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Etagelägenhet med modern bekvämlighet, 
perfekt planlösning, generösa ljusinsläpp och 

stor balkong i populära Starrängsringen.

PRIS

8 250 000 kr
MÅNADSAVGIFT

3 308 kr/mån.
RUM

4
BYGGÅR

1991
ANSVARIG MÄKLARE

Jan Borild



Löjtnantsgatan 10, 1&2 tr
Välkommen till en suverän lägenhet, familjedröm med 
villakänsla i två plan om 99 ljusa och välplanerade kvm i bra 
skick. Lägenheten har en suveränt disponerad planlösning 
med genomgående ekparkettgolv, stora fönsterpartier, sober 
färgsättning och underbar balkong. Lägenheten har smarta 
funktions- och förvaringslösningar och många trevliga detaljer. 
Härliga sällskapsytor med lättmöblerat vardagsrum och ett 
utmärkt kök, två badrum, tre sovrum samt suverän förvaring 
och två möjliga entréer.

Lägenheten ligger i ett lugnt område med bara en kortare 
promenad till grönområden såsom Lill-Jansskogen och 
Djurgården samt både Östermalmstorg och Karlaplan.

Föreningen är välskött och har mycket bra ekonomi med dolda 
tillgångar i form av hyresrätter och investerade under 2019 
i en bergvärmeanläggning samt solceller på taket. Tack vare 
föreningen fina energiklass så har man som medlem möjlighet 
att ta så kallade ”Gröna lån” som innebär att man får en 
automatisk ränterabatt hos de flesta bankerna. Välkommen till 
ett hem att verkligen trivas i!

Nedre plan
 – Välkomnande hall med bra förvaring.
 – Sovrum med plats för dubbelsäng och ytterligare 
möblemang.

 – Mindre sovrum som är perfekt som barn eller gästrum alt. 
hemmakontor.

 – Snyggt badrum med helkaklade väggar och klinker med 
golvvärme. Badkar, WC, handfat, handduksvärmare, 
tvättmaskin och bra förvaring.

Övre plan
 – Välkomnande hall med bra förvaringsmöjligheter.
 – Lättmöblerat och ljust vardagsrum.
 – Utmärkt kök med gott om skåp, bra arbetsytor och matplats. 
Kyl/frys, diskmaskin, spis med ugn och fläkt.

 – Sovrum med två garderober och utgång till balkong.
 – Stor, ogenerad balkong i sydost.
 – Badrum med dusch, WC och handfat. Kaklade väggar och 
klinkergolv.

Nuvarande ägare har genomfört följande renoveringar;
2016 ytskiktsrenovering, nya golv lilla rummet första planet 
samt kök, nya köksluckor, inbyggda högskåp, matplats kök, 
nya innerdörrar och utbyte av lister, installation av förvaring 
(garderober).
2018 helrenovering övre planets badrum.
2019 renovering trapp, ytskikt stora rummet första planet.

TV- och internetanslutning
TV: 15 valbara kanaler ingår i månadsavgiften. Ownit
Internet: Bredband 1000Mbit. Leverantör: Ownit. Ingår i 
månadsavgiften.

Ekonomi, månadsavgift
Pris: 8 250 000 kr
Månadsavgift: 3 308 kr
I avgiften ingår värme, vatten, kabel-TV och ett snabbt 
bredband. Beräknad driftkostnad ca: hushållsel 350 kr, 
hemförsäkring 250 kr.
Andel i föreningen: 1,32200 %

BESKRIVNING

Balkong och uteplats
Stor, solig och ogenerad balkong med gott om plats för bord 
och stolar.

Byggnad och förening
Byggår: 1991
Uppvärmning: Bergvärme, fjärrvärme.
Lägenhetsnummer: 1202
Hiss: Ja
Våningsplan: Våningsplan 1+2 av 6.
Energideklaration: Utförd

Parkering/Bilplats: Föreningen erbjuder 40st garageplaster att 
hyra. Garageplatser är upp till föreningen för fördelning i den 
interna kön vid avflyttning. Garage finns även på Löjtnantgatan 
23. I övrigt gäller boendeparkering på gatan för mantalsskrivna 
samt externa garagemöjligheter i området.

Allmänt om föreningen: Brf Ekern består av 3 olika fastigheter, 
två helt separata hus på Starrängsringen 43 till 45 samt 
47 till 53 samt en del av Löjtnantsgatan från 10 till och 
med 18. Föreningen har 82 lägenheter totalt och består 
vi av 78 bostadsrätts- lägenheter samt 4 hyreslägenheter 
och 3 lokaler för affärsverksamhet. I dag hyr Östermalms 
Stadsdelsförvaltning en stor lokal för sin förskoleverksamhet 
och i en mindre lokal finns en bageriverksamhet.
Den tredje lokalen ” Navet” utnyttjas bland annat för 
styrelseverksamheten samt är även en helt utrustad lägenhet 
med ett sovrum för 3 bäddplatser ett badrum samt ett fullt 
utrustat kök för de boende i föreningen att hyra för fester och 
övernattningar.

Gemensam nyligen renoverad tvättstuga med två avdelningar 
för dubbla tvättpass. Två gemensamma cykelrum. Brf Ekern 
ingår i tre samfälligheter med de andra bostadsföreningarna 
i området med en stor parkanläggning med fontän. Det finns 
flera gårdar med utomhusmöbler och grillmöjligheter. Det 
finns externa förråd att hyras för 195 kr/mån oavsett storlek. 
Föreningen tillhandahåller även lägenhetsförråd (195 kr/mån) 
med normalt kort kö. För mer information, se www.ekern.se.

Föreningen har mycket god ekonomi. Föreningen är skuldfri 
och har dessutom ett stort dolt kapital. Nyligen installerades 
bergvärme och solceller vilket kommer sänka föreningens 
uppvärmningskostnader. Med anledning av bland annat 
denna åtgärd har föreningen nyligen erhållit Energiklass B av 
Boverket. Det finns inga planerade avgiftsförändringar.

Renoveringar:
2009 Upprustning gårdar
2009 Ommålning tak
2010-2012 Uppgradering hissar
2012 Fiber från Ownit
2016 Utbytt passersystem
2018 Renovering trapphus
2019 Installation bergvärme samt solceller
2020 Pågående investering i föreningens trädgård.
Det finns inga större renoveringar planerade.

Förening: Brf Ekern
Organisationsform/Typ: Bostadsrättsförening

















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

Jan Borild
Fastighetsmäklare

070-896 96 77
jan@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.


