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Sankt Eriksgatan 28
2:a Kungsholmen, 57 kvm



Härligt sekelskifte med högt till tak, vackra originalgolv, 
generösa ljusinsläpp, fina snickerier & kakelugn.  

Lugnt & tyst läge mot fin innergård.

PRIS

4 975 000 kr
MÅNADSAVGIFT

1 513 kr/mån.
RUM

2
BYGGÅR

1911
ANSVARIG MÄKLARE

Jan Borild



Sankt Eriksgatan 28
Välkommen till en suverän lägenhet om 57 ljusa och 
välplanerade kvm i mycket bra skick. De tidstypiska detaljerna 
är på plats såsom fungerande kakelugn, stora fönsterpartier, 
fina vitsåpade originalgolv samt snövita snickerier och 
spegeldörrar. Mycket bra förvaring. Härliga sällskapsytor med 
öppen planlösning mellan kök och vardagsrum. Fönster i fil 
mot tyst innergård. Uppfräschning och renovering innergården 
ska påbörjas till hösten och beräknas vara klar våren 2021. 
Låg avgift, endast 1513 kr/månad och då ingår dessutom ett 
snabbt bredband!

 – Välkomnande hall med plats för ytterkläder. Klädkammare 
och nyligen installerad säkerhetsdörr.

 – Utmärkt kök med gott om skåp och bra arbetsytor. Kyl/frys, 
diskmaskin, spis, ugn och fläkt.

 – Lättmöblerat vardagsrum med fungerande kakelugn.
 – Sovrum med plats dubbelsäng och ytterligare möblemang. 
Bra förvaring i garderobsvägg.

 – Helkaklat badrum med dusch, WC och handfat. Klinker  
med golvvärme.

 – Integrerad tvättmaskin.

Trygg och klok förening med välskött fastighet och mycket  
bra ekonomi.

Ett stort vindsförråd och ett källarförråd tillhör bostadsrätten. 
Medlemmarna har även tillgång till en föreningslokal med 
dusch, bastu och möjlighet till övernattning. Cykelförråd  
och tvättstuga.

TV- och internetanslutning
TV: Kabel-TV ingår i avgiften.
Internet: Bredband ingår i avgiften.

Ekonomi, månadsavgift
Pris: 4 975 000 kr
Månadsavgift: 1 513 kr
I avgiften ingår värme, vatten, kabel-TV och ett  
snabbt bredband.

BESKRIVNING

Balkong och uteplats
Fin gemensam innergård med bord, stolar och planteringar. 
Det har diskuterats balkongbygge i gårdshuset och flera 
är intresserade. Trapphusbalkong finns i anslutning till 
lägenheten.

Byggnad och förening
Byggår: 1911
Uppvärmning: Fjärrvärme
Lägenhetsnummer: 1201
Hiss: Ja
Våning: 2
Antal våningar: 4
Energideklaration: Utförd

Allmänt om föreningen: BF Kronoberg upa är en äkta 
bostadsförening i Kungsholmen, Stockholm som äger en 
fastighet med 20 bostadsrättslägenheter på adresserna Sankt 
Eriksgatan 28, och Sankt Eriksgatan 28A.

Förening: BF Kronoberg UPA
Organisationsform/Typ: Bostadsrättsförening
Antal lägenheter: 20

Övrigt
Välkommen till Sankt Eriksgatan. Attraktivt kungsholmsläge 
invid Kronobergsparken med i princip all service du kan tänka 
dig inom kort promenadavstånd. Närhet till underbara parker, 
vatten och grönområden. Kommunikationerna är suveräna i 
form av tunnelbana (ca 100 meter till Fridhemsplan, blå- och 
grön linje), flertalet innerstadsbussar och flygbussar. Med sex 
minuters promenad når man även S:t Eriksplan.

















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.


