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Tegeluddsvägen 30, 3 tr
1:a Gärdet – Östermalm, 26 kvm



Utmärkt 1:a i mycket bra skick med perfekt planlösning, 
högt ljust läge och stor balkong i väster mot grönska. 

1.324:-/mån inkl kabel-TV och bredband.

PRIS

2 495 000 kr
MÅNADSAVGIFT

1 324 kr/mån.
RUM

1
BYGGÅR

1943
ANSVARIG MÄKLARE

Magnus Larsson



Tegeluddsvägen 30, 3 tr
Välkommen till en suverän lägenhet i mycket bra skick med högt, 
ljust och insynsfritt läge, rejäl balkong i väster mot grönska och 
Gärdets härliga och natursköna omgivningar direkt utanför porten. 
Kommunikationerna är utmärkta med närhet till både tunnelbana och 
innerstadsbussar.
Lägenheten är ytterst välplanerad med maximala funktions- och 
förvaringslösningar. Här finns ett vardagsrum med en praktisk sovalkov 
och plats för 120 cm säng. Sovalkoven gör att man på bästa sätt får 
undan sin säng och därmed ges bra och lättmöblerade ytor i rummet 
för både soffa och matbord. Rummet har ett stort fönsterparti som 
vetter mot grönska och ger ett härligt ljusflöde. Här finns även 
utgången till den möblerbara balkongen.
Arbetskök i ett stilsäkert och modernt utförande med bra förvaring, 
arbetsyta och maskinell utrustning såsom kyl med frysfack, spishäll 
och ugn. Hall med säkerhetsdörr, plats för skor och ytterkläder samt 
ett helkaklat och stambytt badrum med dusch, handfat, badrumsskåp 
och WC.
Sällan har uttrycket ”välplanerad” passat bättre för att beskriva denna 
lägenhets utmärkta planlösning och optimala disponering.
En riktig pärla i stambytt fastighet och i välskött förening med 
urstark ekonomi och låga avgifter för medlemmarna där bl a både 
kabel-TV och bredband ingår. Föreningen har hela 9 st hyresrätter 
kvar som tillgång för framtiden och den goda ekonomin har gjort att 
medlemmarna under åren givits avgiftsfria månader.
Omgående tillträde är möjligt.

TV- och internetanslutning
TV: Kabel-TV via ComHem, grundutbud ingår i avgiften.
Internet: Bredband upp till 100/100 Mbit/s från ComHem, ingår i 
avgiften.

Ekonomi, månadsavgift
Pris: 2 495 000 kr
Månadsavgift: 1 324 kr
I avgiften ingår värme, vatten, kabel-TV och bredband. Övriga 
driftskostnader per månad: Hushållsel ca 200-250:-. Hemförsäkring ca 
100-150:-.
Andel i föreningen: 1,00930 %

Balkong och uteplats
Balkong i högt och ljust västerläge mot grönska.

Byggnad och förening
Byggår: 1943
Uppvärmning: Fjärrvärme
Fönster: 2-glasfönster
Lägenhetsnummer: 00021 (1301)
Hiss: Ja
Beskrivning av hiss: Två hissar finns.
Våning: 3
Antal våningar: 7
Energideklaration: Utförd
Energiförbrukning: 164 per kvm (Atemp) och år
Energiklass: F

Parkering/Bilplats: Boendeparkering på gatan för mantalsskrivna.

Allmänt om föreningen: Bostadsrättsföreningen New York 5 äger och 
förvaltar sedan 2008 fastigheten med samma namn. Tidigare ägare var 
Svenska Bostäder. Fastigheten byggdes 1943 och består av 7 våningar 
med totalt 62 st lägenheter (2.542 kvm i total bostadsyta), varav hela 9 
st är återstående hyresrätter. Dessa hyresrätter betingar ett stort dolt 
framtida värde för föreningen. Dessutom finns två källarlokal som hyrs 
ut som förråd (73 kvm totalt). Föreningen är äkta och marken innehas 
med äganderätt (2.342 kvm i markareal).
Föreningens ekonomi är mycket god med stora dolda framtida 
tillgångar i de återstående hyresrätterna. Per 2019-12-31 uppgick den 
långfristiga skulden till ca 14,7 mkr och omsättningstillgångarna (kassa, 
bank m.m.) till hela ca 8 mkr. Belåningsgraden (per kvm bostadsyta) är 
på bruttoskulden 5.786:-/kvm och på nettoskulden 2.630:-/kvm.
Föreningen har under åren amorterat på sina långfristiga skulder 
och vid vissa tillfällen låtit medlemmarna få avgiftsfria månader. 
Månadsavgifterna har varit oförandrade sedan starten 2008 och inga 

BESKRIVNING
avgiftsförändringar planeras/finns beslutade under 2020 (avstämt med 
styrelsen). Se mer utförlig information i den bifogade årsredovisningen 
för 2019.

Genomförda renoveringar i fastigheten:
1995-1997:

 – Byte av V/A-stammar, taket omlagt, fasad putsades och alla el-
installationer utbytta och 3-fas drogs in.

2011:
 – Renoverat trapphus och trädgård.

2012:
 – Fönsterrenovering.

2014:
 – Ny värmeväxlare. Förråd ombyggt till lägenhet som såldes av 
föreningen.

2016:
 – Under första halvåret genomfördes renovering och uppgradering av 
de två hissarna.

 – Ommålning av entrén till fastigheten, cykelrummet samt 
dörrkarmar.

 – Brandöversyn har utförts samt brandvarnare och brandsläckare 
installerats i allmänna utrymmen. Den gamla rökluckan har också 
bytts ut mot en ny.

Tidigare:
 – Uppfräschning/målning av samtliga balkonger under 2015.
 – En inhägnad trädgård med grill och sittplatser för de boende har 
anlagts i den stora del av tomten som tidigare närmast var urskog 
och hundrastningsplats för allmänheten.

 – Ett stort arbete har genomförts med syfte att förbättra husets 
värmesystem för att därmed kunna uppnå bättre värmekomfort och 
minskade uppvärmningskostnader. Radiatorer har monterats på 
samtliga element och stora delar av undercentralen är utbytt.

 – Ny huvudventil för inkommande vatten har bytts, då den förra var i 
mycket dåligt skick.

 – Samtliga ytterfönster och balkongdörrar i fastigheten är förnyade.
 – Nytt energibesparande system för upplysning av trapphuset.
 – Ommålning av trapphus och källarlokaler.
 – OVK-besiktning.

2017:
 – Totalrenovering av tvättstugan.
 – Installering av nytt inpasseringsystem till port och tvättstuga
 – Trädäck samt pergola har byggts i föreningen gemensamma 
trädgård.

 – Träd har fällts och gallrats.
2018:

 – En ny underhållsplan har tagits fram.
 – En omfattande balkongbesiktning har genomförts.
 – En cykelramp har monterats.
 – Ventilationsfilter i lägenheter har bytts.
 – Skadedjurssanering har påbörjats samt serviceavtal upprättats.
 – Bokningssystem för uteplatsen/grillen har uppdaterats.
 – Nya utemöbler har köpts in.
 – Styrsystem i hissarna bytta.
 – Träd har fällts och gallrats.

2019:
Statusbesiktning av fastigheten.

 – Radonmätning.
 – Ny belysning i entrén.
 – Plantering av ny häck i trädgården
 – Översyn av brand- och nödutgångsskyltar samt hisservice.

Planerade/beslutade renoveringar i fastigheten:
Under 2020 planeras framsidan av fastigheten att göras om och ny 
port mot baksidan installeras. Balkongerna planeras att renoveras 
men eftersom tanken är att söka bygglov för större balkonger kommer 
tidigast att genomföras under 2021.

Till lägenheten disponeras ett vindsförråd. I fastigheten finns 
gemensam tvättstuga med tre tvättmaskiner och torkrum, cykelrum 
och en föreningslokal. Medlemmarna har tillgång till en inhägnad 
trädgård med soldäck, sittplatser och grill.

Förening: Brf New York 5
Organisationsform/Typ: Bostadsrättsförening
Antal lägenheter: 62
Antal lokaler: 2
Antal hyresrätter: 9

















PLANLÖSNING

Planritningen är baserad på en skiss, 
avvikelser kan förekomma.





INFORMATION

OBS! Detta är ett marknadsförings-
prospekt och inte en komplett 
objektbeskrivning. Vi uppmanar dig 
som är tilltänkt köpare att ta del av den 
kompletta objektbeskrivningen som du 
hittar på www.brspec.se 

Uppgifterna i prospektet är grundade 
på av säljaren och av berörd förening 
lämnad information. Köpare/spekulanter 
uppmanas att kontrollera dessa 
uppgifter med föreningen rörande lediga 
p-platser, kommande renoveringar 
och eventuella avgiftsförändringar. 
Köpare/spekulanter är medvetna om 
att bostaden köpes i befintligt skick 
och uppmanas att undersöka bostaden 
ordentligt. Läs gärna informationen om 
undersökningsplikt som finns på  
www.brspec.se. 

Köparen uppmanas att kontrollera 
bostadens bo- och biarea om denna är 
väsentlig för köparen. Nedtagning av 
väggar och/eller väsentliga förändringar, 

ingrepp i bärande konstruktioner och 
ändring av ledningar för avlopp, värme, 
gas eller vatten av en lägenhet är alltid 
en fråga för föreningens styrelse att 
ta ställning till i varje enskilt fall. Detta 
gäller även om förändringen inte medför 
risker för byggnadens konstruktion. 
Köparen är införstådd med att i det fall 
en eller flera alternativ planritningar 
diskuterats/ distribuerats/presenterats 
i samband med försäljningen är denna 
endast att betrakta som en ideskiss, 
d.v.s. den är på intet sätt sanktionerad 
hos aktuell bostadsrättsförening eller 
rent byggnadsteknisk och kan således 
ej ses som genomförbara utan köparens 
egna undersökning om dess möjlighet. 
Detta även om föreslagen planlösning 
redan existerar i annan lägenhet. 

Enlig lag råder alltid fri prövningsrätt 
vilket innebär att säljaren har rätt att 
själv välja om bostaden ska säljas, 
till vem och till vilket pris. Behöver 
du hjälp att beräkna de kommande 

boendekostnaderna – ansvarig mäklare 
erbjuder sig att upprätta en skriftlig 
boendekostnadskalkyl. 

Vi använder oss av s.k. öppen 
budgivning, vilket innebär att mäklaren 
löpande redovisar det högsta budet till 
budgivarna som då har möjligheten att 
bjuda över varandra. Mäklaren noterar 
samtliga bud med namn på budgivaren, 
tidpunkt och bud, samt eventuella 
erbjudanden/villkor med budet. När 
affären är avslutad och ett bindande 
köpekontrakt har ingåtts lämnas 
budgivningslistan ut till säljare och 
köpare som en bilaga till det bindande 
kontraktet/avtalet. Listan arkiveras 
därefter och sparas av mäklaren 
tillsammans med övriga dokument 
rörande bostadsaffären. För att 
möjliggöra denna öppenhet önskar vi att 
du som budgivare medger att mäklaren 
lämnar ut budgivningslistan till köparen 
och säljaren efter avslutad budgivning.



ANTECKNINGAR

Magnus Larsson
Fastighetsmäklare

070-949 00 81
magnus@brspec.se



Östermalmsgatan 1, 114 24 Stockholm
08-300 305 | info@brspec.se | www.brspec.se

Funderar du på sälja? Låt oss titta förbi och värdera din bostadsrätt. Vi bjuder på vår 
kunskap och erfarenhet, helt kostnadsfritt. Bestämmer du dig sedan för att sälja så 
är vi övertygade om att vi är den bästa byrån för jobbet. 

I samband med att du letar nytt boende kanske du funderar på vad din nuvarande 
bostad är värd. Vi tittar gärna förbi och gör en värdering, självfallet utan kostnad. 
En värdering hjälper inte bara dig, den hjälper också till i kampen mot cancer. I 
samband med värderingen så får du även ett snyggt armband från organisationen  
Ung Cancer.


