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Här har vi samlat svaren på några av de vanligaste frågorna vi får i samband med en 
försäljning. 

 
Kontakt 
Brf Kättingen 5 
Fridhemsgatan 60 
112 46 Stockholm 
 
info@kattingen5.com 
http://kattingen5.com/ 
 
Organisationsnummer 
702001-2469  
 
Typ av förening 
Äkta bostadsrättsförening 

Byggnadsår 
1943  
 
Storlek 
44 lägenheter och 3 lokaler varav 1 lägenhet och 3 lokaler är hyresrätter 

Energideklaration 
Energideklarationer finns under Energideklaration, 
http://kattingen5.com/pdf/Energideklaration_kattingen5.pdf 
 
Förvaltning 
Ekonomisk förvaltning och lägenhetsregister sköts av ISS Facility Services AB och 
fastighetsskötseln ombesörjs av Valvet Förvaltning Stockholm AB.  

Överlåtelse- och pantsättningsavgift 
Köparen debiteras en överlåtelseavgift på 2,5% av prisbasbeloppet (2014 = 1 110 
kronor). Pantsättningsavgift debiteras med 1% av prisbasbeloppet (2014 = 444 
kronor) vid varje pantsättning.   

Juridisk person 
Juridisk person godkänns inte som medlem. 
 
Vatten 
Vatten ingår i årsavgiften. Vattenstammarna byttes 1994 och stammarna spolas var 
7:e år, senast 2014. 

Värme 
Värme ingår i årsavgiften. Fjärrvärme. 
 
El 
Alla lägenheter har en individuell elmätare och förbrukningen betalas av 
medlemmen.  
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Kabel-TV 
Kabel-TV levereras av ComHem och ingår i avgiften (basutbudet) 

Bredband 
I avgiften ingår 100 MBit/s bredband från Tele2. Uttag finns direkt innanför 
ytterdörren.  

Parkering 
Boendeparkering på gatan gäller. Tillstånd ansöks hos Stockholm stad, tfn 08-
508 263 00 eller http://www.stockholm.se. Tillståndet är gratis med en 
periodbetalning på 800kr/månad, alternativt löses biljett för 60 kr/dygn.  

Tvättstuga 
Vi har en gemensam tvättstuga med två vanliga tvättmaskiner, en torktumlare, ett 
torkskåp och ett torkrum. Inventarier i tvättstuga byttes ut 2013.  
 
Större reparationer och ombyggnader 
Underhåll av fastigheten sker löpande enligt underhållsplan.  

1994 Byte av stammar i kök och badrum 
1994 Byte av elstigar 
1997 Byte av fönsterbågar till aluminium 
1999 Nytt hissmaskineri 
2000 Renovering av takfoten 
2005 Installation av säkerhetsdörrar 
2007 Stamspolning samt byte av radiatorventiler 
2007 Ventilationskontroll (OVK) 
2009 Renovering samt ommålning av taket 
2010 Indragning av fiber till samtliga lägenheter 
2011 Ommålning av balkonger 
2013 Byte av maskiner i tvättstuga 
2014 Stamspolning 
 
Planerade renoveringar/underhållsarbete omfattar bland annat under året byta ut 
undercentralens utrustning (finansiering finns) och genomföra en ventilationskontroll.  

Avgift 
Avgiften betalas per månad. I avgiften ingår värme, VA, Kabel-TV, bredband samt 
bostadsrättstillägg.  
 
Inre reparationsfond 
Lägenheterna har inte någon inre reparationsfond. 
 
Yttre reparationsfond 
Se Årsredovisning. 
http://kattingen5.com/pdf/Arsredovisning_Brf_Kattingen_5_2013.pdf 
 
Planer för avgiftshöjning 
Se Årsredovisning. 
http://kattingen5.com/pdf/Arsredovisning_Brf_Kattingen_5_2013.pdf.	  


