
 
Herculesgatan 4, Järfälla



Välkommen till
Herculesgatan 4

Information om bostaden

På Herculesgatan 4 är det både modernt och
stilrent. Bostaden präglas av ett härligt
ljusflöde och en suverän planlösning. Härlig
balkong med västerläge mot lugn innergård.

Förutom att lägenheten är enligt ovan så kan
föreningen addera ett spa med relax och
bastu samt ett eget gym.

Ett stenkast från lägenheten planeras en av
nedgångarna till den framtida tunnelbanan i
Barkarbystaden.

Varmt välkomna på visning och se efter om
denna inredda och färdigmöblerade lägenhet
kan vara något för er.

För tidigare visning - kontakta ansvarig
mäklare Joel Nylund 0702-084976

 



Förening

Snabba fakta

Ekonomi

Föreningens namn: Brf Svea Två

Organisationsnummer: 769627-7446

Lägenhetsnummer: 00733

Antal lägenheter: 85

Antal lokaler: 3

Planritning

Driftkostnad: 350 kr/mån

Andel i föreningen: 1,4161 %

Andel av årsavgift: 1,41614 %

Pantsättning: Pantsatt

Pantsättningsavgift: 455 kr

Uppgifterna är kontrollerade: 2018-11-02

Överlåtelseavgift: 1 138 kr.

Betalas av Köpare

Skattesats: 32,15 %

Information om bostaden

Kommun: Järfälla

Församling: Järfälla

Adress: Herculesgatan 4, 177 44 Järfälla

Boendeform: Bostadsrättslägenhet

Boarea: 80 kvm. Areauppgifter enligt

 bostadsrättsföreningen

Våning: 3 av 6

Hiss: Finns

Rum: 3 rum och kök, varav 2 sovrum

Avgift: 4 745 kr/mån. vatten, värme, kostnad för

varmvatten tillkommer.

Pris: 3 450 000 kr fast pris



 

Hall
Välkomnande och rymlig hall med goda avhängningsmöjligheter i
form av hatthylla och garderob. Klinker och ljust målade väggar.

Walk-in-closet
I anslutning till hallen finns en rymlig walk-in-closet/förråd. Här
finns ett fönster så vid behov kan det användas som ett extra rum.
Klinker och ljust målade väggar.

Rumsbeskrivning



 

Kök
Modernt och stilrent kök med all maskinell utrustning som finns
att önska. Rostfria vitvaror och vita kökssnickerier.  Köket är
utrustat med kyl- och frys i fullhöjd, matkvarn, inbyggnads micro,
inbyggnads ugn, inductionshäll samt diskmaskin. Ekparkett och
ljust målade väggar.

Rumsbeskrivning







 

Vardagsrum
Vardagsrummet präglas av den sociala- och öppna planlösningen
mellan kök och vardagsrum samt med utgång till den härliga
balkongen med västerläge. Ekparkett och ljust målade väggar.

Balkong
Från vardagsrummet tar ni er ut till den soliga balkongen med
eftermiddagssol och utsikt mot föreningens innergåd.

Rumsbeskrivning







 

Master bedroom
Stort och bra sovrum mot innergården. Här finns tre garderober
smed gott om plats för kläder. Ekparkett och ljust målade väggar.

Sovrum
Rymligt sovrum med ekparkett och ljust målade väggar. Garderob.

Duschrum
Stilrent badrum med grå klinker och vitt kakel. Här finns
duschhörna med infällbara duschväggar i klarglas, handfat med
kommod, belyst badrumsskåp, wc, arbetsbänk med överskåp samt
tvättmaskin och torktumlare.

Rumsbeskrivning











Plats för bilen?
Garageplats. Går att hyra för 790 kr/mån. Till garageplatsen är det
separat kö.

Uppvärmning
Fjärrvärme

 

Driftkostnad
Driftskostnaden är ca 350 kr/mån och fördelas enligt följande:
hushållsel 350 kr,.

Föreningsinformation

Allmänt om föreningen
Bostadsrättsföreningen Svea Två, Organisationsnummer:
769627-7446.

Föreningen är en äkta förening som består av 85 st bostadsrätter
och 3 st hyresrättslokaler.

GEMENSAMMA UTRYMMEN BRABO: aktiv innebär att huset bland
annat har eget: - Gym - Bastu - Spa - Hobbyrum Dessa utrymmen
nyttjas gratis av föreningens medlemmar samt nås och bokas via
nyckeltagg. Gym, bastu och spa har öppet på vardagar
07:00-22:00 samt helgdagar 09:00-22:00. Gymmet nås både från
gatan och trapphuset och är välutrustat med bland annat fria
vikter, träningsbänkar, motionsmaskiner som cyklar, löpband och
crosstrainers, kettlebells, fitnessbollar, TRX-band, ribbstolar mm. I
anslutning till gymmet finns även dusch, WC och förvaringsskåp. I
hobbyrummet finns en tvättmaskin för grovtvätt samt torkskåp
för den som inte önskar den tvätten i lägenhetens egna
tvättmaskin. Gemensam tillgång finns till barnvagnsrum som finns
i anslutning till husets entréer. Cykelrummen nås från
Herculesgatan och från innergården. Innergården har en pergola
med ett stort bord som dessutom kan förvandlas till pingisbord
som de boende får nyttja. Föreningen har även en grill som får
lånas genom styrelsen. På innergården finns även boulebana,
lekplats och en klättervägg.

Övrigt

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.

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på
www.lansfast.se/integritetspolicy

Bra att veta







Hur går budgivningen till?

 

Vad gör du om du är intresserad av
Herculesgatan 4?

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.

Mobil: 0702-084 976
E-post: joel.nylund@lansfast.se

Ansvarig mäklare

Hur får du hjälp med boendekalkyl och bolån?

Ansvarig mäklare

Joel Nylund

Tips

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

Vad händer nu?



Järfälla  Gripengatan 2, 177 44 Järfälla
Besöksadress: Gripengatan 2 Stora Torget Barkarbystaden, Järfälla
lansfast.se

Kontakta Länsförsäkringar Fastighetsförmedling


