
Finnboda Kajväg 12B, Nacka - Mäklare: Adam Hultqvist 073-682 48 37

Svårslagen 2:a med två stora uteplatser och
havet som granne!



Välkommen till
Finnboda Kajväg 12B!

Strax ovanför havsytan i populära Finnboda
hittar man detta unika boende med två stora
uteplatser på sammanlagt 30 kvm! Här bor
man fridfullt med doften från havet, ljudet
från vågorna och med vackra vyer mot
Stockholms inlopp och Kungliga Djurgården.
Solid HSB-förening med god ekonomi.

Lägenheten uppfördes 2017 och erbjuder
stilrena material samt modern utrustning.
Snyggt kök från Vedum med full utrustning,
helkaklat badrum med golvvärme, tvättmaskin
och torktumlare, stort vardagsrum med
halvöppen planlösning mot matplats och kök,
rymligt sovrum med plats för dubbelsäng,
samt trevlig hall med god förvaring i form av
en generös klädkammare. Genomgående
enstavsparkett från Kährs.

Information om bostaden

Populärt område med närhet till naturen och
Saltsjön med innerstadens puls på behagligt
avstånd. Bra och täta kommunikationer till
Slussen som nås på några minuter. För den
som arbetar inne i city finns möjligheten att
SL-pendla sjövägen och varje morgon njuta av
Stockholms vackra silhuett från vattnet. Tre
omtyckta förskolor finns inom gångavstånd.
En välsorterad ICA Nära finns nere på torget.
Närhet till Sickla köpkvarter med ett brett
utbud av shopping, bio, restauranger,
livsmedelsbutiker och service.
Svindersviksbron knyter samman området
med Nacka Forum och ett stort utbud av
butiker.

 



Ekonomi

Snabba fakta

Planritning

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

Förening

Driftkostnad: 150 kr/mån

Andel i föreningen: 0.74648 %

Andel av årsavgift: 0.88425 %

Pantsättning: pantsatt

Pantsättningsavgift: 683 kr

Överlåtelseavgift: 1593 kr. Betalas av

säljare

Skattesats: 31.54 %

Information om bostaden

Föreningens namn: HSB Brf Finnboda Pirar i

Nacka

Organisationsnummer: 769616-8249

Föreningsform: Bostadsrättsförening

Lägenhetsnummer: 54

Antal lägenheter: 92

Kommun: Nacka

Församling: Nacka

Adress: Finnboda Kajväg 12B, 131 72 Nacka

Boendeform: Bostadsrätt

Byggår: 2017

Boarea: 61 kvm. Areauppgifter enligt

bostadsrättsföreningen

Våning: 1 av 4

Hiss: Ja

Rum: 2 rum och kök, varav 1 sovrum

Avgift: 3 263 kr/mån. + 153 kr obligatorisk avgift för

bredband och TV (grundutbud). El och

varmvatten har individuell mätning och

debiteras efter förbrukning.

Pris: 5 195 000 kr utgångspris





























Bra att veta

Rumsbeskrivning
HALL
Trevlig och ljus hall med god förvaring i form av en generös
klädkammare. Praktisk klinker i entrén som övergår till
genomgående enstavsparkett. Vitmålade väggar.

VARDAGSRUM
Luftigt och lättmöblerat vardagsrum med plats för större
soffgrupp, soffbord, TV-möbel och arbetshörna. Halvöppen
planlösning mot kök och matplats. Utgång till terrass. Vitmålade
väggar och enstavsparkett.

KÖK
Snyggt kök från Vedum med mycket god förvaring och många
arbetsytor. Köket består av gråa skåpluckor med handtag i
mässing, vitt kakel som stänkskydd över arbetsbänken i laminat,
integrerad diskmaskin, kyl/frys, spis samt inbyggd ugn och mikro.
Samtliga vitvaror från Electrolux. Matplats för ca 4 - 6 personer.
Vitmålade väggar och enstavsparkett.

SOVRUM
Mysigt sovrum med plats för dubbelsäng och förvaring genom två
inbyggda garderober. Utgång till lägenhetens uteplats. Vitmålade
väggar och enstavsparkett.

BADRUM
Modernt badrum med vita helkaklade väggar och klinkergolv med
värmeslingor. Badrummet är utrustat med dusch med vikbara
glasväggar, tvättmaskin och torktumlare, WC, handfat med
kommod, handdukstork, praktiskt arbetsbänk samt fyra
vägghängda skåp.

TERRASS
Fantastisk terrass på ca 20 kvm strax över havsytan. Plats för
större utemböler, grill samt grönskande växter. Ca hälften av
terrassen är inglasad med öppningsbar inglasning. Västläge med
kvällssol.

UTEPLATS
Rymlig uteplats om ca 10 kvm i östläge. Även här finns plats för
större möblemang och växter. Perfekt för den som vill avnjuta en
kopp kaffe i förmiddagssolen.

Övriga utrymmen
Lägenheten disponerar ett förråd (ca 3 - 4 kvm) som ligger i
entréplan. I föreningen finns även föreningslokal, grovtvättstuga,
cykelrum, barnvagns- och rullstolsrum. Föreningen bildar
tillsammans med grannföreningarna flera
gemensamhetsanläggningar som äger gårdar och vägar i
Finnboda.

Plats för bilen?
I de närliggande garagen under HSB Brf Finnboda Hamnplan och
HSB Brf Finnboda Udde har föreningen tilldelats garageplatser.
Föreningen har även via del i gemensamhetsanläggning tilldelats
markparkeringar i området, s.k. boendeparkering. Totalt 83 st
parkeringsplatser per 92 lägenheter.
Parkeringskostnad:
Garage HSB Finnboda Hamnplan: 1050 kr/mån.
Garage HSB Finnboda Udde: 1200 eller 1300 kr/mån. (med eller
utan el uttag för elbilar).
Markparkering (s.k. boendeparkering): 600 kr/mån.

Hur är det med TV och Internet?
Obligatoriskt tillägg om 153kr/mån för bredband (100/100 mbs)
och TV (grundutbud). Leverantör är Com Hem.

Uppvärmning
Fjärrvärme

Driftkostnad
Driftskostnaden är ca 150 kr/mån och fördelas enligt följande:
försäkring 150 kr,.

Föreningsinformation
Allmänt om föreningen
Brf Finnboda Pirar är uppförd på fastigheten Sicklaön 37:66 i
Nacka. Finnboda Pirar är unikt på så vis att det är uppfört på två
pirar i Saltsjön. Föreningen består av 92 lägenheter, samtliga med
generösa balkonger eller uteplatser i två väderstreck.
Arkitektturen är tänkt att associera till de tidiga fartygen och
varvsverksamheten.

Föreningens ekonomi
Mdlemskap i HSB Stockholm krävs för att beviljas inträde i
föreningen.

 
 
 



Bra att veta

Övrigt
Finnboda ligger i ett mycket naturskönt område med Saltsjön runt
omkring. Nere vid kajen finns underbara promenadstråk längs
med Saltsjön - eller varför inte solbada och njuta av utsikten mot
Gamla Stan och Djurgården! Livet nere vid kajen är ett skådespel
då finlandsfärjorna passerar förbi samt när Stockholm får besök
av de större kryssarna som angör bryggan vid Stadsgårdskajen.
För småbåtsentusiasten finns en småbåtshamn i Finnboda och
närbelägna Svindersvik.

Kommunikation
Du når pulsen på Södermalm på 15 minuters promenad och
Slussen cyklar du till på 10 minuter. Efter en kort bussresa med
402:an är du i Slussen på 7 minuter eller så tar du 53:an via
Slussen, Centralstationen, Vasastan och vidare till Fridhemsplan.
Åt Nackahållet går dels buss 402 mot Nacka Forum och buss 469
mot Nacka sjukhus. SLs pendelbåtstrafik Sjövägen lägger till i
Finnboda Hamn mot Nybroviken respektive Lidingö/Frihamnen. Du
når Nybrokajen på 20 minuter. Båten trafikerar även bryggan vid
Gröna Lund som du når på 10 minuter. Trafiken går mellan ca
06-20:30 och SLs pendelkort kan användas.

Affärer och Restauranger
Nere på torget finns ICA  som erbjuder en välsorterad
livsmedelsbutik med stort ekologiskt utbud. Vid kajen ligger
restaurang Docklands med oslagbart läge och utsikt över Saltsjön
och Djurgården. Där finns även möbelbutiken Fogia. Café Finnboda
Slip har nyligen slagit upp sina portar i Fogias lokaler.
 

I grannområdet Saltsjöqvarn ligger Boule & Berså och Elite Hotell
Marina Tower med restaurang/bar och SPA-avdelning som drivs av
Sturebadet. Åt andra hållet hittar du Kvarnholmen med sin
prisbelönta Glassfabrik.
Sickla Köpkvarter, som vunnit pris som Stockholmarnas
Favoritcentrum 2013 med bland annat Urban Deli,
Dieselverkstaden, Hantverksgatan, SF Bio och SATS, når du via
promenadvägen längs Svindersvik. Passa på att spana in
bävrarnas flit! I juni öppnades dessutom den nya Svindersviksbron
som knyter samman området med Nacka Forum och ett stort
utbud av butiker men även simhall och ishall.

Skolor och Barnomsorg
I direkt anslutning till Finnboda Hamn ligger nybyggda Finnboda
Förskola och Vilans skola/förskola. Grundskola 0-6 och totalt 14
förskoleavdelningar, fler tillkommer succesivt i samband med att
området expanderar. Förskolor finns också på Kvarnholmen och
Henriksdalsberget.

Övrigt
Nere vid kajen finns Puls & Träning med en ny och fräsch
träningsanläggning. För mer info se: www.pulsochtraning.se
 

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: 073-682 48 37
E-post: adam.hultqvist@lansfast.se

Hur går budgivningen till?

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!

Vad gör du om du är intresserad av
Finnboda Kajväg 12B?

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.

Ansvarig mäklare

Tips

Hur får du hjälp med boendekalkyl och bolån?

 

Reg.Fastighetsmäklare

Adam Hultqvist

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



Nacka  Smedjegatan 6 vån 3, 131 54 Nacka
Besöksadress: Smedjegatan 6, Nacka | Telefon: 08-120 23 890
lansfast.se/nacka

Kontakta Länsförsäkringar Fastighetsförmedling


