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Snyggt renoverad trea på populära 
Lilla Essingen!

LUXGATAN 27, 2TR

Mycket fin hörntrea med utmärkt planlösning och härligt ljus. Lägenheten är smakfullt renoverad 2017 
med moderna ytskikt och exklusiva materialval. Mycket social planlösning som är öppen mellan kök och 
vardagsrum med en köksö centralt placerad. Generösa fönsterpartier och stor balkong där man njuter av 
förmiddagssolen. Två bra sovrum och mycket goda förvaringsmöjligheter. En perfekt trea helt enkelt!

Strålande fin trea som genomgick en stor renovering 2017. Samtliga väggar målades och golven 
slipades och vitpigmenterades. Köket genomgick en helrenovering med nya stommar, luckor och vitvaror 
med mera. 

Hallen är välkomnande och rymlig med plats för avhängning innanför ytterdörren. Utmärkta 
förvaringsmöjligheter för allt man kan tänkas behöva i två stora inbyggda garderober med skjutdörrar. 
Hallens disponering gör det möjligt att enkelt parkera en barnvagn samt att få plats med mindre 
förvarings- och avställningsmöbler. 

Ljust och luftigt vardagsrum med stora fönsterpartier i två väderstreck. Ett härligt och mycket socialt 
rum med öppen planlösning mot det stilrena köket. Möbleringen känns väldigt naturlig där soffhörna, 
matplats och köksö skapar en fin helhet tillsammans. Längs ena väggen finns en diskret platsbyggd 
bokhylla. 

Från vardagsrummet når man den mysiga balkongen där man njuter av solen fram till lunch. Balkongen 
rymmer både en soffgrupp och mindre matmöbel samt grill. Läget mot föreningens gård är lugnt och 
trivsamt och sjöglimten mellan husen ger det där lilla extra.

Köket är mycket smakfullt renoverat med exklusiva materialval och snygga detaljer. Bakom de moderna 
grågröna luckorna från Järfällakök ryms gott om förvaring och arbetsytan är väl tilltagen. Bänkskivorna 
är av marmorinspirerad kvartskomposit. Köket är utrustat med induktionshäll och ugn med ångfunktion, 
fläkt samt integrerad kyl/frys, diskmaskin och mikro. Köksön är centralt placerad mellan kök och 
vardagsrum och skapar tillsammans med den stora matplatsen en mycket social yta för både vardag 
och fest.

”Master bedroom” har ett rofyllt läge och gott om plats för både dubbelsäng och två sängbord 
intill. Här finns förvaring i två stora dubbelgarderober och utrymme för byrå eller liknande bakom 
sovrumsdörren.

Det andra sovrummet ligger i anslutning till hallen och har även det ett lugnt läge mot gården. Här finns 
möjligheter att möblera med båda fullstor säng och arbetsplats eller liknande efter behov. Förvaring i tre 
bra garderober. 

Stilrent badrum, helkaklat i vitt med grått klinkergolv med golvvärme. I badrummet finns en dusch med 
vikbara glasväggar, WC, handfat med kommod, spegel och elektrisk handdukstork. Den kombinerade 
tvättmaskinen/torktumlaren är ny från 2017 och ovan den finns en mycket praktisk avställningsyta i vit 
laminat. Förvaringsmöjligheter i två väggfasta skåp.

En riktigt trevlig och snygg trea med ett utmärkt läge i populära Luxområdet. Varmt välkomna på visning!

UTGÅNGSPRIS 

4 995 000 kr 

RUM 

3 

BOYTA 

72 kvm 

AVGIFT 

4 183 kr/mån 

LÄGENHETSNUMMER 

17063/1203 

HISS 

Ja 

FÖRENING 

Brf Essinge Terrass 

ANSVARIG MÄKLARE

Sandra Agö Uggla

070 791 84 80

sandra@karlssonuddare.se 

ASSISTERANDE MÄKLARE

Andreas Tegesjö

070 897 98 48

andreas@karlssonuddare.se



BYGGNAD

Byggnadstyp: Flerfamiljshus
Byggnadsår: 2007
Fastighetsbet: Köksfläkten 5
Uppvärmning: Fjärrvärme
Fönster: 3-glas

ENERGIDEKLARATION

Energideklaration utfärdad: 2009-12-21 
Energiprestanda: 43 kWh/m² 

EKONOMI

Pris: 4 995 000 kr 
Avgift: 4 183 kr/mån I avgiften ingår värme, VA, bredband och 
kabel TV. Föreningen har under flera år haft en avgiftsfri månad 
per år.. 
Lägenhetsnr: 17063 (1203) 
Andel av årsavgift: Den ekonomiska förvaltaren har ej lämnat ut 
uppgift om andel av årsavgift.
Andel i föreningen: 0,9287%

DRIFTSKOSTNAD

Driftskostnad: 6 840 kr/år varav 
El: 4 200 kr/år 
Försäkring: 2 640 kr/år 
Beräknat antal personer: 3 st 

PANTSÄTTNING

Bostadsrätten är pantsatt.

FÖRENING BRF ESSINGE TERRASS

Brf Essinge Terrass består av fyra flerfamiljshus med adresserna 
Luxgatan 25-27 och Primusgatan 85-93. Samtliga lägenheter är 
upplåtna med bostadsrätt och lokalerna innehas med hyresrätt 
(sammanlagd yta 287 kvm).

I föreningen finns tvättstuga, cykelrum, barnvagnsrum, 
samlingslokal och gästrum med WC och dusch.

Fin innergård med planteringar, utemöbler och lekplats med 
sandlåda.

Bostadsrätt
Äkta bostadsrättsförening
Antal lokaler: 100
Antal lokaler: 3
Föreningen äger marken.
Föreningen tillåter delat ägande.
Föreningen godkänner inte juridisk person som medlem.
Överlåtelseavgift: 1 138 kr betalas av säljaren
Pantsättningsavgift: 445 kr

Föreningens ekonomi: Föreningen har en god och stabil ekonomi. 
De senaste åren har januari månad varit avgiftsfri, så även 2018. 

Genomförda och planerade renoveringar: 
Gästlägenheten har uppdaterats med ny inredning och nytt 
luftvärmesystem 2018.

Bygglov för inglasning av balkonger beviljades 2017.

Laddstolpar till elbilar installerades i garaget 2017.

Nya säkrare postboxar installerades i portarna 2018.

Cykelparkering och cykelrum har uppdaterats 2017.

En underhållsplan kommer att upprättas i samband med 
föreningens fastighetsförvaltare Valvet. 

Tv och bredband: Bredband via Bredbandsbolaget och Kabel-TV 
via ComHem ingår i månadsavgiften. 
Parkering: Föreningen disponerar 71 st garageplatser i 
Luxgaraget. Hissen i fastigheten går rakt ner i garaget. Det finns 
tre storlekar på platser där liten plats kostar 1200kr/mån, mellan/
normal 1400kr/mån och stor 1600kr/mån. MC plats finns också 
och kostar 560kr/mån. Föreningens platser förvaltas av Apcoa 
parking.

Föreningens hemsida: www.essingeterrass.se 

DOKUMENT 
Se även årsredovisning, stadgar, energideklaration och 
information om försäljning på vår hemsida karlssonuddare.se eller 
be mäklaren om ett exemplar.













PLANSKISS



LYHÖRD OCH TYDLIG
Att ge dig goda råd inför ett av ditt livs viktigaste affärer ser jag som en av mina främsta 
arbetsuppgifter. Jag är påläst, hjälpsam, noggrann och lösningsorienterad. 
Du kan lita på att jag alltid gör mitt bästa, i varje enskild affär. 

Andreas Tegesjö, Fastighetsmäklare
Mobil: 070 897 98 48 | E-post: andreas@karlssonuddare.se

EN RIKTIGT BRA AFFÄR FRÅN BÖRJAN TILL SLUT
Med ett brinnande engagemang, erfarenhet och gedigen kunskap hjälper jag dig igenom 
den komplexa försäljningsprocessen. Mitt mål är att du ska bli nöjd, mer än nöjd. Min devis är 
respekt, högt i tak och att tro fullt ut på det jag gör. Jag är konsekvent och fokuserad. 

Sandra Agö Uggla, Fastighetsmäklare
Mobil: 070 791 84 80 | E-post: sandra@karlssonuddare.se




