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KUNGSHOLMEN - ESSINGEÖARNA



Nu ges tillfälle att förvärva denna trivsamma etta
belägen högst upp i huset, på populära Essingen. En
optimalt planerad bostad med god förvaring, magisk
utsikt och fint ljusinsläpp. Bostaden har bevarad
30-tals charm där original möter moderna materialval.
Stora fönsterpartier med djupa nischer i sten och
magisk utsikt över vackra takåsar, Mälarens glittrande
vatten och himmel. Populära Lilla Essingen erbjuder
närhet till all tänkbar service, flertalet restauranger
och caféer, mysiga promenadstråk, badplatser och
kommunikationer.

Kök med ljusa skåpluckor, ljust kakel ovanför
arbetsbänk i trä. Den maskinella utrustningen består
av spis, ugn, kolfilterfläkt, inbyggd mikro samt kyl med
frysfack. Helkaklat badrum med dusch, wc, handfat
och spegelskåp.

Till bostaden hör ett vindsförråd.

En bostad som måste upplevas, varmt välkomna på
visning!

- Hiss i huset
- Stabil och trivsam förening
- Påtaglig skärgårdskänsla
- Lugnt läge nära city
- Flertalet badbryggor
- Mysiga promenadstråk
- Omtyckta restauranger & caféer
- Gym & Yogastudio på ön
- Ica Nära Essingen
- Goda kommunikationer
- SL-båt till city

VÄLKOMMEN



Niklas Jonasson
Fastighetsmäklare / Franchisetagare

073-748 28 29
niklas.jonasson@bjurfors.se

Utgångspris: 2.495.000 kr
Avgift: 1.574 kr
Antal rum: 1 rum och kök
Boarea: 25 kvm
Hiss: Ja
våningsplan: 4 av 4
Byggår: 1939
BRF: Brf Dammsugaren 4





Stora fönsterpartier med djupa nischer i
sten och magisk utsikt över vackra

takåsar.



STRÅLGATAN 35, VÅN 4/4 | Rumsbeskrivning

.



Rumsbeskrivning | STRÅLGATAN 35, VÅN 4/4



*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
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Bostadsrätt, lgh nr 32 Stockholm

kommun.  Skattesats 29.88%.

Våning

4 av 4. Hiss finns.

storlek

1 rum och kök.
Objekttyp: Bostadsrättslägenhet.

Boarea

25 kvm. Enligt föreningens ekonomiska
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 1.574 kr/mån. I avgiften ingår värme,
vatten och TV (grundutbud via Tele2).
Andel i föreningen: 1,9939%. Bostadsrätten
är pantsatt.

Driftskostnad

Driftkostnaden utöver månadsavgift 450
kr/mån och fördelas enligt följande:
försäkring 150 kr, hushållsström 300 kr.
Observera att driftskostnaden är
uppskattade cirkavärden som således kan
komma att variera beroende på avtal och
förbrukning.

energideklaration

Energiklass: F*.

byggnad

Byggår: 1939.
Byggnadstyp: Flerfamiljshus.

Uppvärmning

Fjärrvärme.

bilplats

I området råder boendeparkering. För mer
information se: www.stockholm.se.

Brf Dammsugaren 4

Organisationstyp: Bostadsrättsförening.
Antal lägenheter:  36.
Äkta bostadsrättsförening: Ja.
Äger föreningen marken: Ja.
Föreningen tillåter delat ägande: Ja.
Föreningen tillåter juridisk person som
köpare: Nej.
Överlåtelseavgift: 1.208 kr.
Överlåtelseavgift betalas av: Köpare.
Pantsättningsavgift: 483 kr.

Allmänt om föreningen

Brf Dammsugaren 4 är en äkta
bostadsrättsförening med sitt säte på Lilla
Essingen i Stockholm. Föreningen
registrerades 1987-11-17. På fastigheten
finns ett bostadshus innehållande 36
lägenheter, samtliga upplåtna med
bostadsrätt. Föreningens fastighet Barken
nr 18, bebyggdes år 1939. Föreningen äger
marken.

Föreningen har nyligen beslutat att
framöver ansluta samtliga lägenheter med
fiberuppkoppling. Mot en extra avgift kan
man då få tillgång till internet och TV via
fiber.

-Vy mot Mälarens glittrande vatten
-Bevarad 30-tals charm

-Nära city
-Stabil Brf



Det finns ett uthyrningsrum som man som
boende kan boka genom styrelsen (100
kr/natt). Finns även en takterrass på huset
utrustad med utemöbler och el-grill.

Den ekonomiska förvaltningen sköts av AB
Castor i Sundsvall. Fastighetsskötseln och
lokalvård har under  skötts av
Fastighetsskötsel AB.

renoveringar

Utförda renoveringar/ underhåll:
1990 Säkerhetsdörrar, fönster och
balkonger.
2007-2008 Byte av el-stigar och nytt
fjärrvärmesystem.
2009-2010 Stambyten kök och badrum.
2013 Fönsterbyte till 3-glasfönster.
2014 Fasadrenovering och tilläggsisolering
av burspråk samt målning av tak.
2020 Byte av port och kodsystem.
2020-2021 Trapphus målning/belysning.

Kommande renoveringar/ underhåll:
2022 Tak-och vindsrenovering (kommer
preliminärt starta under hösten 2022 enligt
styrelsen).
2022-2025 renovering / underhåll av hiss

(endast efter behov).
Föreningen följer en underhållsplan som
upprättats för åren 2015 - 2025.

Parkering

I området råder boendeparkering. För mer
information se: www.stockholm.se

TV och Internet

Föreningen är ansluten till digital-TV och
bredband via Tele2.

Försäkringar

Föreningens fastighet är försäkrad hos
Länsförsäkringar. I försäkringen ingår en
ansvarsförsäkring för styrelsen.

Gemensamma utrymmen

Föreningen har följande gemensamma
utrymmen: Takterrass, vindsutrymme,
tvättstuga och cykelrum.

Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör
huvudsakligen från säljaren och
kontrolleras av fastighetsmäklaren endast
om omständigheterna ger anledning till
detta.



PLANSKISSEN ÄR EJ SKALENLIG. MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA AVVIKELSER
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