
CHARMIG 1:A
MED LÅG AVGIFT

RÅSUNDA

ÅKERSVÄGEN 8



Välkomna till denna mycket välplanerade och
charmiga 1:a med låg avgift i populära Råsunda med
en balkong som få förunnas. Bostadens läge är
svårslaget med endast ett par hundra meters avstånd
till Solna station (pendeltåg) samt tvärbanan och
busshållplats strax utanför huset. Bostaden erbjuder
luftiga, social ytor samt goda förvaringsmöjligheter.

Välkommen in till denna modernt renoverade bostad,
här möts man av det härliga ljusinsläpp som de stora
och vackra fönsterpartierna skänker hela bostaden. En
bostad som direkt får en att känna sig hemma med en
ombonad och mysig trivselkänsla. Från det rymliga
och ljusa allrummet med nymålade väggar och nytt
parkettgolv når ni bostadens stora balkong som ger
plats för trevliga balkongmöbelgrupper. Ett
arbetsvänligt och stilrent kök med matplats invid
fönsterparti samt bra förvaringsmöjligheter och en
komplett maskinell utrustning bestående av en
inbyggd ugn, mikro, kyl/frys, diskmaskin samt spishäll
med fläktkåpa ovan. Ljust kaklat badrum med dusch
med vikbara glasdörrar, handfat med kommod med
spegelskåp ovan. Bostaden präglas av ett fantastiskt
ljusinsläpp från de stora fönsterpartierna en stor
balkong utöver det vanliga samt bra
förvaringsmöjligheter.  Överlag är detta en fantastisk
lägenhet med fantastiska kommunikationsmöjligheter
som bara måste upplevas på plats.

VÄLKOMMEN



Farzad Nourozian
Fastighetsmäklare

070-782 00 05
farzad.nourozian@bjurfors.se

utgångsPris: 1.995.000 kr
Avgift: 2.085 kr
Antal rum: 1 rum och kök
Boarea: 36 kvm
Hiss: Ja
våningsplan: 0
Byggår: 1947
BRF: Brf Harven 8
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OMRÅDET
Råsunda är Solnas mest populära och
eftertraktade område med
småstadskänsla. I kvarteren runt bostaden
finns det gott om välsorterade matbutiker,
caféer, restauranger, bagerier och andra
trevliga småbutiker. I närområdet finns
även flera gym, däribland Puls & Träning
och Sats. Coop Vasalund ligger ca. 1- 2
minuter promenad från bostaden.
Veckohandla kan man göra på t.ex. ICA
Maxi som ligger ca. 5 minuter bort med bil
men som också nås smidigt med
tvärbanan. Solna Centrum med affärer,
apotek och annan service promenerar man
till på 5 min. Alldeles i närheten ligger
grönområdet runt Råstasjön, som är
mycket omtyckt för såväl promenader som
löprundor. Vintertid brukar sjön plogas för
skridskoåkning. Vid närbelägna Lötsjön
finns även ett mysigt och välbesökt café,
Gröna Stugan. Vid Lötsjön kan du också
hitta ett nytt utegym och en välbesökt
bangolfbana. Områdets närhet till natur
och grönska är populärt hos de boende,
Hagaparken med Brunnsviken med flera
motionsslingor samt tennisbanor och
mysiga caféer finns också på bekvämt
avstånd. Ursviks motionsområde erbjuder
ytterligare motionsslingor och vintertid
prepareras populära längdskidspår.

Solna är en kommun som växer så det
knakar. På några minuters
promenadavstånd når man Arenastaden
där nationalarenan Friends Arena är
belägen. Här ligger även Nordens största
köpcenter, Mall of Scandinavia.
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Arbetsvänligt och stilrent kök





Bostaden präglas av ett fantastiskt
ljusinsläpp
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Rymlig hall och ett ljust kaklat badrum



Bostadsrätt, lgh nr 00012 Solna

kommun.  Skattesats 29.45.

Våning

0. Hiss.

storlek

1 rum och kök

Boarea

36 kvm.
Uppgifter enligt ekonomisk förvaltare.
Denna area kan av olika skäl vara felaktig.
Den köpare som anser arean vara av
betydelse för köpet bör därför vidta en
uppmätning.

Ekonomi

Avgift 2.085 kr/mån.
I avgiften ingår värme och vatten.
Andel i föreningen: 4,48398%.
Överlåtelseavgift: 1.190 kr.
Överlåtelseavgift betalas av köpare.
Bostadsrätten är pantsatt.

Driftkostnad

Driftkostnaden utöver månadsavgift
270 kr/mån och fördelas enligt följande:
försäkring 120 kr, hushållsström 150 kr.

energideklaration

Energiklass: E*

bostadsrättsförening

Brf Harven 8 bildades 1989 och består av 21
lägenheter varav 1 upplåts med hyresrätt
samt 2 lokaler med hyresrätt. Föreningen
äger och förvaltar fastigheten och Harven 8
på adressen Åkersvägen 8.

FÖRRÅD

Nuvarande ägare disponerar ett förråd.

DELAT ÄGANDE

Delat ägarskap kräver att båda parter är
bosatta på adressen. Under särskilda skäl
kan medgivande ges till föräldrar som
delägare till barn.

Parkering

Föreningen har 5 parkeringsplatser som
man kan hyra till en kostnad om
300 kr/mån, kösystem tillämpas. I övrigt
finns boendeparkering på anslutande gator
genom Solna stad.

renoveringar

2021 Hiss.
2018 Dränering fram- och baksida.
2017 Spolning av stammar.
2017 Införde sortering av matavfall.
2015 Byte av trasiga värmeväxlare i
värmecentralen.
2014 Installering av energifönster.
2014 Installering av säkerhetsdörrar.
2014 Renovering och målning av trapphus.

BOSTADSFAKTA
UTGÅNGSPRIS: 1.995.000 kr   FÖRENING: BRF HARVEN 8   OMRÅDE: RÅSUNDA
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*Energideklarationer som är gjorda från och med 1 januari 2014 redovisas som energiklass på en skala från A-G.
För mer information www.boverket.se/energideklaration



2014 Byte av varmvattenpump för halva
huset.
2014 Installation av postboxar.
2012 Mindre förbättringsrenoveringar i
hyreslokaler.
2012 Installation av nya rörelsestyrda
armaturer i trapphus på källarplan.
2012 Nytt dräneringsgrus vid
parkeringsplatser.
2012 Renovering av dräneringsbrunnar på
baksida hus.
2012 Omläggning/plattsättning på
framsidan.
2011 Ny tvättstuga.
2010 Stamspolning.
2010 Nya sopstationer installerades.
2003 Ny värmeanläggning.
1986 Stammar och elen bytt.

PLANERAT UNDERHÅLL

2021 Relining av stammar.

föreningens ekonomi

Föreningen har inga planerade
avgiftsförändringar. (2021-05-17)

byggnad

Byggår: 1947.

Gemensamma utrymmen

Medlemmarna har tillgång till en
gemensam bastu med dusch som finns på
källarplan, cykelförråd på baksidan av
huset och tvättstuga som är utrustad med
två tvättmaskiner, en torktumlare och ett
torkrum.

Uppvärmning

Fjärrvärme.

tv och internet

Kabel-TV och bredband levereras via Tele2
som tecknas och debiteras enskilt av
lägenhetsinnehavaren.

Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör
huvudsakligen från säljaren och
kontrolleras av fastighetsmäklaren endast
om omständigheterna ger anledning till
detta.
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PLANRITNING Åkersvägen 8
PLANSKISSEN ÄR EJ SKALENLIG. MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA AVVIKELSER
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