VÄLKOMMEN TILL
TORBEN GRUTS VÄG 1

Unikt boende i lägenhet ute på
Restaurangholmen med panoramavy över
Baggensfjärden.
Det är med glädje vi nu kan erbjuda denna
lägenhet till våra kunder.

Jonas Häggbom
Ansvarig Fastighetsmäklare
Tel: 08-662 68 00
Mobil: 070-617 96 19
E-mail: jonas.haggbom@residence.se

Sveriges

VACKRASTE HEM
TOR BEN GRU TS VÄG 1
Härligt läge ute på Restaurangholmen omgivet av vatten ligger denna
lägenhet med egen ingång från gården. Välkomnande hall öppnar upp
mot vardagsrum och kök i öppen planlösning med utgång till balkong
och uteplats. Köket har snickerier från Poggenpohl. På detta plan finns ett
sovrum och ett badrum med badkar samt en tvättpelare. På nedre plan
två sovrum båda med sjöutsikt, separat bastu med dusch och wc. Allrum
med utgång till uteplats samt ett biorum. Lägenheten ligger drygt 20 m
från vattnet med en strålande utsikt över Baggensfjärden. Från lägenheten
och dess uteplatser upplevs en påtaglig sjökontakt. Här erbjuds ett enkelt
och praktiskt boende med hög livskvalité. Garageplatser och möjlighet till
båtplats finns att hyra separat.
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ADRESS

Torben Gruts väg 1

STORLEK

5 rum om 160 kvm

PRIS

9 750 000 kr/bud

AVGIFT

6 266 kr/mån
Avgiften har sänkts i omgångar dom
senaste åren samtidigt som föreningen
amorterat på sina skulder. Inga planerade höjningar av avgift.

LÄGENHETSNR

00623 / 1004

ANDELSTAL

0,4009 %

FÖRRÅD

Källarförråd

DRIFTSKOSTNADER

El 9 602 kr och försäkring 1 620 kr

PANTER

Eventuella panter löses av
säljaren vid tillträdet

TILLTRÄDE

Enligt överenskommelse

LÄGENHETS
INFORMATION

J

TAXERINGSVÄRDE

66 955 tkr, varav byggnad 49 355 tkr

FASTIGHETSÄGARE

Brf Baggen 1

VENTILATION

FTX mekanisk till- och frånluft

UPPVÄRMNING

Bergvärme

ENERGIPRESTANDA

75 Kwh/kvm och år

UPPLÅTEN MARK

3 997 kvm

PLANERADE
RENOVERINGAR

Inga planerade renoveringar

FÖRENING

Brf Baggen 1

ANTAL BR

30 st

ANTAL HR

0 st

GARAGE

Ja, 46 platser. 700 kr/mån

CYKELFÖRRÅD

Ja, finns i garaget

BREDBAND

Fiber från Telia 100/100. TV från Telia med grundutbud. Båda ingår i avgift.

HEMSIDA

https://www.baggen1.se

ÖVRIGT

I området finns tillgång till KSSS båtbryggor, herr
och dambad i historisk badmiljö samt den populära
sommarrestaurangen, Holmen Kök & Bar, på bryggan. Utmärkta kommunikationer med tåg, bussar och
Waxholmsbåtar inom några minuters gångavstånd.

FASTIGHET
& FÖRENING

n
a
l
p
ré

t
n
E

RESIDENCE CHRISTIE’S
Med reservation för avvikelser

1
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SALTSJÖBADEN

P

Saltsjöbaden är välkänt sedan länge för att vara ett av Stockholms mest fashionabla villa områden. På
lagom avstånd från innerstad ligger denna underbara skärgårdsidyll. Med havet som granne och den
välkända siluetten av Grand Hotell längst inne i viken är miljön den bästa tänkbara. Här kan man bada
från klipporna ta sköna promenader utmed stranden eller besöka någon av de utmärkta restaurangerna. Ett rikt friluftsliv med golf, tennis, båtar och segling
finns. Här har KSSS sin bas med många regattor att njuta av. Inne i Saltsjöbaden ligger ett centrum med
bland annat systembolag, mataffärer, apotek, gym och vårdcentral.

RESIDENCE CHRISTIE’S
Med reservation för avvikelser

Vi på Residence

Genom våra lokala kontor i såväl Stockholm, Skåne som Västkusten arbetar vi primärt med större innerstadsvåningar
och villor i de mest attraktiva områdena samt sjöställen och slott/gårdar i mellersta och södra Sverige.
Residence Fastighetsmäkleri drivs genom true partnership, d.v.s. vi är alla delägare/partner vilket motiverar oss alla
till ett lika starkt personligt engagemang i samtliga av företagets uppdrag. Detta för branschen unika samarbete mellan
företagets mäklare, tillsammans med vårt samarbete med Christie’s International Real Estate, ger dig som kund tillgång
till detta segments absolut största kontaktnät, större tillgänglighet och en väsentligt högre servicenivå.

DIN MÄKLARE
Jonas Häggbom
jonas.haggbom@rc.se
Tel: 08-662 6800
Mobil: 070-617 96 19
Residence Christie’s
Sturegatan 24 | 114 36 Stockholm

