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OPTIMALT
PLANERAD 2:A

SÖDERMALM KATARINA



Välkommen till denna optimalt planerade 2:a nära till
Årstaviken och Skanstull. Bostaden är väldisponerad
med rymligt vardagsrum med plats för
middagsbjudningar, luftigt sovrum, kök med både
disk- och tvättmaskin samt kaklat badrum. Detta är
det perfekta boendet både för singeln, paret eller den
lilla barnfamiljen. Lägenheten har ett fantastiskt
ljusinsläpp med dags- och kvällssol och är helt fri från
insyn!

HSB:s Brf Axet är en av Södermalms största och
populäraste föreningar. Föreningens ekonomi är god,
fastigheten välskött och man följer en gedigen
underhållsplan. Fastigheten är ritad av den berömda
HSB-arkitekten Sven Wallander, totalrenoverad 1992.
Föreningen äger marken och påverkas därmed inte av
förändrad tomträttsavgäld. Föreningen erbjuder flera
gemensamhetsanläggningar, bland annat
samlingslokal, bastu, hobbylokal och gästrum, för att
nämna några. Föreningen har ett förmånligt elavtal
vilket gör elen väldigt billig. Som ytterligare
trygghetsbonus har föreningen en egen bovärd som
känner fastigheterna väl.

Här får du det bästa av två världar! Runt hörnet
kommer du direkt ut till ett idylliskt grönområde med
kolonilotter, promenadstråk runt Årstaviken och om
sommaren kilar folk ner och tar ett dopp vid bryggan
strax intill.  Ett stenkast åt andra hållet finner du det
bästa Södermalm har att erbjuda i form av
restauranger, barer, gym och affärer. Ypperliga
kommunikationer, med buss, tunnelbana och
pendeltåg ett par kvarter bort.

VÄLKOMMEN



Anna Kling
Fastighetsmäklare

070-782 00 10
anna.kling@bjurfors.se

Utgångspris: 3.450.000 kr
Avgift: 2.296 kr
Antal rum: 2 rum och kök
Boarea: 40,5 kvm
Hiss: Nej
våningsplan: 2 av 3
Byggår:

BRF: HSB:s Brf Axet i Stockholm
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 Hall - Genom entrédörren kliver vi in i
bostaden till den rymliga hallen. Här finns
gott om ytor för avhängning av kläder,
väskor och skor.

Kök - Jättefint kök med arbetsytor och
förvaring. Här finns spis, köksfläkt,
diskmaskin, kyl/frys och gott om förvaring
bakom skåp.

Vardagsrum - Husets hjärta med plats för
en större soffgrupp, soffbord och matbord.
Stora fönster som ger härligt ljusinsläpp.

Sovrum - Rymligt sovrummet med plats för
en dubbelsäng och gott om förvaring. Plats
för hemmakontor för den som önskar.

Badrum – I anslutning når vi badrummet
med kakel och klinker på golv och väggar.
Här finns dusch med glasvägg, tvättmaskin,
toalett, spegelskåp och handfat.

.







Husets hjärta med plats
för en större soffgrupp,

soffbord och matbord



Jättefint kök med
arbetsytor och
förvaring







Rymligt sovrummet
med plats för en

dubbelsäng och gott om
förvaring



UTGÅNGSPRIS: 3.450.000 kr   FÖRENING: HSB:S BRF AXET I STOCKHOLM   OMRÅDE: SÖDERMALM KATARINA

Bostadsrätt, lgh nr 99-2029-1-64

Stockholm kommun.  Skattesats 29.88.

Våning

2 av 3.

storlek

2 rum och kök
Objekttyp: Bostadsrättslägenhet

Boarea

40,5 kvm. Areauppgifter enligt föreningen.
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 2.296 kr/mån.  Andel i föreningen:
0,22297%. Bostadsrätten är pantsatt.

bilplats

I området gäller boendeparkering på gatan.
Boendeparkeringstillstånd kan ordnas
genom Gatu- och Fastighetskontoret,
08-508 263 00.

HSB:s Brf Axet i Stockholm

Organisationstyp: Bostadsrättsförening
Antal lägenheter:  404
Antal lokaler: 30
Äkta bostadsrättsförening: Ja
Äger föreningen marken: Ja
Föreningen tillåter delat ägande: Ja

Föreningen tillåter juridisk person som
köpare: Nej
Överlåtelseavgift betalas av: säljare

Allmänt om föreningen

Brf Axet är en av Södermalms populäraste
föreningar. Föreningen bildades den 4
augusti 1930. Föreningen äger och förvaltar
fastigheterna Axet 2 och 3, Rågen 2 och 3
samt Grindshage 9 i Stockholm.
Tomtmarken ägs av föreningen. Föreningen
omfattar 404 bostadsrätter och 30 lokaler.
Mycket välskött förening med god ekonomi
och underhållsplan som följs. Gröna gårdar
mellan alla byggnader får disponeras av
medlemmarna och sköts av
trädgårdsmästare.

Föreningen samköper el och har ett
gemensamt elabonnemang, vilket ger ett
mycket fördelaktigt pris. Elkostnaden
debiteras lägenhetsinnehavaren genom ett
tillägg på månadsavgifterna.

Läs mer om Brf Axet på deras hemsida:
http://www.hsb.se/stockholm/axet samt i
Årsredovisningen.

BOSTADSFAKTA
VICKERGATAN 13



renoveringar

1984-1992 - Stambyte. Byte av elstigar.
Renovering av fönster och fasader
2010 - Ny värmeanläggning installerades
2016 - Delvis renovering tvättstugan
Timotejgatan 6 (nya maskiner).
2016/17 - Trapphusen ommålades.
2017/18 - Renovering tak och fasad
Vickergatan, trapphus Eriksdalsgatan &
Timotejgatan.

Föreningen följer en underhållsplan som
finns att tillgå på hemsidan. Bla planeras en
ytskiktsrenovering av trapphuset på
Vickergatan. Föreningen har avsatta medel
för framtida underhåll och beräknar inte att
behöva höja avgifterna. Föreningen går
med stora vinster och amorterar varje år.

Parkering

I området gäller boendeparkering på gatan.
Boendeparkeringstillstånd kan ordnas
genom Gatu- och Fastighetskontoret,
08-508 263 00.

TV och Internet

Gruppanslutning via Banhof med bredband
upp till 1000/1000 Mbit. Abonnemanget
står på lägenheten och övergår vid
överlåtelse.

gårdsplats/innergård

Föreningen har flera grönskande
innergårdar som kan nyttjas av föreningens
medlemmar. För den som önskar finns
också möjlighet att disponera en egen
odlingslott.

Gemensamma utrymmen

I källaren på Timotejgatan 3 finns en
samlingslokal, Tejan. Den kan bokas för
samvaro och fester för ca 30 personer. I
källaren på Timotejgatan 4 finns två
övernattningsrum med två sängar. I
källaren på Timotejgatan 3 finns en bastu. I
källaren på Eriksdalsgatan 19 finns en
verkstad. I källaren på Eriksdalsgatan 19
planeras det att göras en hobbylokal. Brf
Axet har fem tvättstugor fördelat på fyra
portar. Föreningen har flera cykelrum samt
cykelställ på föreningens mark.

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

PLANRITNING Vickergatan 13
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