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Välkommen hem till
Barrskogsvägen 7, Tyresö 

Skogsstad

Basfakta

Utgångspris: 1 995 000 kr/bud

Avgift: 3 464 kr/mån

Boarea: 54 kvm

Rum: 2 st och kök

Byggår: 2015-2016

Objektstyp: Bostadsrättslägenhet

Läs mer om bostaden på skandiamaklarna.se

Varmt välkomna till denna tvåa högst upp i huset på 

Barrskogsvägen 7! 

Här finner ni detta inflyttningsklara boende som är 

optimalt för såväl singeln som paret, tack vare 

välplanerade och sociala ytor.

- Påkostat kök med granitbänkskiva 

- Garage finns i föreningen 

- Busshållplats alldeles intill bostaden

- Bekvämt boende med disk- och kombitvättmaskin

- Inglasad balkong i soligt läge

Bostaden präglas av en modern och öppen 

planlösning där interiören genomgående är stilren.

Emma Ekholm

Fastighetsmäklare

tfn: 070-770 86 83

emma.ekholm@skandiamaklarna.se

www.skandiamaklarna.se















Planlösning

Välkommen till en ljus och välkomnande lägenhet 

med balkong och fönster i två väderstreck!

- Välkomnande hall med mattlackad ekparkettgolv 

vid entrén. 

I anslutning till hallen finns en 

spegelskjtudörrsgarderob, avhängningsmöjligheter 

för ytterkläder samt stora garderober för övrig 

förvaring.

Kök och vardagsrummet är i vinkel med en öppen 

planlösning. 

Stora fönsterpartier och plats för stor soffgrupp och 

matbord.

Köksinredningen från kvalitativa Marbodal med gråa 

snickerier och marmorliknande kakel ovanför 

arbetsbänken i granitsten.

Köksutrustningen består av induktion spishäll 

(Electrolux -16), spisfläkt(Electrolux -16), ugn 

(Electrolux -16), kyl/frys (Electrolux -16), diskmaskin 

(Electrolux -16) samt inbyggd mikrovågsugn 

(Electrolux -16), allt genomgående i rostfritt. Gott om 

arbetsytor och förvaring. 

- Duschrum med stora vita kakelplattor på vägg samt 

vackert grå klinker på golv med vita skåpsnickerier. 

Duschskärm, handdukselement, toalett, tvättställ, 

kombinerad tvättmaskin/torktumlare (Elektrolux 

2016) och takdusch.

- Sovrummet rymligt och här finns också förvaring i 

form av skjutdörrsgarderob. Utgång till inglasad 

balkong i oslagbart söderläge finns i anslutning till 

sovrummet.

Övrigt: Lägenheten innehar säkerhetsdörr och 

källarförråd. Hissen går ända ner till källarplanet.

Planlösning



Planritning

Plan

Viss avvikelse kan förekomma. Ritningen är ej skalenlig.



bostadsfakta

Adress

Barrskogsvägen 7

Kommun

Kommun: Tyresö

Skattesats: 32.28%

Objektstyp

Bostadsrättslägenhet

Byggår

2015-2016

Boarea

54 kvm. 

Enligt bostadsrättsföreningen

Våning

5 av 5. Hiss finns.

Rum 

2 rum , varav 1 sovrum. 

Avgift

3 464 kr/mån. Ingår: Värme, kallvatten. 

Föreningen debiterar uppvärmning av kallvatten 

separat. 

Obligatoriskt tillägg om 220 kr för Telia Triple play 

som inkluderar bredband, tv samt IP-telefoni.

Pris

1 995 000 kr

Uteplats/Balkong/Upplåten mark

Balkong, läge söder

GEMENSAMMA UTRYMMEN

Det finns cykelförråd, soprum, gästlägenhet samt 

källarförråd.

Övriga utrymmen

Det finns cykelförråd, förråd och källarförråd.

Bilplats

Garageplats. Går att hyra för 750 kr/mån. Till 

garageplatsen är det separat kö.

Parkeringsplats. Går att hyra för 300 kr/mån. Till 

parkeringsplatsen är det separat kö, garageplats. Går 

att hyra för 750 kr/mån. Till garageplatsen är det 

separat kö.

Parkeringsplats. Går att hyra för 300 kr/mån. Till 

parkeringsplatsen är det separat kö.

TV och Internet

Fiberkabel med Triple Play-funktion: digital-TV 

paket, telefoni och internetanslutning.

Avtal tecknas med TeliaSonera och kostnaden är 220 

kr i månaden. En digitalbox per lägenhet för TV 

ingår, fiberkabel med Triple Play-funktion: digital-TV 

paket, telefoni och internetanslutning.

Avtal tecknas med TeliaSonera och kostnaden är 220 

kr i månaden.

En digitalbox per lägenhet för TV ingår.

Bostadsrättsförening

Förenings namn: Skogskanten BRF

Organisationsnummer: 769629-6743

Föreningsform: Bostadsrättsförening

Lägenhetsnummer: 01404

Antal lägenheter: 76

Antal lokaler: 0

Övrigt om föreningen: Föreningen äger marken. 

Föreningen är en äkta bostadsrättsförening som 

består av 76 st bostadsrätter.



Skogskanten är sista etappen i Tyresö Skogsstad och 

omfattas av sammanlagt 76 moderna lägenheter fördelade 

på två lamellhus. Bostäderna består av två till fyra rum 

och kök, med ett stort utbud av mindre lägenheter.

Naturen i omgivningen har bevarats, och runt omkring 

växer tall, ljung och blåbärsris. Kommunikationerna är 

mycket goda och busshållplatsen ligger bara några steg 

ifrån porten. Fina cykelvägar korsar området, och 

garageplats finns att hyra i grannföreningen. I närheten 

finns också ett gediget utbud av fritidsaktiviteter, gym, 

skolor och service.

Uppvärmning

Fjärrvärme

Ekonomi

Driftskostnaden är ca 365 kr/mån och fördelas enligt 

följande: uppvärmning 85 kr, hushållsström 280 kr, 

(Posten uppvärmning avser uppvärmning av 

varmvatten.).

Pantsatt: nej

köparen

Andel i förening: 0.012091%

Ej utförd

Övrigt: Enligt föreningen debiteras 

bostadsrättsinnehavaren 1 % av prisbasbeloppet för 

varje pantmeddelande. Enligt föreningen debiteras 

köparen 2,5 % av prisbasbeloppet i överlåtelseavgift.



både köpare och säljare, samt att eventuella svä-

varvillkor är uppfyllda, är köpet bindande. Med 

andra ord är inte ett anbud eller ett muntligt 

eller skriftligt löfte bindande för varken köpare 

eller säljare.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Din personliga integritet och vår hantering av 

dina personuppgifter är viktig för oss. För att ta 

del av SkandiaMäklarnas integritetspolicy besök

www.skandiamaklarna.se/anvandarvillkor

Läs mer om vad du ska tänka på när du köper en 

bostad på www.skandiamaklarna.se/kopa

ADMINISTRATIONSERSÄTTNING FÖR  

ANNONSERINGPÅ HEMNET

För annons som publiceras utbetalar Hemnet  

Service HNS AB en ersättning till det publicerande 

mäklarkontoret.

ENERGIDEKLARATION

Från och med 1 juli 2012 har bostadsrättsföreningar 

skyldighet att upprätta en energideklaration för 

 föreningens fastighet. 

     Deklarationen ska utföras tillsammans med en 

ackrediterad energiexpert.

ERBJUDANDE BOENDEKALKYL

Om du önskar få en beräkning av boendekostnaderna, 

kontakta ansvarig fastighetsmäklare som erbjuder att 

upprätta en skriftlig boendekostnadskalkyl.

KÖPARENS UNDERSÖKNINGSPLIKT

Köparen har en långtgående undersökningsplikt och

uppmanas att före köpet undersöka lägenheten. 

 Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen

borde kunnat upptäcka.

     Säljaren svarar inte heller för fel och brister som 

köparen borde ha räknat med eller borde ha förvän-

tat sig med hänsyn till bostadsrättens ålder, pris, 

skick och användning. Om det finns symptom på fel 

som köparen inte själv kan dra slutsatser av måste 

köparen gå vidare med sin undersökning och, om så 

krävs, anlita en sakkunnig för att fullgöra sin under-

sökningsplikt. Det är inte bara själva lägenheten som 

undersökningsplikten omfattar. Även förhållanden 

kring bostadsrättsföreningen bör undersökas. En 

kontakt med företrädare för föreningen bör därför 

alltid ingå i köparens undersökning, liksom en

genomgång av stadgar och senaste årsredovisning.

För mer detaljerad information kontakta din lokala

SkandiaMäklare, eller besök oss på

www.skandiamaklarna.se

     Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör

huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av

fastighetsmäklaren endast om omständigheterna

ger anledning till detta.

BUDGIVNING

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag

och innebär att du som spekulant lämnar ditt bud

till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande

redovisar buden till säljaren. Senast när förmedlings-

uppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren 

en budgivningslista till köpare och säljare med namn, 

kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella vill-

kor. 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 mäk laren skyldig 

att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning 

till om budet skall beaktas.

SÄLJARENS FRIA PRÖVNINGSRÄTT  

OCH KONTRAKTSSKRIVNING

Säljaren har så kallad fri prövningsrätt. Det

innebär att endast säljaren kan besluta till vem och 

vilket pris denne vill sälja. När köparen har

kommit överens med säljaren om köpeskillingen

och andra eventuella villkor skrivs köpekontraktet. 

Först när köpekontraktet (som uppfyller lagens form-

krav för ett köpekontrakt) är under tecknat av 

Bra att veta



Vid varje försäljning skänker vi
ett bidrag till SOS Barnbyar.
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Vad är din
bostad värd?

kontakta mig för en kostnadsfri värdering.

Emma Ekholm

tfn: 070-770 86 83

emma.ekholm@skandiamaklarna.se



skandiamäklarna är ett av sveriges största 

fastighetsmäklarföretag med våra mäklare och kontor 

fördelade över hela landet. vi är även aktiva i spanien,

där vi finns i flera populära områden. vi förmedlar

privatboende, dvs. villor, bostadsrätter och fritidshus, 

samt kommersiella fastigheter, gods, gårdar och lantbruk.

Ända sedan starten 1980 har vi strävat efter att erbjuda 

tjänster med högre kvalitet än andra i branschen.

 det har lönat sig.

skandiamäklarna Tyresö/Älta

Sikvägen 25, 135 41 Tyresö

tel 08-770 21 90

tyreso@skandiamaklarna.se


