagaparken. 
 
Med några minuters promenadväg från bostaden 
ligger även välkända Vasaparken med mysiga caféer, 
lekpark samt minigolfbana. I direkt närhet till lägen-
heten finns goda kommunikationer med buss, tunnel-
bana och pendeltåg. 
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Boarea
Boarea kan variera beroende på olika uppmätning-
snormer. Huruvida uppgiften stämmer med dagens 
mätmetod kan inte garanteras. Köparen uppmanas att 
om det är av stor vikt för honom/henne, kontrollera 
bostadslägenhetens boarea före köpet som ett led i sin 
undersökningsplikt.

Köparens undersökningsplikt
Om köparen uppmanats att undersöka bostadsrätten 
före köpet eller om han ändå undersökt den, ansvarar 
säljaren inte för sådana fel som köparen borde ha 
märkt vid undersökningen. Även vid köp av bostad-
srätter har köparen alltså normalt en undersökningsp-
likt. Det är därför viktigt att köparen av en bostadsrätt
noggrant undersöker denna. Särskild uppmärksamhet 
bör ägnas fuktskador i kök och badrum. I köket bör 
köparen vara vaksam på ev tecken på läckage under 
diskbänken och i badrum eller annat våtrum kontrollera 
golvfallet och utseendet på installationer för vatten 
och avlopp. Om det finns symptom på fel som köparen 
inte själv kan dra några slutsatser av, måste han gå 
vidare med sin undersökning och, om så krävs, anlita 
en sakkunnig för att fullgöra sin undersökningsplikt. 
Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar under-
sökningspliktens omfattning. Om säljaren exempelvis 
upplyser köparen om ett misstänkt fel kan det utgöra 
en varningssignal, som bör leda till en mer ingående 
undersökning från köparens sida. Köparen bör slutligen 
tänka på att säljaren inte svarar för fel och brister, som 
köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat 
sig. Skulle exempelvis fel uppstå på någon av vitva-
rorna i lägenheten kan det vara något köparen borde 
ha räknat med, med hänsyn till vitvarornas ålder och 
beräknade “livslängd”. 

Det är inte bara själva lägenheten som under-
sökningsplikten omfattar. Även förhållanden kring 
bostadsrättsföreningen bör undersökas, exempelvis 
om föreningen står i begrepp att genomföra större 
renoveringar, höja sina avgifter m m. En kontakt med 
företrädare för föreningen bör därför alltid ingå i köpa-
rens undersökning, liksom en genomgång av stadgar 
och senaste årsredovisning.

Säljarens upplysningsplikt
Någon generell upplysningsskyldighet motsvarande 
köparens undersökningsplikt finns i egentlig mening 
inte. Om bostadsrätten säljs i befintligt skick kan den 
dock ändå anses vara felaktig, om säljaren före köpet 
underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt 
förhållande rörande bostadsrätten, som han måste 
antas ha känt till och som köparen med fog kunnat 
räkna med att bli upplyst om. Om säljaren genom 
ett förtigande handlat i strid mot tro och heder går 
säljaren även miste om rätten att åberopa att köparen 
inte uppfyllt sin undersökningsplikt. Det är således i 

säljarens eget intresse, att han upplyser köparen om de 
fel eller symptom på fel han känner till eller misstänker 
finns. Vad som redovisats av säljaren kan i normalfallet 
inte åberopas av köparen.

Information
Uppgifterna i detta häfte är grundade på information 
lämnad av säljaren och berörd förening. Uppgifter från 
säljaren kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om 
omständigheterna ger anledning till detta. Information 
har lämnats av föreningens kontaktperson. 

Köpare/spekulanter uppmanas att kontrollera uppgifter 
med föreningen rörande lediga p-platser, kommande 
renoveringar och eventuella avgiftsförändringar. Kö-
pare/spekulanter är medvetna om att bostaden köpes 
i befintligt skick och har uppmanats att undersöka 
bostaden ordentligt.

Nedtagning av väggar och/eller väsentliga förändrin-
gar, ingrepp i bärande konstruktioner och ändring av 
ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten av en 
lägenhet är alltid en fråga för föreningens styrelse 
att ta ställning till i varje enskilt fall. Detta gäller även 
om förändringen inte medför risker för byggnadens 
konstruktion.

Budgivning
Vi tillämpar s.k. öppen budgivning vilket innebär att 
alla kan få information om vilka bud som inkommit. 
Säljarna har fri prövningsrätt vilket innebär att säljaren 
avgör när, hur, till vem samt för vilket pris han/hon 
säljer. Samtliga som deltar i budgivningen accepterar 
att fastighetsmäklaren lämnar ut budgivarnas namn 
och telefonnummer samt information om de bud som 
inkommit om så önskas av köparen.

Kontrakt
Bostadsaffären är inte klar förrän skriftliga kontrakt är 
skrivna. Om bud lämnas till mäklaren efter att bud-
givningen är avslutad, men innan köpekontrakt är 
signerade, är mäklaren skyldig att framföra budet till 
säljaren som får avgöra om denne vill avfärda eller anta 
budet. För att undvika eventuella problem i och med 
detta rekommenderar vi köpare och säljare att snarast 
möjligt efter avslutad budgivning få överlåtelseavtal 
skrivna.

VIKTIG INFORMATION
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    FRAMGÅNG 
ÄR PLANERAD
Att sälja, köpa och förmedla en bostad är 
en process som består av 100-tals små 
och viktiga beslut. På BOSTHLM vet vi att 
slutresultatet är summan av alla de beslut vi 
fattar under resans gång – och att en lyckad 
försäljning är långt ifrån en tillfällighet.

Juridisk kompetens, tekniskt kunnande, 
försäljningsstrategi och presentationsteknik – 
det är bara några av de kunskaper och kom-
petenser som krävs av en mäklare under en 
förmedlingsprocess. Under loppet av några 
veckor eller månader, fram tills att affären är 
helt genomförd, ska 100-tals beslut fattas. 
Det är beslut som måste tas löpande, ofta på 
stående fot, och som alla kommer att få olika 
effekter och konsekvenser.

    ENBART 
ERFARNA 
MÄKLARE
Kunskap och erfarenhet är tillgångar i alla 
yrken. Till BOSTHLM har vi därför handplock-
at endast de skickligaste och mest erfarna 
mäklarna i Stockholm. Vi har gjort det av 
en enda anledning – så att rätt person kan 
företräda dig i din kanske största affär.

Att sälja sin bostad är en av de största af-
färerna man kan göra. Inte bara ekonomiskt 
sett, men även känslomässigt. Vem vill du ska 
företräda, hjälpa och guida dig genom den 
processen?

JÄMFÖR MED OSS PÅ BOSTHLM 
- VI HJÄLPER GÄRNA DIG

7
VIKTIGA 

PUNKTER VID DIN 
FÖRSÄLJNING

1 2
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    FULLSKÄRMSBILDER I     
Vi är stolta att via vår hemsida kunna presentera samtliga våra objekt i både HD-format och fullskärmsstorlek. 
Detta är en förutsättning för att kunna återge ditt objekts färg, skärpa och djup med absolut högsta kvalitet. 

    AKTIVT                   
KUNDREGISTER
Vi jobbar tätt ihop med våra säljare och 
spekulanter. På så sätt har vi under många år 
byggt ett register av kunder som söker nytt 
boende. Det är ett levande register som vi 
hela tiden matchar, vecka för vecka, mot de 
bostäder vi förmedlar. Så att din bostad får 
upplevas av rätt potentiella köpare.

Att förmedla en bostad på rätt sätt handlar, 
kanske mer än allt annat, om att visa upp den 
för rätt människor. Att veta vilka kunderna är 
och var de finns. Potentiella bostadsköpare 
finns på många ställen. De finns på Hemnet 
och andra liknande sajter; de passerar förbi 
våra kontor och ser sin drömbostad på stora 
monitorer; Och framför allt finns de i vårt eget 
stora nätverk.

    KONSTEN ATT          
PRESENTERA
Du får bara en chans att göra ett gott första 
intryck, och det är detaljerna som gör skill-
naden. Detta är två viktiga riktlinjer som ligger 
till grund för hur vi väljer att presentera din 
bostad. Vi gör det med känsla och med pro-
fessionalitet – och det ger resultat.

Vi kan berätta om detaljerna som gör våra 
presentationer ännu bättre. Vi skulle kunna 
berätta om oerhört duktiga fotografer, om 
panoramavyer, kvälls- och dagsbilder, webb-
presentationer planerade in i minsta detalj och 
om mycket, mycket annat.

Men att skapa riktigt bra presentationer 
handlar om något mycket mer grundläggande 
än så.

3 4
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    ALLA BOSTADSSIDOR PÅ NÄTET 
 
Till skillnad från många andra så presenterar vi ditt objekt på samtliga bostadssidor.

    DITT HEM I SOCIALA MEDIER
Som en modern mäklare måste vi finnas där köparna finns. Genom strategisk exponering i sociala kanaler  
som Instagram och Facebook ser vi till att så många spekulanter som möjligt får chansen att upptäcka  
just ditt objekt.
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