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HALL
Välkomnande hall med tapetserade väggar 
och en smakfull marmor klär golvet. Goda 
avhängninsmöjligheter och smart förvaring i 
överliggande skåp. 

VARDAGSRUM
Stort och härligt vardagsrum med fantastiska 
fönsterpartier som tillsammans med den generösa 
takhöjden gör lägenheten ljus och luftig. Rummet 
erbjuder plats för såväl sällskapsdel som matdel. 
Golvet är belagt med ett stilrent plankgolv och från 
rummet nås bostadens balkong.

BALKONG
Fantastisk balkong belägen mot föreningens lugna 
innergård. Här får du plats med bord och stolar samt 
dina egna odlingar för dig med gröna fingrar. 

KÖK
Smakfullt renoverat kök med förvaring bakom vita 
skåpsluckor. Goda arbetsytor på gedigen

marmorskiva med ett grått kakel ovan. Köket är utrustat 
med diskho, induktionshäll, varmluftsugn, mikro, 
helintegrerad diskmaskin samt kyl/frys i rostfritt. 

SOVRUM
Rogivande sovrum mot föreningens lugna innergård. 
Här erbjuds plats för större säng med tillhörande 
sängmöbler och förvaring i två klädkammare samt 
garderob med skjutdörrar. Fungerande kakelugn som 
skänker ytterligare karaktär till bostaden. 

BADRUM
Helkaklat badrum med vitkaklade väggar och beige 
klinkergolv med behaglig komfortvärme. Badrummet 
är utrustat med dusch med väggar i klarglas, wc-stol, 
handfat med vit kommod, spegelskåp samt tvättmaskin 
och torktumlare. 

FÖRRÅD
Till lägenheten hör ett vindsförråd i gårdshuset.

Varmt välkommen till denna fantastiska sekelskifteslägenhet belägen i lugnt gårdshus anno 
1900. Här bor du med ett ostört läge på en av Kungsholmens mest populära adresser, bara ett 

stenkast från Kungsholms Torg och Norr Mälarstrand. Bostaden har allt att erbjuda så som 
balkong, högt i tak, fungerande kakelugn, vackra stuckaturer samt nyrenoverade ytskikt och 
kök. Utanför porten ligger all tänkbar service, kommunikationer, vackra grönområden och 

strandpromenad.

Fantastisk bostad med 
bevarade detaljer.
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Sekelskiftslägenhet i lugnt gårdshus med 

bevarade detaljer, vackra stuckaturer, 

kakelugn och en rogivande balkong mot 

föreningens gård.
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Fantastisk bostad 
med bevarade 

detaljer.
-

Här bor du med ett toppenläge med all tänkbar 
service direkt utanför porten.
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BYGGNADSÅR 1900

BOSTADSRÄTTFÖRENING Brf Vindruvan Nr 13

LÄGENHETSNUMMER 0006 / LM 1102

ANDELSTAL 3,82054%

Brf Vindruvan Nr 13 är en äkta bostadsrättsförening belägen 
på Scheelegatan 6. Föreningen äger marken och fastigheten 
omfattar totalt 21 lägenheter upplåtna med bostadsrätt och 5 
lokaler för uthyrning fördelat på 5 våningar i gatuhuset och 4 
våningar i gårdshuset. Föreningens medlemmar har tillgång 
till tvättstuga i gårdshuset, gemensamhetslokal samt gym/
pingisrum. Till bostaden hör även ett källarförråd i gårdshuset. 
Föreningen är stabil och med bra ekonomi utan några beslutade 
avgiftsförändringar. 

UTFÖRDA RENOVERINGAR
2015 Installation av fiber
2013 Stamspolning
2013 Hiss renovering
2013 Röktrycksprovning av kakelugnarna
2011 Byte av värmecentral
2011 Renovering innergård
2010 Installation av automatiska dörröppnare på entrédörrar
2008 Renovering av tak
2008 Renovering av fasader
2005 Balkonger byggdes
1982 Stambyte, elstambyte, installation av hiss

KOMMANDE RENOVERINGAR
Under året planeras bland annat byte till säkerhetsdörrar samt 
uppdatering av föreningslokalen. Läs mer om kommande-/
utförda renoveringar i årsredovisningen.

TV/INTERNET
Lägenheterna är försedda med fiber via Stockholms Stadsnät. 
Bredband och tv basutbud ingår i månadsavgiften.

DRIFTSKOSTNADER
Hushållsel 300 kr/månad
Hemförsäkring 150 kr/månad
Observera att uppgifterna är uppskattade och kan variera.

ÖVRIGT
Energiprestanda: 185 kWh/m2
Juridisk person accepteras ej.
Hiss finns.
Bostaden är pantsatt, lån löses av säljaren i samband med 
tillträdet.

BOENDEKOSTNADSKALKYL 
Behöver du hjälp att räkna ut framtida kostnader så hjälper 
ansvarig mäklare dig med en boendekostnadskalkyl. 

ÖPPEN BUDGIVNING 
Bud lämnas till mäklaren, som löpande redovisar högsta budet till 
säljare och till övriga spekulanter. Spekulanterna får då möjlighet 
att bjuda över varandra. Den slutlige köparen får i samband med 
att köpeavtal tecknas en skriftlig budhistorik över alla angivna 
bud med budgivarens namn, telefonnummer, tidpunkt för budet 
och belopp. Du som deltar i budgivningen accepterar därmed att 
ditt namn och telefonnummer presenteras i budhistoriken. 

ADMINISTRATIONSERSÄTTNING FÖR ANNONSERING PÅ 
HEMNET 
För annons som publiceras fr o m den 1 dec 2015 utbetalar 
Hemnet Service HNS AB en ersättning om 300 kr - 800 kr 
inkl moms, beroende på utgångspris, till det publicerade 
mäklarkontoret. 

BOAREABESKRIVNING 
Areauppgifter kommer från bosstadsrättsföreningen. Observer 
att arean ej är uppmätt. Om arean är särskilt betydelsefull för 
köparen bör köparen mäta eller låta mäta objektet före köpet.

Kungsholmen
Scheelegatan 6 A, 1tr ö.g

ADRESS Scheelegatan 6 A, 1tr ö.g

ANTAL RUM 2 rum och kök, ca 57.0 kvm

MÅNADSKOSTNAD 2 679 kr/månad inkl. värme, vatten, tv & bredband

PRIS 4 695 000 kr/bud







Lukas Sjöberg
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Reg. Fastighetsmäklare

MOBIL 0730 - 74 19 19

EMAIL lukas@diplomatmakleri.se

Jag brinner för mitt jobb och anser att det som 

mäklare är oerhört viktigt att vara påläst, tillgänglig, 

engagerad och att ha en fingertoppskänsla för 

förhandling. Att kunna området man verkar i in- och 

utantill gör att du som kund kan känna dig trygg. 

Min målsättning är att överträffa både säljarens 

och köparens förväntan så att samtliga parter kan 

gå nöjda ur affären. Mitt framgångsrika sätt att 

arbeta med försäljning av bostäder under flera 

års tid har lett till många rekommendationer och 

återkommande kunder. Detta är för mig det främsta 

beviset på att jag verkligen kan min sak.



Scheelegatan 6 ligger i hjärtat av Kungsholmen 
och har ett naturnära läge samtidigt som du 
finner stadens puls direkt utanför porten. Här bor 
du på en av Stockholms mest populära adresser 
med närhet till allt du kan önska så som caféer, 
restauranger, shopping, promenadstråk och 
T-centralen når du till fots på bara några minuter.

Ett stenkast bort finner du Kungsholms Torg och 
även Norr Mälarstrands vackra promenadstråk 
intill vattnet. Ytterligare grönområden så som 
Rålambshovsparken, Kronobergsparken inom 
bekvämt promenadavstånd.

Goda kommunikationer via både tunnelbana och 
bussar. Tunnelbana finns några meter från porten 
vid Rådhuset (blå linje) samt vid T-centralen (alla 
linjer) och vid Fridhemsplan (grön- och blå linje). 
Runt hörnet finns ytterligare bussförbindelser som 
tar er runt genom staden, buss 3, 50, 54, 61, 1. 
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