Smedsbacksgatan 6

Smedsbacksgatan 6, 4tr
Pris:
Rum:
Boarea:

Avgift:
Byggår/Ombyggnadsår:
Ansvarig mäklare:

3 850 000 kr
2 rum + kök
48 kvm. Areauppgiter enligt bostadsrättsföreningen. Köparen
uppmanas att kontrollera bostadens bo- och biarea om denna är
väsentlig för köparen.
3 321 kr i avgiften ingår värme, vatten och bredband.
1938
Jonatan Viklund, Reg. Fastighetsmäklare
telefon , mobil 070-899 79 21
jonatan.viklund@notar.se

Beskrivning
Varmt välkommen till ditt nya hem! På lugna och vackra Smedsbacksgatan, kantad av charmiga funkishus hittar ni här en ljus
tvåa på 48 kvm med det bästa från flera världar. Vacker utsikt mot Lidingö och Värtan. Bästa möjliga planlösning för sociala
sammanhang. Belägen på våning 4/5 men upplevs klart högre upp på grund av husets suterräng. Insynsfritt! Solig balkong
att avnjuta kaffet på en varm sommarmorgon. Nyrenoverat (2020) originalfunkiskök med exklusiva Carrera Quartz
bänkskivor, ugn och induktionshäll från Samsung, diskmaskin från Electrolux och helkaklad vägg. Modernt badrum förberett
för tvättmaskin, stambytt 2011. Nyinstallerade 3-glas isolerfönster för förbättrad energieffektivitet och minimering av ljud
och kallras. Möjlighet att göra om till 3:a vid behov, vänligen se alternativ planlösning.
Bostadsrättsföreningen Brf Ordonnansen 3 är en bra förening som förvärvade fastigheten 2010 med låga avgifter där värme,
vatten och 200/200mbit bredband ingår, tvättstuga, cykelförråd, barnvagnsförråd samt vindsförråd för samtliga lägenheter.
Äkta förening som även äger marken. Stambyte i badrum genomfördes 2011. Boendeparkering i området 1 100 kr/mån. Bra
förening med samtliga stora renoveringarna bakom sig.
Fastigheten ligger på en återvändsgata, full av grönska med öppna ytor mellan husen. Tunnelbana Gärdet hittas rakt över
gatan mittemot huset och likaså populära ICA Gärdet. Flertalet olika restauranger och caféer finns i kvarteren och du hittar
både SATS, Friskis & Svettis samt Gärdets utomhusgym en bit bort. Buss 1, 54 och 91 nås på bara minuters avstånd och buss
4 nås vid Tessinparken. Området är lugnt och tyst helt i funkisstil och det är även lätt att hitta parkering på de omgivande
gatorna.
På promenadavstånd ligger Tessinparken, Östermalm, Kungliga Tennishallen, Gärdesfälten och Djurgården. Nära avstånd till
Karlaplan med dess galleria Fältöversten där ett stort utbud av restauranger, butiker och annan service erbjuds.
Cykelavstånd till både KTH och Universitetet.
Varmt välkomna på visning!

Bostadstyp
Bostadsrättslägenhet
Lgh nr. 16044 i Brf Ordonnansen 3.
Belägen i Stockholm kommun.
Skattesats 29.88.

Byggnad
Byggnadstyp: Flerfamiljhus
Uppvärmning: Fjärrvärme
Hiss: Ja
Fönster: 3-glasfönster isoler
Ventilation: F

Boarea/Biarea
Boarea 48 kvm Areauppgiter enligt
bostadsrättsföreningen.
Köparen uppmanas att kontrollera bostadens bo- och
biarea om denna är väsentlig för köparen.

Avgift

Kommande renoveringar: Det finns inga beslut på
kommande renoveringar (kontrollerat 2020-04-22).
Genomförda renoveringar:
2019 Ventilationsrening
2019 Ny tvättmaskin är installerad och inköpt
2019 Gas- och lägenhetsinsektioner är genomförda
2019 OVK
2018 Installation av ny modern hiss
2013 Installation av fiber för bredband och kabel-tv
2013 Reparation piskbalkong
2011 Stambyte i kök och badrum utfördes under
2011 Elstigar byttes
2011 Målning av trapphus
2011 Balkongrenovering
2011 Omdragning av el
3 fas el finns.
2011 Reparation av fasad mot gård
2005 Omläggning av yttertak
Ägande i föreningen: Föreningen accepterar delat
ägande. Juridisk person accepteras ej.

3 321 kr i avgiften ingår värme, vatten och bredband.

Ekonomi
Andel i föreningen: 3.9216%
Pantsättningsavgift: 473 kr
Överlåtelseavgift: 1 183 kr som betalas av köparen.

Driftkostnad
Driftkostnaden är ca 290 kr/mån varav:
Försäkring: 129 kr/mån
Hushållsström: 161 kr/mån

Pantsättning
Denna bostad är pantsatt. Detta innebär att säljaren har
tagit lån med bostaden som säkerhet. Dessa lån löses i sin
helhet eller byter säkerhet i samband med tillträdet.

Förening
Bostadsrättföreningen Brf Ordonnansen 3.
Föreningen är ett privatbostadsföretag (äkta).
I föreningen finns 22 st lägenheter och 4 st lokaler.
Byggnadsår: 1938.

Föreningsinformation
Allmänt om föreningen: Brf Ordonnansen 3 består av ett
flerbostadshus med 22 lägenheter med bostadsrätt. I
fastigheten finns även fyra lokaler som hyrs ut, två i
gatuplan, ett källarförråd samt"piskbalkongen" som hyrs
ut till ett mastföretag. Fastigheten förvärvades 2010.
Föreningen äger marken. Delat ägande är okej, den
boende ska äga merparten.

Föreningens ekonomi: Avgiften höjdes med 3 %
2020-01-01.
Det finns inga beslut angående kommande
avgiftsändringar (kontrollerat 2020-04-22).
Övrigt: Endast kolfilterfläkt får användas.

Energideklaration
Energideklaration utförd: 2019-05-03
Energiklass: F
Specifik energianvändning: 153 kWh/kvm år
Energiprestanda Primärenergital: 158 kWh/kvm år

Gemensamma utrymmen
Det finns vindsförråd, cykel-/barnvagnsförråd och
tvättstuga.

TV/Internet
TV: Tecknas individuellt.
Internet: Bredband från Stockholms Stadsnät med
200/200Mbps ingår i månadsavgiften.

Nuvarande ägare
Tove Rådelius

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

Övriga upplysningar
Ovanstående uppgifter är grundade på av säljaren och av
berörd förening lämnad information. Köpare/spekulant
uppmanas att kontrollera dessa uppgifter med föreningen
rörande lediga p-platser, kommande renoveringar och
eventuella avgiftsförändringar. Köpare/spekulant är
medvetna om att bostaden köpes i befintligt skick och
uppmanas att undersöka bostaden ordentligt. 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. Genom
parternas signaturer nedan vidimerar säljaren att
uppgifterna är korrekta så långt säljaren känner till och
att köparen har tagit del av innehållet.

Undersökningsplikt
Utgångspunkt för ansvarsfördelningen vid överlåtelse
av bostadsrätt
Utgångspunkten är att bostadsrätten skall stämma
överens med vad som avtalats mellan parterna och inte
heller avvika från vad köparen har fog att förvänta sig vid
köpet med hänsyn till bostadsrättens ålder, pris, skick och
användning. Därutöver gäller normalt att bostadsrätten
köps i det skick den befinner sig i på kontraktsdagen.
Reglerna om fel i bostadsrätt finns formellt i köplagen,
men då de reglerna inte passar så bra för prövning av fel i
bostadsrätt används ofta motsvarande regler i
jordabalken.
Köparens undersökningsplikt
Om köparen uppmanats att undersöka bostadsrätten före
köpet eller om han ändå undersökt den, ansvarar säljaren
inte för sådana fel som köparen borde ha märkt vid
undersökningen. Även vid köp av bostadsrätter har
köparen alltså normalt en undersökningsplikt. Det är
därför viktigt att köparen av en bostadsrätt noggrant
undersöker denna. Särskild uppmärksamhet bör ägnas
fuktskador i kök och badrum. I köket bör köparen vara
vaksam på ev tecken på läckage under diskbänken och i
badrum eller annat våtrum kontrollera golvfallet och
utseendet på installationer för vatten och avlopp. Om det
finns symptom på fel som köparen inte själv kan dra
några slutsatser av, måste han gå vidare med sin
undersökning och, om så krävs, anlita en sakkunnig för
att fullgöra sin undersökningsplikt. Även de uppgifter
säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens
omfattning. Om säljaren exempelvis upplyser köparen om
ett misstänkt fel kan det utgöra en varningssignal, som
bör leda till en mer ingående undersökning från köparens
sida. Köparen bör slutligen tänka på att säljaren inte
svarar för fel och brister, som köparen borde ha räknat
med eller borde ha förväntat sig. Skulle exempelvis fel

uppstå på någon av vitvarorna i lägenheten kan det vara
något köparen borde ha räknat med, med hänsyn till
vitvarornas ålder och beräknade "livslängd".
Det är inte bara själva lägenheten som
undersökningsplikten omfattar. Även förhållanden kring
bostadsrättsföreningen bör undersökas, exempelvis om
föreningen står i begrepp att genomföra större
renoveringar, höja sina avgifter m.m. En kontakt med
företrädare för föreningen bör därför alltid ingå i
köparens undersökning, liksom en genomgång av stadgar
och senaste årsredovisning.
Säljarens upplysningsskyldighet
Någon generell upplysningsskyldighet motsvarande
köparens undersökningsplikt finns i egentlig mening inte.
Om bostadsrätten säljs i befintligt skick kan den dock
ändå anses vara felaktig, om säljaren före köpet
underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt
förhållande rörande bostadsrätten, som han måste antas
ha känt till och som köparen med fog kunnat räkna med
att bli upplyst om. Om säljaren genom ett förtigande
handlat i strid mot tro och heder går säljaren även miste
om rätten att åberopa att köparen inte uppfyllt sin
undersökningsplikt. Det är således i säljarens eget
intresse, att han upplyser köparen om de fel eller
symptom på fel han känner till eller misstänker finns. Vad
som redovisats av säljaren kan i normalfallet inte
åberopas av köparen.
Utfästelse
Säljaren kan bli bunden av en utfästelse beträffande
bostadsrättens skick. Allmänt lovprisande eller generella
uttalanden betraktas ej som utfästelser.
Avtalsfrihet
Avtalsfrihet råder mellan parterna om ansvaret för
bostadsrättens skick, varför man kan avtala om annan
ansvarsfördelning. Denna information redovisar
kortfattat den ansvarsfördelning som köplagen
föreskriver och som gäller om inte annan
ansvarsfördelning särskilt avtalats.

Jämförelsepris
Som en service till våra kunder visar vi såltpriser och
information om Notars förmedlade bostäder på Internet,
www.notar.se samt andra bostadssajter, i utskick och som
statistik i media. Det kommer också att gälla för den här
bostaden. Besök gärna vår hemsida www.notar.se för att
se exempel.

Pris*
I Notars bostadsannonser i dagspress och på Internet
anger vi prisnivån pris, vilket uppdragsgivaren har
accepterat som ett tänkbart försäljningspris. Om flera

bud finns kan dock budgivning förekomma och priset bli
högre. Det 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. Notar
tillämpar budgivning enligt de krav som anges i §20 i
fastighetsmäklarlagen. Endast lagda bud som godkänns
av säljaren anges på www.notar.se samt andra aktuella
hemsidor.

Bra att veta
Vid köp av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt är varken säljare eller köpare bunden förrän ett skriftligt köpeavtal
undertecknats av dem bägge. Innan dess kan säljare och köpare ändra sig utan att motparten kan ställa några krav.

Mäklarens roll vid en försäljning

Spekulantens rättigheter under budgivningen

Mäklarens roll är att vara en opartisk länk mellan säljaren och köparen. Mäklaren får därför inte vara ombud för någon av dem utan ska
hjälpa båda parter.

Vem som helst kan ge ett bud muntligt eller skriftligt.
Mäklaren och säljaren kan dock kräva att budet preciseras till ett bestämt belopp. Att en spekulant har lämnat det högsta budet ger inte
honom eller henne någon rätt att få köpa.

Budgivningen är inte reglerad i lag

En spekulant kan i sitt bud förena priset med olika villkor. Den som
lämnar ett bud är inte juridiskt bunden att stå kvar vid det; inte ens
om det lämnats skriftligen. En spekulant kan inte räkna med att få
fortlöpande information av mäklaren om hur budgivningen och
försäljningen fortskrider.

Det finns inga i lag bestämda regler för hur en budgivning ska gå till.
Budgivningen kan ske på många olika sätt. Ofta uppstår en budgivning spontant när det finns flera spekulanter på ett objekt.

Budgivning
Vänligen notera att bud som återges på www.notar.se inte nödvändigtvis är samtliga lagda bud utan kan även vara enbart de bud som
säljaren har godkänt för redovisning. Den slutliga köparen erhåller
dock alltid en fullständig
redovisning av samtliga lagda bud enligt de krav som anges i §20
fastighetsmäklarlagen.

Säljarens rättigheter
Säljaren bestämmer i samråd med mäklaren om det ska vara budgivning och hur den i så fall ska gå till. Men säljaren är aldrig juridiskt
bunden av några överenskommelser
beträffande budgivningen, utan kan när som helst ändra formerna för
budgivningen eller helt avbryta den. Säljaren behöver inte sälja till
den som lämnat det högsta budet.
Säljaren är inte heller juridiskt bunden att sälja till det pris som har
angetts i en annons eller på annat sätt under försäljningen.
Säljaren kan när som helst avbryta en påbörjad försäljning. Det gäller även om han eller hon tagit hjälp av en mäklare. Säljaren är inte
juridiskt bunden av ett löfte att sälja, inte ens om det är skriftligt, och
kan när som helst ångra sig innan köpekontrakt skrivits.

Mäklarens skyldigheter
Mäklaren får inte fatta egna beslut i fråga om försäljningen. Mäklaren
kan inte ge några löften till någon om att få köpa utan ska göra klart
för spekulanterna att det är säljaren som bestämmer. Mäklaren får
dock ge säljaren sakliga råd i valet mellan olika spekulanter.
Mäklaren måste alltid vidarebefordra bud. Till dess att ett köpekontrakt är undertecknat av säljaren och köparen måste mäklaren ta
emot och vidarebefordra alla bud till säljaren, även om buden inte
lämnas på det sätt som bestämts.
Det är bara säljaren som kan besluta om ett bud av någon anledning
ska väljas bort, det kan inte mäklaren göra.
Mäklaren behöver inte ge en spekulant möjlighet att bjuda över någon annans bud. Eftersom det är säljaren som helt
bestämmer över budgivningen har en spekulant ingen
ovillkorlig rätt att få bjuda över ett lämnat bud. Men oftast ligger det i
säljarens intresse att mäklaren låter spekulanterna höja sina bud.
Spekulanterna ska informeras om hur en eventuell budgivning kommer att gå till. Alla har rätt att få veta vilka förutsättningar som gäller
och att få sakliga och korrekta uppgifter. Om säljaren har ställt upp
vissa villkor för försäljningen, ska mäklaren informera spekulanterna
om detta.

Personuppgiftspolicy
Personuppgifter som lämnas till oss kommer att behandlas
enligt Notars personuppgiftspolicy. En personuppgift är varje
upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk
levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress,
person- eller annat identifikationsnummer, telefonnummer,
e-postadress och IP-nummer. De personuppgifter vi samlar in
är i första hand personuppgifter som du själv lämnar när du
använder våra digitala tjänster, köper och säljer med oss,
anmäler dig på en visning, är delaktig i en budgivning eller
har fått hjälp med en värdering via oss.
Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt
för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de
beskrivs nedan. Dina personuppgifter gallras eller raderas när
de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats
in. Det innebär att olika personuppgifter kommer att sparas
olika länge. Vissa personuppgifter måste vi spara under längre
tid för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser.
Notars personuppgiftspolicy finns att läsa på
www.notar.se/information/sekretess-villkor. Har du frågor kan
du kontakta oss via info@notar.se alt. Tel 0200–275 275

Information om s k sidoverksamhet
Enligt 14 § fastighetsmäklarlagen ska mäklare som i anslutning till
sin förmedlingsverksamhet, ägnar sig åt annan verksamhet, s k
sidoverksamhet, redovisa detta skriftligen till säljarev och köpare.
Av informationen ska framgå vad verksamheten avser och, i de fall
fråga är om förmedling av en tjänst som annan utför, vem som är
uppdragsgivare eller samarbetspartner. Av informationen ska även
framgå vilken ersättning som utgår, eller kan komma att utgå och om
ersättning lämnas till mäklaren direkt eller indirekt.
Med hänvisning till ovanstående lämnas härmed följande information
om sidoverksamhet.
Verksamhet: Annonsadministration
Uppdragsgivare: Hemnet Service HNS AB
Ersättning direkt/indirekt: Indirekt
Fast ersättning: Ja, 50% av annonskostnaden exkl. moms.
Verksamhet: Tilläggsprodukter
Uppdragsgivare: Hemnet Service HNS AB
Ersättning direkt/indirekt: Indirekt
Fast ersättning: Ja, 20% per såld produkt exkl. moms.

För mer information kring bland annat budgivning, roller och rättigheter: Gå in på Fastighetsmäklarinspektionen och deras hemsida www.fmi.se.

NotarLånet

VEM HJÄLPER DIG MED DITT BOLÅN?
Notar kan nu erbjuda dig som kund hjälp med att upphandla ditt bolån direkt. Genom Notars partnerbolag
Consector erhåller du en personlig bolånerådgivare som sköter hela bolåneprocessen. Consector arbetar
med flera banker och kan erbjuda bolån med ränta ner till 1,09%. Om du vill ta del av bolåneerbjudandet:
Kontakta din mäklare på Notar alt. bolåneteamet på Consector på Tel: 010-18 88 933 eller maila:
notar@consector.se
Vi ser fram emot att hjälpa dig med ditt bolån!

Consector erbjuder bolån via samarbetspartners. Lägsta räntan för bolån är 1,09 %, effektiv ränta 1,10 %. Ex. baseras på ett bostadspris på 4 Mkr
och en kontantinsats på 35 %, lånebelopp 2,6 Mkr, månadsvis betalning via autogiro (totalt 600 avbetalningar), återbetalningstid 50 år och ingen
uppläggningsavgift. Innan bolånekredit beviljas görs en kreditprövning av banken. Banken gör en bedömning av kundens återbetalningsförmåga
utifrån kundens ekonomiska situation och bankens fastställda kriterier.

Jonatan Viklund
Reg. Fastighetsmäklare
070-899 79 21
jonatan.viklund@notar.se

