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a d r e s s  Wittstocksgatan 19 

l ä g e n h e t s n r  1 0 1  &  1 0 2 

b y g g å r  1937 

f ö r e n i n g  B r f  T a m B u r m a j o r e n  1 0 

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 3600 kr/år 

e l  ca 5400 kr/år 

Driftkostnaderna är uppskattade och kan skilja från faktisk förbrukning.

3 rok \ 79 k vm \ 2503 kr/mån inkl .  värme,  vat ten,  T V (basutbud) och 

f iberbredband \ 7  495 000 kr

Radhuskänsla invid Karlaplan!



 



Ypperlig chans att förvärva denna fantastiska bostad med härlig 
radhuskänsla invid Karlaplan. Unik bostad med luftiga sociala sällskapsytor i 
form av vardagsrum, och delvis öppen planlösning mellan matplats och kök. 
Master bedroom med stort fönsterparti som ger rummet ett naturligt  
ljusinsläpp, harmoniskt sovrum med möjlighet att göra om till gästrum, 
arbetsrum och/eller walk-in-closet och ett stort badrum. Wittstocksgatan är 
ett oslagbart läge med underbara Gustav Adolfparken runt hörnet med dess 
grönska och mysiga promenadstråk. Lägenheten är belägen i perfekt 
avvägning mellan lugn och citypulsen runt hörnet. Välkommen att längta 
hem!

HALL
Bakom dörrar till sin egna entré som ger en härlig villakänsla möts du av en 
rymlig hall med goda användningsmöjligheter samt plats för skohylla och 
hatthylla. Ljusa väggar och snyggt ljusgrått klinkergolv.

VARDAGSRUM
Två trappsteg från hallen välkomnas du in till det underbara och sociala 
vardagsrummet. Generösa ytor att möblera med både för soffgrupp med 
soffbord liksom tv-möblemang, förvaringsskåp och övrigt möblemang. 
Väggar målade i en vit kulör med vackert vitmålat brädgolv.

MATSAL
Från vardagsrummet når du lägenhetens hjärta för trevliga middagar och 
sociala tillställningar. Här får du plats med ett stort matbord med tillhörande 
stolar för flertalet personer. Från det mycket väl tilltagna fönsterpartiet flödar 
ett fantastiskt naturligt ljus in i bostaden.

KÖK
Harmoniskt kök och matsal i delvis öppen planlösning. Gott om förvaring 
bakom vita skåpluckor, god arbetsyta i form av bänkskiva i trä och grått kakel 
som stänkskydd. Den maskinella utrustningen består av induktionshäll, ugn, 
diskmaskin, kyl och frys samt en fantastiskt stor vinkyl. På golvet återses det 
ljusgråa klinkergolvet med ljusa väggar.

MASTER BEDROOM
Från entrén nås master bedroom med stort fönsterparti som ger rummet ett 
naturligt ljusinsläpp. Här får du med enkelhet plats med en stor dubbelsäng 
med tillhörande sängbord. Gott om förvaringsutrymme i form av garderob 
samt en garderobsvägg med skjutdörrar i spegelglas.

SOVRUM 1
Harmoniskt och generöst sovrum med ljus heltäckningsmatta och ljusa 
väggar. Här finns plats för säng med tillhörande sängbord och övrigt 
möblemang. Kan disponeras som gästrum, arbetsrum och/eller walk-in closet.

SOVRUM 2
Invid sovrum finner du ytterligare ett mindre sovrum som idag används som 
ett barnrum, möblerat med våningssäng och arbetshörna under. Kan 
disponeras som arbetsrum och/eller walk-in closet.

BADRUM
Helkaklat vitt badrum med grått klinkergolv. Badrummet har ett snyggt och 
stilrent inkaklat badkar med en skiljevägg i glas, handfat med väl tilltagen 
kommod med gott om förvaring, wc, tvättmaskin samt vägghängd 
handukstork.

UTEPLATS
Med access från entrén finner du bostadens uteplats upp där du kan njuta av 
solen. Här finns gott om plats för önskat utomhusmöblemang och plantering 
för att skapa en trivsam oas.



ÖVRIGT
- Till lägenheten tillkommer ett vindsförråd.
- Lägenheten nyttjas idag som en 3:a i form av en enhet men är upptagen 
i föreningens lägenhetsregister med två separata lägenhetsnummer, en 1a 
och en 2a om 14 respektive 65 kvm. Därav finns två andelstal till lägenheten. 
Köpeskillingen kommer att delas upp efter ytan på respektive 
lägenhetsnummer och två överlåtelseavtal skrivs.

OMRÅDE
Wittstocksgatan är ett oslagbart läge med underbara Gustav Adolfparken 
runt hörnet med dess grönska och mysiga promenadstråk. Lägenheten är 
belägen i perfekt avvägning mellan lugn och citypulsen runt hörnet. 
Mycket attraktivt läge med direkt närhet till hela stadens utbud. Du har 
Östermalms breda restaurang- och serviceutbud, med bland annat Karlaplan 
och Fältöverstens galleria ett stenkast bort, där finner du både shopping och 
diverse matbutiker. Du bor också precis intill de vackra grönområdena ut 
mot Gärdet och fantastiska Djurgården, här finns flera utegym samt härliga 
Kampementsbadet med utomhuspool. Utmärkt kommunikation med både 
t-bana Karlaplan samt bussar alldeles intill. För den hurtige når du Stockholms 
city gör du på ca 15 minuters promenad. I området finns många förskolor 
och skolor, bland annat Östermalmsskolan, Gärdesskolan samt Östra Reals 
gymnasium.























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



Föreningsinformation 
Brf Tamburmajoren 10 är en äkta bostadsrättsförening som 
bildades 2002. I föreningen finns det 31 lägenheter samt 1 lokal.
Föreningen har en takterrass dit du går med fördel på kvällen och 
njuter av solnedgången. Här finns en större sittgrupp samt grill.
Föreningen är mycket välskött med god ekonomi då de är skuldfria 
samt innehar marken med äganderätt.

GENOMFÖRDA RENOVERINGAR
2000 - VA-stammar bytta succesivt under 2000-talet.
2008 - Hiss
2009 - Fasadrenovering
2013 - Installation av säkerhetsdörrar och renovering av trapphus
2017 - Byte av elstigar, ny elcentral, installation av Visat IP-only, 
Ommålning av trapphus
2022: Målning av balkongräcke, målning av fönster, ventilation

KOMMANDE RENOVERINGAR
Inga kommande större renoveringar är planerade i dagsläget.

GEMENSAMMA UTRYMMEN
- Tvättstuga
- Cykelrum

PARKERING
Föreningen disponerar inget garage eller parkeringsplatser. 
Parkering sker på gatan i enlighet med Stockholms Stads 
bestämmelser.

ÖVRIGT
Juridisk person accepteras ej.



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

Sljarensfelansvar 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  
bostadsrätten. 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.



ALE X ANDR A Z AITSE VA 
Fast ighet smäk lar e  

a lexandr a .za i t seva@edwar dpar tners . se 

073 50 0 4 4 3 5



F Ö L J  O S S  G Ä R N A :

@ e dwar dp ar t n er s
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