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Mäklarinformation Brf. Duvslaget 1  
 
Styrelsen i Brf. Duvslaget 1 vill gärna medverka till att överlåtelser går snabbt och smidigt.  
Vår rutin för fastighetsmäklare är att de:  

 Scannar in överlåtelsehandlingarna och mailar dem till: gunhild.brun@live.se med kopia till 
styrelsen@brfduvslaget.se  

 Originalhandlingarna skickas per post till Brf. Duvslaget 1, Gustav III:s Boulevard 6, 169 72 Solna  
 
Gunhild Brun, ansvarig för hanteringen av överlåtelser, kan även nås på telefon: 070-441 79 76 
 

 Byggår & info: 1998, föreningen förvärvade fastigheten 1999.  

 Vilket är föreningens juridiska namn? 769601 - 8634  

 Är föreningen äkta eller oäkta? Äkta  

 Äger förening marken eller är det tomträtt? Föreningen äger marken.  

 Tillåter föreningen andrahandsuthyrning? Ja, om ansökan godkännes utav styrelsen. Ansökan 

godkännes 1 år i taget och i max 3 år.  

 Delat ägande ok? Ja  

 Godkänns juridisk person? Nej  

 Är föreningen en HSB-förening? Nej  

 Antal Lgh i Brf? 139 bostadsrätter, 3 hyreslokaler & 1 bostadsrättslokal.  

 Vad ingår i månadsavgiften? Värme, vatten, kabel-tv eller el? Kallvatten, värme, bredband 

och kabel-tv basutbud (El och varmvatten debiteras kvartalsvis).  

 Uppvärmning: Fjärrvärme  

 Internet, kabel-tv leverantör? Hastighet? Vad som ingår? Ownit som internetleverantör, 

100/100 Mbit, ingår i avgiften. ComHem som tv leverantör, basutbudet ingår i avgiften.  

 Parkeringsplatser? 33 parkeringsplatser. 10 utomhusplatser ovanpå garage Gustav III:s 

Boulevard 4. Kötid ca. 1–3 månader (1 i kö i skrivande stund). Pris 500 sek/månad.  

 Garageplatser? 34 garageplatser samt 1 MC-plats i hörnet på Brevduvegatan/Telegrafgatan. 

Kötid ca. 2–3 år (18 i kö i skrivande stund). Pris 750 sek/månad.  
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 Förråd? Finns extra att hyra. Kötid ca. 3–4 år (18 i kö i skrivande stund). Pris 500 

sek/månad.  

 Gemensamma utrymmen: 4 Tvättstugor + 1 grovtvättstuga, 1 cykelförråd, 1 

barnvagnsförråd i varje port, innergård.  

 Gemensamhetslokaler inom förening? Nej  

 Planerade/kommande stora renoveringar? Hissar under 2018.  

 Nyligen gjorda renoveringar? 2016–2017 - Spolning av värmesystemet, byte av 

radiatorventiler, vinkelhakar, termostater och injustering av systemet. Ny undercentral. - 

Målningsarbeten trapphus, soprum och barnvagnsrum.  

 Är fastigheten stambytt? Är el-stigar bytta? Nej  

 Är fönster, taken eller fasaden åtgärdad? Nej  

 Någon renovering/modernisering i lägenheten som bör nämnas? Nej  

 Ekonomisk förvaltare: ABJ Boförvaltning  

 Planerade avgiftsförändringar? Nej  

 Tar ni ut någon pantsättningsavgift? Ja, 1% utav prisbasbelopp vilket år 2018 innebär 455 

kr.  

 Tar föreningen ut överlåtelseavgift, vem betalar den i så fall? Ja, säljaren betalar 2,5% 

utav prisbasbelopp vilket år 2018 innebär 1138 kr. 
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