
Hamngatan 23, 4 tr, Sundbyberg

Fantastisk 4:a med utsikt över
Bällstaån!



Välkommen till
Hamngatan 23, 4 tr

Information om bostaden

Välkommen 4 trappor upp till en av de
eftertraktade bostäderna med ogenerad
utsikt över Bällstaån. Här erbjuds en otroligt
välplanerad 4:a med stor, inglasad balkong i
sydväst-läge och massor av ljusinsläpp.
Social planlösning mellan det rymliga
vardagsrummet och köket där endast en
modern bardisk delar av. Vedumkök med grå
luckor och fullständig maskinell utrustning.
Tre sovrum av god storlek och med bra
förvaringsmöjligheter. Rymligt badrum i
stilrena färger samt en extra wc för bästa
bekvämlighet.

Brf Strandpromenaden ligger vackert belägen
vid Bällstaåns strand i Sundbyberg. Som
kontrast till detta nås de centrala delarna av
Sundbyberg bara på några minuter till fots.
Här finns ett rikt utbud av kultur,
restauranger, caféer och butiker. De största
delarna av Sundbybergs centrum består av

mysiga kullerstensgator som en del i den
småstadskänsla som Sundbybergsborna
uppskattar mycket. Även köpcentrumen
Bromma Blocks och Signalfabriken finns inom
nära avstånd. Kommunikationsmöjligheterna
är stora med T-bana, pendeltåg, bussar,
Tvärbana och även fjärrtåg mot bl.a. Västerås
och Göteborg.

Välkommen hit för att uppleva livskvalité!

 



FöreningEkonomi

Föreningens namn: Strandpromenaden

Organisationsnummer: 769615-3464

Föreningsform: Bostadsrättsförening

Lägenhetsnummer: 20

Antal lägenheter: 61

Planritning

Snabba fakta

Energiklass: B
Energiprestanda: 95 kWh/m2 år

Andel i föreningen: 1.79683 %

Andel av årsavgift: 1.79704 %

Pantsättning: pantsatt

Pantsättningsavgift: 455 kr

Överlåtelseavgift: 1138 kr.

Betalas av köpare

Skattesats: 31.94 %

Information om bostaden

Viss avvikelse kan förekomma. Skala och mått kan avvika från verkligheten.

Kommun: Sundbyberg

Församling: Sundbyberg

Adress: Hamngatan 23, 4 tr, 172 66 Sundbyberg

Boendeform: Bostadsrätt

Byggår: 2009-2010

Boarea: 96 kvm. Areauppgifter enligt

bostadsrättsföreningen

Våning: 4 av 7

Hiss: Ja

Rum: 4 rum och kök, varav 3 sovrum

Avgift: 4 978 kr/mån. Inkl. värme, kallvatten, tv

samt bredband. Varmvatten samt el

debiteras efter förbrukning

Pris: 6 295 000 kr som utgångspris



Hall

Rymlig hall med avhängningsmöjligheter under hatthylla samt i
dubbelgarderob med spegelskjutdörrar. Vitmålade väggar och
klinker i grått på golv.

Rumsbeskrivning



Kök

Modernt kök från Vedum i öppen planlösning med
vardagsrummet. Släta, grå luckor, grå arbetsbänk och vita
kakelplattor som stänkskydd. Maskinell utrustning bestående av
kyl,frys, integrerad diskmaskin, spishäll, fläkt samt ugn och micro i
brösthöjd.
Matplats för 6-8 sittande vid fönster.

Rumsbeskrivning



Vardagsrum

Socialt vardagsrum med plats för stor soffgrupp och övrigt
möblemang.
Vitmålade väggar och ekparkett på golv.
Stor, inglasad balkong (ca 10 kvm) i sydvästläge med utsikt över
den mysiga Bällstaån.

Rumsbeskrivning



Sovrum 1

Det största sovrummet rymmer gott och väl en dubbelsäng med
tillhörande sängmöbler och annat möblemang. Generösa
förvaringsmöjligheter i hel garderobsvägg. Vitmålade väggar och
ekparkett på golv.

Rumsbeskrivning





Badrum

Stilrent badrum med stora vita kakelplattor på väggar och mörkt
klinkergolv med komfortvärme. Här finns badkar med takdusch,
handdukstork, handfat med spegelöverskåp, wc samt tvättmaskin,
torktumlare med arbetsbänk och förvaringsskåp ovan.
Trevligt fönster för ljusinsläpp.

Rumsbeskrivning



Wc

Vitkaklade väggar och klinkers i grått på golv. Här finns wc,
handfat och spegel.

Rumsbeskrivning



Balkong



 Plats för bilen?
Varmgarage med 57 platser, dessa kostar ca 1 065kr/månaden och
två MC-parkeringar, dessa kostar ca 636kr/månaden. Föreningen
har en aktiv kö till garageplatserna, och med det menas att när en
plats blir ledig så annonseras det på hemsidan och så är det då
först till kvarn som gäller.
 

Hur är det med TV och Internet?
I månadsavgiften ingår Comhems Digital-TV med basutbudet av
TV-kanaler 1-12 inkluderande HD-box. I månadsavgiften ingår
också Com hem bredband 100 Mbit/s med telefoni inkluderande
en trådlös router. Digital-TV och bredbandstjänster kan också
beställas via Sundbybergs Stadsnät som har flera leverantörer.

Uppvärmning
Fjärrvärme

Allmänt om föreningen
Föreningen består av 61st lägenheter som är fördelade i två
byggnader, byggår 2009-2010 (fastighetsbeteckning Hamnen 15)
på adresserna Hamngatan 21A-B, 23 samt 25A-B. Föreningen
accepterar inte ägande av juridisk person eller delat ägandeskap
av person som inte kommer att bo i lägenheten.Till bostaden hör
ett källarförråd om ca 6 kvm. Det finns flertalet cykelförråd,
barnvagnsförråd samt snickarbod.På innergården 23-25 finns
Strandstugan, föreningens gemensamhetslokal som dom
använder vid möten och som kan lånas för privat bruk. Vill man
hyra för övernattning finns även två bäddsoffor för fyra. Kostnad
300 kr/natt.På innergården så finns även en bastu med tillhörande
omklädningsrum, relaxrum och dusch som medlemmarna kan

Bra att veta

boka. Längst upp i 23:an finns en takterrass. Takterrassen är till för
föreningens medlemmar med eller utan gäster och tänkt för både
spontana besök och bokade festligheter. Om man vill använda
terrassen för ett privat kalas måste du göra en bokning vilket
kostar 250 kronor. I 23:an finns också föreningens hobbyrum.
Cykel och barnvagnsförråd finns.

Föreningens ekonomi
Det finns inga planer på att ändra avgiften enligt styrelsen
(2018-04-25).

Renoveringar
2017- Utfört en justering av fastigheternas anläggningar för
luftbehandling samt genomfört en ny OVK med godkänt resultat.

Gemensamma utrymmen
På innergården 23-25 finns Strandstugan, föreningens
gemensamhetslokal som dom använder vid möten och som kan
lånas för privat bruk. Vill man hyra för övernattning finns även två
bäddsoffor för fyra. Kostnad 300 kr/natt.
På innergården så finns även en bastu med tillhörande
omklädningsrum, relaxrum och dusch som medlemmarna kan
boka. Längst upp i 23:an finns en takterrass. Takterrassen är till för
föreningens medlemmar med eller utan gäster och tänkt för både
spontana besök och bokade festligheter. Om man vill använda
terrassen för ett privat kalas måste du göra en bokning vilket
kostar 250 kronor. I 23:an finns också föreningens hobbyrum.
Cykel och barnvagnsförråd finns.

Information om energideklaration
Energideklaration av byggnader är inte enbart en svensk

företeelse, utan en del av EU miljömål om att minska
energianvändningen och främja en hållbar utveckling. Lagen om
energideklarationer för byggnader trädde i kraft den 1 oktober
2006. Från den 1 juli 2012 ändras lagen om energideklarationer och
blir mer omfattande. Målet med de nya reglerna är att
energideklarationen ska delges köparen av en byggnad eller en del
av en byggnad eller nyttjanderätt när den förmedlas.

Allmänt
Uppgifter om fastigheten härrör huvudsakligen från säljaren och
kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna
ger anledning till detta.

Samtliga areauppgifter är baserade på säljarens information samt
kontrollerad med föreningen. Dessa uppgifter kan av olika skäl
vara felaktiga. Den köpare som anser arean vara av betydelse för
köpet bör därför vidta en uppmätning.

Behöver du hjälp att beräkna de kommande boendekostnaderna -
ansvarig mäklare erbjuder sig att upprätta en skriftlig
boendekostnadskalkyl.

Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med
oss för visning.







Mobil: 0701-62 79 95
E-post: jennifer.alm@lansfast.se

Jennifer Alm

Ansvarig mäklare
Vad gör du om du är intresserad av
Hamngatan 23, 4 tr?

1. Det första och viktigaste av allt är att du meddelar mig ditt
intresse och dina kontaktuppgifter - namn och mobilnummer.

2. Under tiden föreslår jag att du tittar över finanseringen en
gång till, så du vet inom vilka ramar du kan bjuda på bostaden.
Det är skönt att känna sig stark och trygg när du går in i budg-
ivningen.

3. Det kan också vara bra att börja fundera på kring inflytt-
ningsdatum. Inte minst om du först behöver sälja ditt nuvar-
ande boende. Jag hjälper dig gärna om du har några frågor!

En stor fördel med Länsförsäkringar är att vi har en egen
bank. Behöver du ett snabbt lånelöfte? Eller en snabb bo-
endekalkyl? Vår bank är kundägd och agerar i våra kunders
intresse och den är nu Sveriges femte största bank. Har du
någon som helst fråga kring bostadsfinansiering, oavsett
vad, tveka inte att ringa.

Mäklarna på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling verkar för
att budgivningen ska vara öppen. Öppen budgivning innebär att
spekulanterna lämnar sina bud till den ansvarige fastighets-
mäklaren, som löpande redovisar buden till säljaren.

Mäklaren är skyldig att anteckna buden i anbudsförteckningen/
budgivningslistan, med angivande av budgivarens namn,
kontaktuppgifter, det belopp som bjudits, tidpunkt för när
budet lämnades samt eventuella villkor för budet.
Anbudsförteckningen lämnas ut till säljaren och köparen när
uppdraget är slutfört, vilket normalt är på tillträdesdagen.

Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till
den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är
undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats.
Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning,
men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig
att framföra budet till säljaren.

Tips

 

Hur går budgivningen till?

Hur får du hjälp med boendekalkyl och bolån?

Fastighetsmäklare

Vad händer nu?

När du ändå tittar på ny bostad, se till att bli redo
att sälja din gamla under tiden. Oavsett om du hittar ditt nya
hem idag eller nästa vinter, så kan du då agera mer självsäkert i
affären och slippa ekonomisk risk. Då är försäljningen
färdigplanerad så det är bara att trycka på startknappen.

Kontakta oss och fråga om
SÄLJ MED FÖRSPRÅNG



Kontakta Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

Solna/Sundbyberg  Centralvägen 21, 171 68 Solna
Besöksadress: Centralvägen 21, Solna | Telefon: 08-82 12 00
lansfast.se/solna


