
välkommen hem.
Herculesgatan 4

Järfälla









Välkommen hem till
Herculesgatan 4, 
Barkarbystaden

Basfakta

Utgångspris: 2 495 000 kr/bud

Avgift: 3 645 kr/mån

Boarea: 61 kvm

Rum: 2 st och kök

Byggår: 2014-2016

Objektstyp: Bostadsrättslägenhet

Läs mer om bostaden på skandiamaklarna.se

Brf Svea två är en av de populäraste föreningarna i 

Nya Barkarbystaden och  just denna 2:a utmärker sig 

med sitt ljusinflöde tack vare gavelläget, sin stora 

inglasade balkong och det generösa badrummet. I 

övrigt bjuder bostaden på välplanerad öppen 

planlösning med gott om plats för tv-soffa samt 

matplats för 6 personer. Köket har maskinell 

utrustning som du kan tänkas att behöva. Sovrummet 

är rymligt och här finns plats för dubbelsäng, 

skrivbord och garderober. Förråd med gott om 

förvaringsmöjligheter finns i bostaden och i 

badrummet har du egen tvättmaskin och torktumlare. 

I föreningen finns gym, SPA-avdelning med bastu, 

hobbyrum samt en bilpool. 

Said Azzam

Reg. Fastighetsmäklare

tfn: 072-962 36 00

said.azzam@skandiamaklarna.se

www.skandiamaklarna.se



Rumsbeskrivning

Hall

Ljus och välkomnande hall i vinkel med plats för 

avhängning av ytterkläder. I anslutning till hallen 

finns rymligt förråd och stort badrum. Här finns även 

platsbyggda garderober. Klinkergolv och målade 

väggar.

Badrum

Stilrent badrum med duschhörna och svängbara 

glasdörrar. Mörkt klinkergolv och vitt kakel på 

väggarna. Utrustat med tvättmaskin och torktumlare. 

Tvättställ på kommod, Wc-stol, badrumsskåp och 

handdukstork.

Sovrum

Stort sovrum med plats för dubbelsäng, skrivbord 

samt garderober. Målade väggar och parkettgolv.

Kök

Snyggt kök med goda arbetsytor och bra 

förvaringsmöjligheter bakom dem vita skåpluckor. 

Plats för större matbord vid fönster. Kökets 

maskinella utrustning består av kombinerad kyl/frys, 

infälld spishäll, inbyggd ugn, inbyggd mikro, 

spisfläkt, avfallskvarn och diskmaskin. Vitt kakel som 

stänkskydd och mörk arbetsbänk. Parkettgolv och 

målade väggar.

Vardagsrum

Trevligt vardagsrum med härligt ljusinsläpp från 

fönster i tre väderstreck. Parkettgolv och målade 

väggar.

Balkong

Stor inglasad balkong med trall och härligt utsikt. 

Gott om plats för möblering.

Planlösning



Planlösning

Plan

Viss avvikelse kan förekomma. Ritningen är ej skalenlig.











bostadsfakta

Adress

Herculesgatan 4

Kommun

Kommun: Järfälla

Skattesats: 31.48%

Objektstyp

Bostadsrättslägenhet

Byggår

2014-2016

Boarea

61 kvm. 

Areauppgifter enligt bostadsrättsföreningen

Våning

4 av 6. Hiss finns.

Rum 

2 rum, varav 1 sovrum. 

Avgift

3 645 kr/mån. Värme, kallvatten och bredband ingår i 

månadsavgiften.

Utgångspris

2 495 000 kr

Uteplats/Balkong/Upplåten mark

Stor inglasad balkong

Övriga utrymmen

I föreningen finns tre tvättstugor och en 

grovtvättstuga, barnvagnsrum, cykelrum samt gym 

och spa med bastu.

Innergård: Gemensam innegård med Brf Svea Två

Bilplats

Kameraövervakat garage med 40 bilplatser. Separat 

kö. Bilpool (ej gratis)

TV och Internet

Brf Svea Två har kollektivt bredband till samtliga 

boendet med hastigheten 1000/1000 Mbit/s från 

Bahnhof. TV/Telefoni via Avtal med Bahnhof eller via 

Stadsnätsbolaget web-portal https://zmarket.se/

Bostadsrättsförening

Föreningens namn: Brf Svea Två

Organisationsnummer: 769627-7446

Föreningsform: Bostadsrättsförening

Antal lägenheter: 71

Antal lokaler: 4

Ordförande: Bengt Larsson

Uppvärmning

Fjärrvärme

Ekonomi

Pantsatt: nej

Pantsättningsavgift: 473 kr

Överlåtelseavgift: 1183 kr betalas av köparen

Andel av årsavgift: 1.08785%

Andel i förening: 1.0878%

Energiklass D. Energiprestanda: 110 kWh/m²/år.

Utförd 2020-01-10

Övrigt

Den planerade Barkarbystaden är ett av landets 

större byggprojekt. Fram till 2020 räknar kommunen 

med 5000 nya bostäder, 6000 arbetsplatser, skolor, 



högskola, spårvagn och pendeltågstation. 2024 

planeras tunnelbanan komma. 

Här bor du på flyghistorisk mark, i ett lugnt läge med 

ett stenkast från strövområden och bara några 

minuters promenad från Barkarby Handelsplats. 

I Barkarbystaden bor du precis invid IKEA och med 

Barkarby Handelsplats hela utbud. Förskolor och 

skolor finns i närområdet och Jakobsbergs Centrum 

når du med bil på några minuter. En busslinje till 

centrumet samt till pendeltåget som tar dig till 

Stockholms Central på 16 minuter. Vid Jakobsbergs 

pendeltågsstation finns en stor infartsparkering. 

Arlanda och Bromma Airport finns bara 30 minuters 

bilresa bort.

Järvafältets Naturreservat är ett av Stockholms 

absolut största strövområden. Området börjar precis 

utanför bostadskvarteret. Bortanför hagen sträcker 

det stora naturreservatet ut sig med sina skogar, 

ängar och promenadstigar. Här finns även Säbysjön 

och Järfälla Ridcentrum med ridskola och årlig 

Hubertusjakt.

Till Viksjö Golfklubb tar det inte mer än tio minuter 

med bil från Barkarbystaden. Här finns två fina 

banor, ett 18-håls och ett 9-håls, samt golfshop och 

restaurang med lunchservering.

På andra sidan E18 breder Mälaren ut sig ett par mil. 

Från Stäket i norr till Bolinder Strand och Kallhälls 

Friluftsbad.

Idag finns de flesta stormarknadskedjor 

representerade här; bland annat inom möbler, 

inredning, trädgård, kläder, hemelektronik och 

byggvaror.

KOMMUNIKATIONER

Med pendel från Barkarby tar du dig till Stockholms 

City på ca 16 min. Flertal bussförbindelser mot 

Jakobsbergs Centrum, Kista, Karolinska 

Universitetssjukhus, Solna för att nämna några. Med 

bil tar du dig snabbt ut på E18 mot Stockholm eller 

Enköping. 

NÄRSERVICE

Barkarby Centrum ligger alldeles vid 

pendeltågsstationen. Där finns bibliotek, 

konsumaffär, frisörer, bankomat m.m.

Jakobsbergs Centrum är ett väl ansett centrum där 

man hittar nästan allt man kan tänkas behöva. I den 

inglasade gallerian Stråket finns ett 100-tal butiker, 

mataffärer och systembolaget. Läs mer på 

www.jakobsbergscentrum.se I centrum finns också 

flera restauranger, konditori, biograf, skräddare, 

frisörer, banker, bibliotek, apotek, folktandvård, 

sjukhus, postservice och närpolis.

FRITID OCH NATUR

Ett nät av natursköna gång- och cykelvägar binder 

samman Järfälla kommun, här är det aldrig långt till 

naturen och inom cykelavstånd finns både badplatser 

och stora friluftsområden. Järvafältet, Görväln och 

undersköna Ängsjö för att nämna några. För den 

träningsintresserade finns Sats sportsclub, Friskis & 

Svettis och badhus nära Jakobsbergs Centrum och 

Komethallen i Veddesta.

Mer information om föreningsliv, barnomsorg och 





Vid varje försäljning skänker vi
ett bidrag till SOS Barnbyar.

Vad är din
bostad värd?

kontakta mig för en kostnadsfri värdering.

Said Azzam

tfn: 072-962 36 00

said.azzam@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 Järfälla

Majorsvägen 14, 177 44 Järfälla

tel 08-27 06 26 

jarfalla@skandiamaklarna.se


