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Planritning



Utgångspris 3 295 000 kr
Avgift till föreningen: 2 869 kr/mån
Ingår i avgiften: Värme, Vatten, Kabel-TV,

Bredband
Antal rum: 1 rum och kök
Boarea: 40 Kvm (Enligt faktisk

uppmätning)

Bostadsfakta
Område: Vasastan
Kommun: Stockholm
Ägandeform: Bostadsrätt - Lägenhet
Lägenhetsnummer
internt: 1403
Lägenhetsnummer LMV: 99-2002-1-20-8
Våning: 4
Hiss: Nej 
Pantsättning: Bostaden är pantsatt

Byggnad
Byggnadstyp: Flerfamiljshus
Byggnadsår: 1927
Andelstal ägande: 2,97619%
Uppvärmning: Fjärrvärme
Balkong: Balkong
Förråd: Källarförråd

Fakta-energi
Status, energideklaration: Ej utförd

Driftkostnader
El: 1 200 kr/år
Försäkring: 1 200 kr/år
Summa per år: 2 400 kr
Kommentar: Schablonberäknad

Kontakta mäklaren för en personlig
boendekostnadskalkyl

Bostaden är pantsatt

Effektiv 1:a i 20-tals hus med balkong!
Varmt välkomna till denna välplanerade lägenhet med genomgående planlösning med gott om ljusinsläpp från
två väderstreck. Med vackra, ljusa trägolv samt fina ursprungsdetaljer som takrosett och takstuckaturer. Köket
är modernt med stilrena materialval samt integrerad diskmaskin. Här har vi även inbyggda högtalare i taket och
ett stort inbyggt skafferi. Här finns även plats för en matgrupp. Nyrenoverat badrum i klinker och kakel med
golvvärme samt inbyggt högtalarsystem. 



Belägen i lugnt och lummigt område
med balkong på attraktiv adress. 
Området erbjuder både ett lugnt och centralt läge, i närheten hittar vi populära caféer, restauranger och barer
såsom, Indian street food, Dog Bakery, Lilla Ego, ESA Sushi, 800 grader, Kaffeverket, Oljebaren, Lillebrors bageri,
Cliff Barnes, Tranan samt många fler.
Närhet till kommunikationer via Odenplan, S:t Eriksplan och Vanadisplan med både T-bana, buss, pendeltåg
samt flygbussar.





Interiör

Hall

Välkomnade hall med mycket god förvaring i form av två stora inbyggda
garderober med vackra spegeldörrar. Fina ursprungsdetaljer som
takrosett, tak stuckaturer och vackra, ljusa golv i trä.

Badrum

Nyrenoverat och fräscht badrum i grått klinker och vitt kakel med
golvvärme samt inbyggt högtalarsystem.

Kök

Härlig rymd och plats med matgrupp. Fina dubbeldörrar till balkongen som
även ger maximalt med ljusinsläpp. Köket är fullt utrustad med rostfri kyl/
frys, ung, induktionshäll samt integrerad diskmaskin. Här har vi även
inbyggda högtalare i taket och ett stort inbyggt skafferi. I köket är det
vitmålade väggar och vackra golv i trä samt dimbara spotlights i taket.

Allrum

Vackert, ljust rum med möbleringsmöjligheter för stor soffgupp, säng,
skrivbord m.m. Fina ursprungsdetaljer som takrosett, takstuckaturer och
vackra, ljusa golv i trä.

 

 





Om Förening
 

Allmänt om föreningen

HSB:s Brf Ässjan i Stockholm

- Äkta förening

- Äger marken

- Består av ett hus med adresserna Sankt Eriksgatan
118, 120 samt Dalagatan 55

- Godkänner delat ägande förutsatt att man äger
minst 10%

- Denna HSB förening kräver endast medlemskap i
föreningen, inte i HSB

- Uppvärmning: Fjärrvärme

- Endast kolfilterfläkt tillåten, ingen fläkt får kopplas
till ventilationen

- Trapphusstädning sköts av städfirma

Det finns inga beslut om kommande
avgiftsförändringar. (Kontrollerat med styrelsen
2/11-18).

Kommande/Gjorda renoveringar

Utförda renoveringar:

2018: Arborist har beskurit träd, OVK genomfördes,
fasadrenovering inkl. målning av skorstenar m.m.

2016: Installation av nytt torkskåp samt installation
av ny, utökad exteriör belysning på innergården

2014: Fönsterrenovering i hela fastigheten

2014: Byte av samtliga kodlås (dosor) till fastigheten.

2013: Ny tvättmaskin

2013: Vintergröna häckar planterades på
innergården mot Dalagatan

2012: Dränering av husgrunden

2011: Byte av samtliga stammar i kök och badrum
samt rensningar och kartering av samtliga
ventilationskanaler

2008: Nytt värmesystem (fjärrvärme)

2007: Balkongbygge

2005-2006: Renovering trapphus, byte tak, råvinden
byggdes om till lägenheter.

2001: Byte av elstigare till 3-fas i fastigheten

 

Kommande renoveringar:

2019 - Renovering och målning av fönster på
vindsvåning, brandskyddsplåt ska installeras mot
grannfastighet, ny energideklaration och uppföljning
av OVK.

 

Kabel TV

Kabel-tv via Com Hem. Ett analogt basutbud ingår i
månadsavgiften. Kan uppgraderas av Br-
innehavaren.

Bredband

Fiber via Telenor. Betalas via ett obl. tillägg till
föreningen.

Bilplats

Garage: För lediga garageplatser i området se: http://
www.garageplatsen.se

Föreningen
Namn: Namn: HSB BRF Ässjan 
Äkta förening: Ja

Överlåtelseavgift: 1 628 kr
 - betalas av: säljaren
Pantsättningsavgift: 69 750 kr











Hur går vi vidare med försäljningen?
Tack för ditt intresse för bostadsrätten i HSB BRF Ässjan , lägenhet
nr 1403. Här redogörs för hur säljaren avser att genomföra
försäljningen.

Bostadsmäklaren
Jag heter Beatrice Bagge och är ansvarig bostads
mäklare för förmedlingen av denna bostad. Tveka
inte att ställa frågor och komma med synpunkter.
För mig är varje förmedling unik.

Intresserad av denna bostad?
Är du intresserad av att gå vidare - meddela
mig ditt intresse på plats, så riskerar du inte att
missa försäljningen vid ett snabbt avslut. Försök
även att vara förberedd med ett lånelöfte samt en
värdering av din nuvarande bostad.  Vi på Properties
& Partners hjälper dig gärna med värdering och att
förbereda försäljningen av din nuvarande bostad.

Budgivning
Finns flera intressenter tillämpas budgivning. Då kan
slutpriset avvika från utgångspriset: 3 295 000 kr.
Berätta innan budgivningen om dina önskemål om
tillträdesdag, eventuella lånevillkor, försäljning av din
nuvarande bostad etc. Det finns inga lagar som
reglerar hur en budgivning ska gå till. Det är säljaren
som bestämmer om, hur och till vem denne säljer.
Jag framför alla bud till säljaren och upprättar en
förteckning över buden. Budlistan lämnas även till
slutgiltig köpare – med namn och kontaktuppgifter.
Budgivare kan därför inte vara anonyma (men kan
lägga bud via ombud).

Kontraktskrivning
Jag kommer att upprätta köpehandlingarna och gå
igenom dessa med parterna. Vi träffas på vårt
kontor. Ofta vill parterna skriva snarast, eftersom
varken bud eller anbud är bindande tills
köpekontraktet är påskrivet av parterna.

Handpenning
Handpenning om 10% hålls på ett särskilt
klientmedelskonto skiljt från övriga tillgångar, till
dess att alla villkor är uppfyllda
(ex. besiktningsklausul).

Tillträde
Tillträde sker enligt ö.k.. Då träffas parterna på vårt
kontor eller köparens bank, där slutbetalning görs.
Jag upprättar en avräkning där det framgår vad som
betalats, återstår att betala, samt reglerar t.ex.
avgiften. Sedan överlämnar jag även en journal över
förmedlingen. Vid tillträdet får köparen dessutom
nycklar mm.



Viktig information
Utgångspunkt
 
Utgångspunkten är att bostadsrätten skall
stämma överens med vad som avtalats mellan
parterna och inte heller avvika från vad köparen har
fog att förvänta sig vid köpet med hänsyn till
bostadsrättens ålder, pris, skick och användning.
Därutöver gäller normalt att bostadsrätten köps i det
skick den befinner sig i på kontraktsdagen. Reglerna
om fel i bostadsrätt finns formellt i köplagen, men då
de reglerna inte passar så bra för
prövning av fel i bostadsrätt används ofta
motsvarande regler i jordabalken.
 

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 bostadsrätter har köparen alltså
normalt en undersökningsplikt. 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 eventuella
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 un-dersökning och, om så krävs, anlita en
sakkunnig för att fullgöra sin undersökningsplikt.
 
Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar
ndersökningspliktens 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 vitvarorna 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 undersökningsplikten 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 köparens
undersökning, liksom en genomgång av stadgar och
senaste årsredovisning.
 
 

Säljarens upplysningskyldighet
 
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.



Vår värld

Hur vill du profilera din bostad?
Du får bara en första chans att sälja din bostad - missa den inte! Vi ger din bostad de bästa
möjliga förutsättningarna direkt från start genom att profilera den på ett unikt sätt.
Det gör vi genom riktigt bra marknadsföring i form av de bästa fotografierna, annonserna,
visningarna, exklusivaste prospekten och stilrenaste hemsidan. Vi ger dig dessutom
värdefulla tips och råd om hur du kan öka din bostads värde.
 
Vi har erfarenheten och mixen. Vi paketerar din dröm bättre än någon annan.

Välkommen till Vår värld!

Vill du även ha en professionell
värdering på din bostad så tveka
inte kontakta mig!

Tel: 073-364 03 39

Besöksadress: Fleminggatan 22D
112 32 Stockholm

beatrice.bagge@propertiespartners.se

www.propertiespartners.se

Beatrice Bagge
Fastighetsmäklare
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