
2013-05-25 

Om Brf Stenbrottet 3 
Föreningen äger och förvaltar fastigheten Stenbrottet 3 på adresserna Kronobergsgatan 8 samt 

Fleminggatan 71 och 73. 

Huset uppfördes 1898. En omfattande renovering gjordes 1938 omfattande värme, kök, badrum, 

hissar samt överbyggnad av gård. 1946 byggdes två ytterligare våningar på den del av fastigheten 

som vetter mot Fleminggatan. 2011 gjordes detsamma på den del som vetter mot Kronobergsgatan. 

Föreningen köpte fastigheten 2003. Stenbrottet 3 är en "oäkta" bostadsrättsförening men har ett 

pågående ärende hos Skatteverket för att bli ”äkta” från 2012-01-01.  

Firma 

Brf Stenbrottet 3 

Organisationsnummer  

769603-5067 

Adress till föreningen 

Brf Stenbrottet 3 

Fleminggatan 73 

112 33 Stockholm 

stenbrottet3@yahoo.se  

Överlåtelsehandlingar och ansökan om medlemsskap skickas till föreningen på ovanstående 

adress. 

Frågor om föreningen mejlas till styrelsen på stenbrottet3@yahoo.se. 

Frågor om enskilda lägenheter (yta, avgift, andelstal, pantsättningar osv) ska ställas till Eva 

Reithmeier, Fastighetsägarna Stockholm, 08-617 76 47, eva.reithmeier@fastighetsagarna.se. 

Fastigheten  

Föreningen innehar fastigheten Stenbrottet 3. På fastigheten finns ett bostadshus med 48 lägenheter 

varav 46 är upplåtna med bostadsrätt. Övriga 2 lägenheter är hyresrätter. Total lägenhetsarea är 

2554 m2. Föreningen har fyra lokalhyresgäster. Total lokalyta är 647 m2. 

Större renoveringar mm 

1990: Omläggning yttertak, fasadrenovering 

1995: Gårdsrenovering 

2005: Byte av VA-stammar och elstigare 

2006: Nya entrédörrar 

2008: Balkonger uppförda 

2009: Ny undercentral 

2010: Nya lägenhetsdörrar 

2011: Nya lägenhetsfönster, renovering av hissarna 

2011: Nytt tak över Kronobergsgatan 8 i samband med uppförande av nya lägenheter 

2012: Installation av fastighetsnät för bredband 
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2013: Renovering av avloppsstammar i bottenplattan (källarplanet) 

2013: Byte av innergårdens ytskikt 

 

Ekonomi 

Se senaste årsredovisning. 

Gemensamma anläggningar mm 

 Föreningen har en gemensam tvättstuga 

 Cykelställ finns på gården 

 Kabelteve finns att beställa från Com Hem. Medlemmen tecknar själv valfritt avtal för kanaler 

utöver grundutbudet.  

 Bredband finns via kabeltevenätet från Com Hem, www.comhem.se, och från OwnIT via ett 

fastighetsnät. Medlemmen tecknar själv valfritt abonnemang.  

 Hiss finns på Fleminggatan 71 och 73, inte på Kronobergsgatan 8. 

 Alla lägenheter har ett källarförråd 

 Föreningen har ett gemensamt elabonnemang. Lägenhetsinnehavarna betalar sin egen 

förbrukning. 

 Fastigheten uppvärms med fjärrvärme 

Parkering 

Föreningen har inga parkeringsplatser. Det finns flera garage i grannskapet och boendeparkering på 

gatorna. 

Förvaltning 

Fastighetsägarna Stockholm sköter den tekniska och ekonomisk förvaltningen samt 

fastighetsskötseln på uppdrag av föreningen. 

Frågor och svar 

Finns det planer på avgiftshöjning eller avgiftssänkning? 

Avgifterna höjdes senast 1 januari 2008. Det är troligt att en ny höjning snart kommer att 

genomföras. Styrelsen diskuterar nivån på den nu.  

Finns det planer på större ombyggnader eller renoveringar? 

Enligt den underhållsplan som finns framtagen ska de närmaste åren följande följande större arbeten 

utföras: Byte av fönster och inluftsventiler mot Kronobergsgatan och Fleminggatan. Renovering av 

fasader mot gata och gård. Renovering av trapphus. Total kostnad cirka sju miljoner kronor. 

Godkänns juridisk person som köpare? 

Nej. 

Tas det ut någon överlåtelseavgift? 

Ja, 2,5% av prisbasbeloppet. Betalas av köparen. 

http://www.comhem.se/
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Tas det ut någon pantsättningsavgift? 

Ja, 1% av prisbasbeloppet. Betalas av pantsättaren. 

Vad ingår i månadsavgifterna? 

Värme och vatten. 

Är energideklaration gjord? 

Ja, 2009. Finns att ladda ned från Boverkets webbplats:  

http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Energideklaration/Sok-och-bestall-energideklaration/. 

 

http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Energideklaration/Sok-och-bestall-energideklaration/

