
 

 

 

 

Information till Mäklare 

BRF SALTSJÖHÖJDEN 1, Sicklaön 37:60 

Brf Saltsjöhöjden 1 registrerades hos Bolagsverket 2003-03-07  

Org nr är 769609-4106  

Senaste stadgeändring 2018-04-17. Stadgarna finns att hämta från föreningens hemsida 

www.saltsjohojden1.se. Även senaste årsredovisning finns att hämta på hemsidan. 

Uppgifter som tillhandahålls av säljaren: 

Grundinformation såsom adress, lägenhetsnummer (både det 4 siffriga och 3 siffriga), 

pris.  

Uppgifter som tillhandahålls av föreningen förvaltare: 

Aktuell innehav av bostadsrätten 

Pantsättning 

Månadsavgift för lägenheten och garagehyra 

Boarea och andelstal 

För ekonomisk förvaltning anlitas Fastum AB 

Kontakt: Erik Hallsten, erik.hallsten@fastum.se 

FASTIGHETEN 

Byggår 2003-2004 

Fastighetsbeteckning Sicklaön 37:60 

Fastigheten består av 4 st punkthus.  

Uppvärmning sker med fjärrvärme 

Energideklaration är genomförd 2019-01-15 och återfinns på Boverket med 

Energideklarations-ID 895885, 903924-903926. 

Hiss finns i samtliga hus. 

http://www.saltsjohojden1.se/


Övriga uppgifter om föreningen: 

Husen fick nya fasader genom garantin 2017/2018. 

Antal lägenheter är 74 samtliga bostadsrätter. 

En garageplats per lägenhet garanteras. Det finns platser för elbilar. Ingen kö till garaget 

förkommer. 

Uthyrning via Airbnb är förbjudet. 

Avgifter 

Uppgift om aktuell månadsavgift erhålls av föreningens förvaltare. 

I månadsavgiften ingår: värme, vatten, ett källarförråd, kabel-TV via ComHem basutbud. 

Preliminär hushållsel debiteras utöver månadsavgiften. Avräkning ser kvartalsvis i 

efterskott. Boende tecknar inga egna nätabonnemang för el.  

Obligatorisk avgift på 150 för bredband på 250 Mb och IP-telefoni tas ut på månadsavin. 

Leverantör för närvarande är Telenor. Anslutningsavgift tillkommer för nya medlemmar. 

Överlåtelseavgift: vid överlåtelse tar föreningen ut en överlåtelseavgift om 2,5 % av ett 

prisbasbelopp vilket debiteras säljare. 

Pantsättningsavgift: vid pantsättning tas en avgift ut motsvarande 1% av prisbasbeloppet 

som gäller vid underrättelse om pantsättning.  

Avgift för andrahandsupplåtelse: För närvarande tas ingen avgift för 

andrahandsuthyrning. Enligt föreningens stadgar kan styrelsen besluta om en avgift som 

för en lägenhet kan uppgår till högst 10% av prisbasbeloppet. 

Bostadsrättstillägg ingår i föreningens fastighetsförsäkring på Trygg Hansa. 

Avgiftshöjningar: Tack vare det gynnsamma ränteläget planerar föreningen inga 

avgiftshöjningar de närmaste åren. 

  



 

Nyckeltal: 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

   

Resultat efter finansiella poster -863 - 539 - 1 463 -1 031 -893 -1 209 354 

Avskrivningar -1 860 - 1 860 - 1 860 - 1 860 -1 860 -1 899 -349 

Resultat exkl avskrivningar 997 1 320 397 829 967 536 703 

Skuldränta % 1,14 1,32 1,32 1,54 2,41* 2,74 3,08 

Lån per kvm boyta, kr 8 311 8 409 8 591 8 694 8 868 9 000 9 113 

Årsavgift per kvm boyta, kr 663 663 663 663 663 663 663

  

*) Skultränta 2016 samtliga lån 1,35 % 

 

Ägande: 

Föreningen godkänner inte juridisk person som köpare av bostadsrätt. 

Fastigheten 

Fastigheten byggdes 2003-2004 av JM Ab. 

Föreningen äger marken. 

Uppvärmning sker med fjärrvärme. 

Trappstädning utförs av en städfirma. Storstädning av allmänna ytor/trapphus utförs 

årligen. 

Soprum i samtliga hus med kärl för källsortering och matavfall. 

Kolfilterfläkt får inte anslutas till föreningens ventilationssystem. 

Genomfört underhåll/åtgärder på fastigheten senaste 6 åren 

2020 installation av solceller på taken för samtliga hus 

2020 nytt takpapp på samtliga tak 

2020 spolning av avloppsstammar 

2019 energideklaration  

2019 omfattande underhåll av samtliga hissar och byte av nödtelefonsystemet i hissarna 

2018 ombyggnad/uppgradering av föreningslokalen 

2017-2018 byte av fasader och isolering, målning av takfoten, nya hängrännor och ny 

belysning vid entréer (delvis garantiåtgärd) 



2016 ny tvättmaskin till tvättstuga 

2017 byttes samtliga elmätare för lägenheter 

2017 byttes samtliga branddörrar från hisshall till trapphus.  

2016 installerades nya porttelefoner 

2016 obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 

2015 fjärrkontroll till garageportar 

2015 målades och förstärktes väggarna i soprummen 

2014 installerades övervakningskameror i garaget. Nytt torkskåp i tvättstugan 

installerades och övrig utrustning fick service.  

  

Garage och parkering 

Garage i 2 plan finns under Fbv 66 och Fbv 68. Varje lägenhet garanteras minst 1 plats i 

garaget. Hyra 800 kr/månad. Det finns ingen kö.  

Tot 10 garageplatser finns för laddning av elbil. Hyra för dessa platser är 1 000 kr/mån 

inkl el. El utöver kostnad över 200 kr debiteras separat. 

Garaget är larmat dygnet runt. Dessutom finns kameraövervakning med inspelning. 

Garageportarna öppnas med fjärrkontroll eller tagg. En depositionsavgift på 500 kr tas ut 

för fjärrkontrollen. 

I garaget finns även 5 platser för motorcyklar. Hyra 250 kr/månad.  

För gäster finns 6 parkeringsplatser utomhus. Avgift fn 6 kr/tim eller 50 kr per dygn. 

Särskilt tillstånd från föreningen krävs. Vid garageinfarten finns ytterligare 3 

besöksplatser där ingen tillstånd behövs. Betalning sker med en app i telefonen. 

Parkering med handikapptillstånd och föreningens tillstånd är gratis på samtliga 

markerade platser. 

Tvättstuga 

I varje lägenhet finns tvättmaskin och torktumlare. 

Gemensam tvättstuga finns på Fbv 62. Varje lägenhet förfogar ett låskolv till boknings-

tavlan. Nyckel och lås skall överlämnas till nya ägare i samband med överlåtelse. 

Gemensamma ytor i föreningen 

Gästlägenhet för 5 personer finns mellan Fbv 66 och 68 och gästrum för 3 personer 

finns på Fbv 62. Hyra för gästlägenheten är 300 kr/natt och gästrummet 150 kr/natt. I 

gästlägenheten finns dusch, toalett och pentry, trådlös närverk och tv. Gästrummet har 

tillgång till toalett och har tv.  

Bokning av gästrum/lägenhet sker via föreningens hemsida. 



Snickarverkstad med verktyg finns mellan Fbv 66 och 68. 

Ett enkelt gym och ”bibliotek” finns mellan Fbv 66 och 68. Även föreningslokal finns 

mellan Fbv 66 och 68. I föreningslokalen finns bord och stolar för 40 personer samt 

porslin, bestick mm för 24 personer. Att hyra lokalen för fest på kvällstid (1 dygn) kostar 

500 kr. Ett par timmars kalas på dagtid kostar 200 kr. 

 

Inglasning av balkong/uteplats 

Föreningen har ingen bygglov för inglasning av balkonger/uteplatser. Varje medlem som 

önskar glasa in sin balkong/uteplats måste själv söka bygglov. Endast två leverantörer 

för inglasning av balkonger/uteplatser är godkänd.  Styrelsen skall alltid kontaktas innan 

inglasning sker.  

 

Nycklar 

Varje lägenhet ska ha 3 lägenhetsnycklar, 2 sk hushållsnycklar (källarförråd, tvättstuga, 

gym och föreningslokalen), 3 taggar och 1 låskolv till bokningstavlan i tvättstugan. 

 

Kommunikationer 

Buss nr. 402 från Slussen till Nacka Forum via Kvarnholmen med avstigning nedanför 

Finnberget. Vissa turer av buss 53 går från Karolinska institutet till Finnberget via 

Henriksdalsberget. På dagtid går buss 469 från Finnberget till Nacka sjukhus. Det går 

även att ta båten från Nybrokajen och stiga på/av vid Finnboda Hamn eller Kvarnholmen. 

 

Ansökan om medlemskap köpehandlingar 

Ansökan om medlemskap och köpehandlingar skickas till 

Brf Saltsjöhöjden 1 

Finnbergsvägen 64 

131 31 Nacka  
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Snickarverkstad 

Garage plan 2 

 


