
F R E J G A T A N  4 7
V A S A S T A N



a d r e s s  Frejgatan 47  

l ä g e n h e t s n r  1 0 0 1 / 1 0 0 1 

a n d e l s t a l  i  f ö r e n i n g e n  2,53162% 

b y g g å r  1928 

f ö r e n i n g  B r f  K i l l i n g e n  2 1 

d r i f t s k o s t n a d e r 

f ö r s ä k r i n g  ca  3000 kr/år 

e l  ca 5500 kr/år 

Driftkostnaderna är uppskattade och kan skilja från faktisk förbrukning.

3 rok \ 95 k vm \ 2375 kr/mån inkl .  värme,  VA ,  bredband &  

kabel-t v (basutbud) \  8 750 000 kr

Välplanerad bostad i attraktiva  
Vasastan!





Väldisponerad bostad med trivsam rymd och genomgående planlösning. 
Vackra fönster i djupa, speglade nischer skänker tidstypisk charm och trevligt 
ljus. Väl tilltagen takhöjd och fina golv och karaktäriserar dessa 95 kvadrat. 
Här bor du i ett underbart område med goda kommunikationer, butiker samt 
trevliga restauranger och caféer runt hörnet.

HALL
Välkomnande hall som utgör lägenhetens centrala mittpunkt med ljus 
fiskbensparkett på golv och vitmålade väggar. Plats för förvaringsmöbel och i 
den inre hallen finner du ett förvaringsskåp i original. 

VARDAGSRUM 
Vardagsrum med vitmålade väggar, fiskbensparkettgolv och fönster ut mot 
vackra Vanadislunden och härlig öppen spis. Här ryms med enkelhet  
soffgrupp liksom matgrupp eller det möblemang som önskas. 

KÖK
Modernt och stilfullt kök med gott om förvaring i högskåp med ljusgrå fronter. 
Den maskinella utrustningen består av spis, ugn, diskmaskin samt fullstorkyl 
och frys. Plats för ett ordentligt matbord och dörr med glasfönster skärmar av 
köket mot vardagsrummet. 

MASTER BEDROOM
Generöst master bedroom med vitmålade väggar och ljust parkettgolv. Här 
ryms med enkelhet en dubbelsäng och yta att möblera med valfri  
förvaringsmöbel. Fönster med djupa fönsternischer. 

BADRUM
Helkaklat och generöst badrum med vitt kakel på väggarna och ljusgrått 
klinker på golv. Utrustat med handfat, vägghängts spegelskåp med förvaring, 
badkar och wc. 

SOVRUM 2
Harmoniskt sovrum med tre fönster ut mot stillsam innergård. Generösa ytor 
att möblera med säng, skrivbord samt förvaringsmöbel.  

ÖVRIGT 
Lägenheten disponeras som 3 rok (2 rok enligt lägenhetsregistret)
Ett källarförråd tillkommer bostaden. 

OMGIVNING
Lägenheten är belägen i ett trivsamt och trevligt område med närhet till det 
mesta! Runt hörnet ligger Odenplan med allt vad som erbjuds vad gäller 
restauranger, caféer och affärer. Några minuters promenad till och man 
befinner sig mitt i city. Området har utmärkta kommunikationer såsom ett 
flertal busslinjer och Odenplans t-bana. Med en kort promenad når man 
även flygbussarna som går direkt till Arlanda. Nära ligger Observatorielunden, 
Hagaparken och Vanadislunden med sina grönområden. I den härliga oasen 
Hagaparken kan man njuta av en promenad, en springtur eller spela tennis på 
de välskötta tennisbanorna.

























P L A N R I T N I N G
Med reservtion för avvikelser



Föreningsinformation 
Brf Killingen 21 är en äkta bostadsrättsförening som bildades 
2004 och köpte fastigheten 2013. Fastigheten byggdes 1929 
och består av 50 lägenheter, samtliga upplåtna med  
bostadsrätt och 5 lokaler upplåtna med hyresrätt.

GENOMFÖRDA RENOVERINGAR
1996 Fasadrenovering
1996 Takrenovering
1996 Stambyte
1996 Elstambyte
2012 Renovering tvättstuga
2013 Målning av trapphus
2017 Mycket arbeten så som hissar genomfördes i samband 
med att vindarna byggdes.

KOMMANDE RENOVERINGAR
Föreningen håller just nu på att bygga en gästlägenhet på 
gården som kommer att bli tillgänglig utav medlemmarna.

GEMENSAMMA UTRYMMEN
Innergård
Barnvagnsrum
Tvättstuga

PARKERING
Föreningen har inga parkeringsplatser.
Boendeparkering finns på gatan. Läs mer om  
boendeparkering på http://www.stockholm.se/TrafikStadspla-
nering/Parkering/parkeringstillstand/Boendeparkering/

TV/BREDBAND
Kabel-TV levereras av Sappa och bredband levereras av 
Banhoff.

ÖVRIGT
Föreningen godkänner inte juridisk person som köpare.
Föreningen äger marken.
Inga planerade renvoveringar (kontrollerat med föreningen 
2023-02-03)



Vad innebär det att köpa en bostadsrätt?  
När du köper en bostadsrätt, innebär det att du köper en 
ideell andel i en ekonomisk förening. Med andelen följer 
rätten att nyttja en specifik bostad eller lokal som ägs av 
föreningen. Du blir tillsammans med övriga  
medlemmar ägare av föreningens tillgångar (t.ex.  
byggnader och mark) och skulder, i förhållande till 
bostadsrättens andelstal (ägarandel). Ibland finns  
ytterligare ett andelstal som anger andelen av  
föreningens kostnader.  
 
Köparens undersökningsplikt 
Du uppmanas av säljaren att noggrant undersöka 
bostadsrättens lägenhet. Du får som köpare inte  
åberopa fel som du antas ha känt till vid köpet eller vad 
som borde ha upptäckts vid en noggrann  
undersökning. Detta även om någon undersökning inte  
genomförts! Det är inte bara själva lägenheten som din 
undersökningsplikt omfattar! Läs  
bostadsrättsföreningens senaste årsredovisning, som 
din mäklare lämnar. Där får du en bra redovisning av 
föreningens ekonomi. Det brukar finnas med en  
övergripande information om föreningens planerade  
reparations- och ombyggnadsåtgärder. 

Boarea eller bruksarea 
Kontrollera även direkt med föreningen om eventuella  
kommande större reparationer, omläggning av lån etc. 
som väsentligt kan påverka bostadsättens framtida 
årsavgift. Du uppmanas att kontrollmäta! Särskilt i äldre 
byggnader kan den angivna arean avvika, på grund av 
gamla mätnormer i förhållande till dagens norm som 
anges i standarden SS21054:2009. Läs mer i mäklarens 
info ”Så här mäter du bostaden”. 

I N F O R M A T I O N  I N F Ö R  D I T T  K Ö P

Säljarens felansvar och upplysningsplikt 
Säljaren ansvarar inte för fel och brister som du borde ha 
upptäckt eller misstänkt vid en noggrann  
undersökning. Säljarens ansvar ska gälla ”dolda fel” som 
fanns vid köptillfället men som upptäcktes efter köpet. 
Säljarens upplysningsplikt? En svår definition beroende 
av om säljaren haft faktisk kännedom om felet eller 
om säljaren förstod eller borde ha förstått att köparen 
inte känt till omständigheten, samt om säljaren borde 
ha förstått att denna uppgift var viktig för köparens 
beslut att köpa bostadsrätten. Om felet varit dolt vid 
köpet och inte är att förvänta med hänsyn till ålder, pris 
och skick, svarar säljaren för konsekvenserna. Om felet 
varit upptäckbart får köparen stå för det själv. Säljarens 
vetskap har i princip ingen självständig betydelse för 
felansvaret. Även om säljaren inte måste tala om vad 
han vet om bostadsrätten är mäklaren skyldig att verka 
för att säljaren lämnar väsentliga upplysningar, som kan 
lämnas i en separat frågelista eller skrivs in i  
Objektbeskrivningen.

Mäklarens ansvar                                                 
Mäklaren har inget ansvar för lägenhetens skick.  
Mäklarens roll är att förmedla säljarens och föreningens 
information och ska enligt lag verka som opartisk  
mellanman, ge parterna råd och upplysningar, verka för 
att säljaren lämnar köparen uppgifter av betydelse samt 
verka för att köparen före köpet undersöker bostad-
srätten. Mäklaren ska kontrollera vem som har rätt att 
förfoga över bostadsrätten, eventuell pantsättning och 
andra rättigheter som kan belasta den och ge köparen, 
utöver erbjudande om skriftlig boendekostnadskalkyl, 
en objektbeskrivning med nämnda uppgifter inklusive 
lägenhetsbeteckning, andelstal och boarea. Mäklaren 
lämnar även köparen bostadsrättsföreningens senaste 
årsredovisning och stadgar. Har inget annat avtalats, ska 
fastighetsmäklaren hjälpa till med att upprätta  
köpehandlingar.



E DWARD ME LKI 
Fast ighet smäk lar e  

edwar d .melk i@edwar dpar tners . se 

070 4 80 1 1  7 1



F Ö L J  O S S  G Ä R N A :

@ e dwar dp ar t n er s

@ e dwar dp ar t n er s


