
   

Mäklarinformation för Brf Rekryten 4 
 
Byggår: 1953-54 
Antal lägenheter: 26 st 
Finns barnvagnsrum? Ja i källaren 
Finns cykelförråd? Ja i källaren 
Finns festlokal? Nej 
Finns hobbyrum? Nej 
Finns övernattningsrum/gästlägenhet? Nej 
Är föreningens tomt friköpt eller är det tomträtt? Friköpt 
Är det en äkta bostadsrättsförening? Ja 
Finns en gemensam tvättstuga? Vilka maskiner finns? Var är den placerad? Ja. Två tvättma-
skiner, en torktumlare, ett torkrum, en mangel. Placerad i källaren. Hiss går till källarplan.  
Gemensamma lokaler/utrymmen? Nej. 
Gemensam uteplats/innergård (grill, utemöbler m.m.) Ja, på bakgård. Grill och utemöbler finns.  
P-plats, garage, kostnad, kötid? Nej 
Parkeringsmöjligheter i området? Parkering på gatan. Kommunens mark. Boendeparkering eller 
per timme. 
Finns det något förråd som tillhör lägenheten? Ja. Varje lägenhet har källarförråd (nya förråd 
byggda 2018).  
Finns det möjlighet att hyra extra förråd? Nej 
 
Renoveringar 
 
Kommande/planerade renoveringar?  
Fönster och fönsterdörrar, ca år 2024, ca 250kkr.  
Avlopp, vatten, sanitet, spolas, ca år 2025, ca 60kkr 
Gjorda renoveringar/reparationer  
Fullständiga stambyten (2014) 
Alla vatten och avloppsstammar (2014) 
Alla elinstallationer och stammar (2014) 
Alla badrum totalrenoverade (2014) 
Målning av trapphus (2014) 
Hiss (2018) 
Grovsoprum (2016) 
Värmecentral (2017) 
Rök- och ventilationskanaler (2018) 
Vindslägenheter (2018/19) 
Nya källarförråd (2017) 
Ny tvättstuga i källare (2017) 
Nytt cykelrum (2017) 
 
 
Avgifter 
 
Vad ingår i månadsavgiften? Vatten, värme, bredband 
Har föreningen något gemensamt el/vatten abonnemang? Gemensamt vatten, individuell el.  
I föreningens försäkring, ingår bostadsrättstillägg för medlemmarna? Ja (Moderna försäk-
ringar) 
Planerade avgiftshöjningar (när och %)? Nej 



   

Senaste avgiftshöjningen (när och %)?  2017, ca 10% 
Kabel-TV, leverantör, kostnad Anslutningspunkt för Kabel-TV finns indraget i lägenheterna. Be-
ställning av digitalbox med abonnemang bekostas av lägenhetsinnehavare. Kontakta Stockholms 
Stadsnät respektive Viasat och/eller Sappa. 
Stockholms Stadsnät, telefon 08-5012 20 10, e-post support@stosn.se,  
Viasat Kundservice, telefon 0200-219 219, www.viasat.se 
Sappa Kundservice, telefon 0774-444 744, www.sappa.se 
   
Internet, leverantör, kostnad? Anslutningspunkt för anslutning finns indraget i lägenheten. Even-
tuell trådlös router bekostas av lägenhetsinnehavaren. Leverantör: Stockholms Stadsnät. Abonne-
mangskostnad för internet (1000/1000 Mb) ingår i månadsavgiften.  
Överlåtelseavgift Skriv här 
Övriga avgifter Skriv här 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Överlåtelse & Medlemskap 
 

Accepterar föreningen juridiska personer som medlemmar? Nej 
Accepterar föreningen delat ägande, dvs. att föräldrar köper en lägenhet och låter sitt barn 
bo i den? Normalt sett inte.  
Önskas i så fall någon speciell uppdelning av andelarna?  
Till vem ska vi skicka medlemsansökan vid försäljning? BRF Rekryten 4, Gyllenstiernsgatan 
18, 115 26 Stockholm.  
Har föreningen någon tillsyn innan tillträdet? Normalt sett inte.  
Vem har hand om föreningens ekonomiska förvaltning? Förvaltning i Östersund (RB-Ekonomi) 
 
Övrigt 
 
Föreningens hemsida: www.brfrekryten4.se 
Får vi ge ut era kontaktuppgifter till spekulanter? Endast efter överenskommelse 
Styrelsen kan nås på:  brfrekryten4@gmail.com  
 


