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BOSTADSRÄTTSLÄGENHET - KUNGSHOLMEN - PRIS: 7 500 000:- ACCEPT/BUD

Varmt välkomna till denna underbara lägenhet med
svårslagen vidsträckt utsikt över Mälaren, Södermalm
och Stockholm. Bostaden har balkong i soligt
söderläge och fönster i fyra vädersträck. Lägenheten är
ytterst välplanerad med trevliga sällskapsytor i
vardagsrum och kök. Tre väldisponerade sovrum,
stilfullt och påkostat badrum, gäst wc samt goda
förvaringsutrymmen. Alla väggar och tak är
nymålade. Underbar balkong med utgång från
vardagsrummet. Det höga läget i kombination med de
stora fönsterpartierna ger hela bostaden ljus och rymd.
Här finns både tvättmaskin och diskmaskin. I
månadsavgiften ingår förutom värme och vatten även
bredband och basutbud kabel-TV. Stor och prisbelönt
bostadsrättsförening med bl.a. övernattningslägenhet
och samlingslokal. Det finns två hissar i fastigheten.
Välkomna på visning!

Bostadsrättslägenhet, lgh nr 124 (1901)

Fyrverkarbacken 25, 9 tr, 112 60  Stockholm. Hiss
finns. Belägen i Stockholms kommun, Västermalm
församling.
Skattesats 30,19.

Storlek

4 rum och kök. Boarea 98,5 m².
Areauppgifter enligt säljaren och bostadsrättsförening
en.

Uppgift angående boarean är baserad på säljarens
uppgifter samt kontrollerad med föreningen. Denna
area kan av olika skäl vara felaktig. Den köpare som
anser arean vara av betydelse för köpet bör därför 

vidta en uppmätning.

Byggnad

Byggnadsår: 1962. Uppvärmning: Fjärrvärme.

Planlösning

- Entré med bra avhängningsmöjligheter. Lägenheten har
flera inbyggda garderober samt plats för extra garderob
eller byrå om så önskas.

- Fantastiskt vardagsrum i hörnläge. Utgång till balkongen
och stort fönster med utsikt över Stockholm, Södermalm
och Mälaren. Gott om plats för önskad möblering.

- Balkong med milsvid utsikt över Mälaren, Stockholm
och Södermalm. Plats för bord, stolar och blomster.
Balkongen vetter mot söder.

- Trevligt och välplanerat kök med golvvärme, matplats
och magnifik utsikt över Mälaren och Stockholm. Bra
arbetsytor och goda förvaringsutrymmen. Köket är
utrustat med spishäll, ugn, mikrovågsugn, kolfilterfläkt
samt hel kyl och frys.

- Stilfullt och påkostat badrum renoverat i december
2012. Badrummet är utrustat med tvättmaskin,
golvvärme, dusch, infällbara duschväggar, arbetsbänk,
handfat och wc. Spotlightbelysning.

- Separat gäst-WC renoverad i januari 2013, utrustad med
toalett, handfat, skåp och spegel.
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Planlösning forts

- Lägenheten har tre väldisponerade sovrum. Sovrum 1
har plats för dubbelsäng samt en garderob med
skjutdörrar. Sovrum 2 och 3 nyttjas med fördel som
barnrum, gästrum eller arbetsrum.

Övriga utrymmen

Det finns ett vindsförråd. I föreningen finns dessutom
gemensam övernattningslägenhet för medlemmarna
att boka, samlingslokal, cykel/barnvagnsrum,
motionslokal, pingisrum, soprum, samt 4 st tvättstugor
utrustade med 2 tvättmaskiner, torktumlare och
torkskåp, det finns även torkrum. Tvättstugorna finns
i uppgång nr 25 samt 21.

Ekonomi, månadsavg

Pris 7 500 000 kr Accept/bud. Avgift 3 163 kr/mån. I
avgiften ingår värme, vatten och bredband från Ownit
samt kabel-TV basutbud från Canal Digital.
 Säljarna har lämnat uppgift om att driftskostnaderna i
form av hushållsel är ca 500 kr/mån och
hemförsäkringen är ca 225 kr/mån. Andel i föreningen
är 0,76693%. Bostadsrätten är pantsatt.
Befintliga lån löses av säljarna senast på
tillträdesdagen.

Energideklaration

Energiprestanda 92 kWh/m² år.

Bostadsrättsförening

Brf Lysbomben. 
Allmänt om föreningen: Bostadsrättsföreningen
Lysbomben förvärvade fastigheten 1995 för
ombildning till bostadsrätter på adresserna
Fyrverkarbacken 21-27. Föreningen består av (enligt
info i årsredovisning 2013) av 210 lägenheter (1-5
rok) och 13 lokaler. Av lägenheterna är 9 st
fortfarande hyresrätter (dold framtida intäkt) och 30 st
är studentlägenheter. Av lokalerna är 12 hyresrätter
och 1 lokal används av föreningen för eget bruk som
samlingslokal. Föreningen äger tomträtten till
fastigheten, det tjugoåriga tomträttsavtalet löper med
oförändrad tomträttsavgäld fram till år 2019. Total
bostadsyta är 13898 kvm och lokalyta 1173 kvm
(enligt årsredovisning 2013). Föreningen har inga
fastighetslån (se årsredovising 2013) och fick bl.a.
utmärkelsen årets bostadsrättsförening 2009 av
Fastighetsägarna Stockholm. Föreningens styrelse har
bildat en arbetsgrupp som ser över behovet av en
avgiftshöjning. Det har vid byte av takfläktar nämnts 

att översyn av tak bör utföras och behandlas nu av
arbetsgrupp som även innefattar
värmeåtervinningsaggregat (frånluftsvärmepump). Juridisk
person accepteras inte som köpare. Överlåtelseavgift
betalas av säljaren. Energiprestanda 92 kWh/m² och år.
Mer info finns på i bifogad årsredovisning samt på
föreningens utmärkta hemsida www.lysbomben.se.

Övrigt

Information om accepterat pris, budgivning och
undersökningsplikt:
Denna bostadsrätt förmedlas med ett accepterat pris.
"Accepterat pris" innebär att priset som anges i
bostadsannonsen ligger på en nivå som säljaren är villig
att acceptera som slutpris. Om flera bud finns kan dock
budgivning förekomma och priset bli högre. Säljaren och
mäklaren kommer gemensamt fram till nivån på det
accepterade priset som även ligger inom ramen för
mäklarens värdering av bostaden. Även om ett accepterat
pris är angett råder enligt lag alltid fri prövningsrätt för
säljaren vilket innebär att denne har rätt att själv välja om
bostaden ska säljas, till vem och till vilket pris.
Vi tillämpar så kallad öppen budgivning och som
budgivare godkänner du att vi efter avslutad affär, i
enlighet med den nya fastighetsmäklarlagen, får lämna ut
ditt namn, bud och kontaktuppgifter till säljaren och till
den som förvärvat bostadsrätten. Vi redovisar samtliga
bud och slutpriser på vår hemsida, www.brspec.se.
Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen
från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren
endast om omständigheterna ger anledning till detta.
Köpare/spekulanter är medvetna om att bostaden köpes i
befintligt skick och uppmanas att undersöka bostaden
samt bostadsrättsföreningen ordentligt. Uppgift angående
boarean är baserad på säljarens uppgifter samt
kontrollerad med föreningen. Denna area kan av olika
skäl vara felaktig. Den köpare som anser arean vara av
betydelse för köpet bör därför vidta en uppmätning.
Planritningen är baserad på en skiss och avvikelser kan
förekomma. Se gärna vårt bifogade infoblad gällande
säljarens upplysningsplikt och köparens
undersökningsplikt. Vi rekommenderar även dig som
köpare att alltid kontakta någon i bostadsrättsföreningens
styrelse.

Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen
från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren
endast om omständigheterna ger anledning till detta.
Köpare/spekulanter är medvetna om att bostaden köpes i
befintligt skick och uppmanas att undersöka bostaden
ordentligt. Bostadsrättsspecialisten tillämpar öppen
budgivning och hela budgivningen redovisas på
www.brspec.se
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Erbjudande boendekalkyl

Om du önskar få en skriftlig beräkning av
boendekostnaderna - en boendekostnadskalkyl - ta
kontakt med ansvarig mäklare.

Behöver du hjälp att beräkna de kommande
boendekostnaderna - ansvarig mäklare erbjuder sig att
upprätta en skriftlig boendekostnadskalkyl.

Nuvarande ägare

Sten-Ove Viktorsson och Elisabet Viktorsson.

Ansvarig fastighetsmäklare

Mathias Skrzeczynski,
tel 070-738 70 03, mobil 070-738 70 03.
E-post: Mathias@brspec.se
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