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välkommen hem.

en bostadsaffär är för många den 

största affären man gör i s itt liv.  

hur vi presenterar oss, hur vi upplevs, 

är därför av största vikt när vi  

pratar med våra kunder. vi vill  

utstråla trygghet, självförtroende 

och en känsla av hög kvalitet – utan 

att bli exkluderande. det gäller även 

i vår visuella presentation. 

en uppfräschning som tydliggör vår 

identitet, vårt erbjudande och som 

stärker vår premiumposition på  

marknaden.

fredrik helmstrand

vd, skandiamäklarna
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vår logotype.

vår välkända logotype har inte  

förändrats. däremot har den nya  

profilen utökats med ett nytt  

färgalternativ; mässing. detta för  

att skapa en varm och välkomnande  

känsla.

mässingsversionen finns även att  

tillgå för våra undervarumärken  

nyproduktion, kommersiella, select 

och spanien. 

logotype

Logotype i positiv version.

Logotype i negativ version.

Logotype i mässingsutförande.
(CMYK/RGB)

Underlogotyper – här i 
mässingsutförande som  
ett alternativ till befintliga 
versioner.
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vår logotype.

för att vår logotype ska presenteras 

på bästa sätt bör inte andra element 

placeras för nära avsändaren.

intill ser du den minimum-marginal 

som bör vara fri . 

logotypen placeras centrerad på  

aktuell yta. ytan kan utgöra  

annonsformat, det skrurna formatet 

eller blockyta.

se figur intill .

logotype marginaler

Placera inte andra element  
närmare än angiven marginal 
för tydlig avsändare.

Placera SkandiaMäklarnas 
logotype centrerad på ytan. 
Detta kan innebära formatets 
yta eller blockets yta. Placera 
inte andra element närmare 
än angiven marginal.
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vår logotype.

för att skapa ett enhetligt utseende 

och uttryck bör logotypen användas 

på ett enhetligt sätt.

intill finner du figurer som påvisar 

regler gällande användning av  

skandiamäklarnas logotype. 

till exempel

• fyll inte ytan. använd en mindre  

storlek och mer luft.

• logotypen får bara användas hori-

sontellt. ej roterat eller vertikalt.

• respektera tidigare marginal- 

angivelser och placera inte annat 

innehåll intill logotypen.

logotype applicering

Fyll inte hela ytan med logo-
typen. Använd den i mindre 
format för att skapa mer luft

Logotypen får inte roteras, 
utan ska alltid presenteras 
vågrätt. Placera den centrerat 
på ytan. Inte i formatets hörn.

Placera inte objekt för nära  
logotypen, utan använd  
angivna marginaler.

at laudign atiantias ex experat 
iuntiaes nistor adigend itatiur 
ad eum quiaest doluptatem a 
versper chillab imil mAlita 
sitatum illaborum faccae ac-
catiis sundit, ipsam solestecto 
maximpe landitaecti con res 
mi, test qui od quaestiunt quis 
iusam incia santia velluptat 
laudign atiantias ex experat 
iuntiaes nistor adigend itatiur 
ad eum quiaest doluptatem 
a versper chillab imil modit 
volentia consendant atecus.
Ehenet quam velic to dero 
cum quam, omnimusto to 
berspisimi, aut ulluptiis

Aat laudign atiantias ex 
experat iuntiaes nistor adi-
gend itatiur ad eum quiaest 
doluptatem a versper chillab 
imil mlita sitatum illaborum 
faccae accatiis sundit, ipsam 
solestecto maximpe land-
itaecti con res mi, test qui 
od quaestiunt quis iusam 
incia santia velluptat laudign 
atiantias ex experat iuntiaes 
nistor adigend itatiur ad eum 
quiaest doluptatem a versper 
chillab imil modit volentia 
consendant atecus.
Ehenet quam velic to dero 
cum quam, omnimusto to 
berspisimi, aut ulluptiis 
omnimusto

lita sitatum illaborum fac-
cae accatiis sundit, ipsam 
solestecto maximpe landi-
taecti con res mi, at laudign 
atiantias ex experat iuntiaes 
nistor adigend itatiur ad 
eum quiaest doluptatem a 
versper chillab imil mtest 
qui od quaestiunt quis iusam 
incia santia velluptat laudign 
atiantias ex experat iuntiaes 
nistor adigend itatiur ad eum 
quiaest doluptatem a versper 
chillab imil modit volentia 
consendant atecus.
Ehenet quam velic to dero 
cum quam, omnimusto to 
berspisimi, aut ulluptiis

alita sitatum illaborum faccae 
accatiis sundit, ipsam soles-
tecto maximpe landitaecti 
con res mi, test qui od quaes-
tiunt quis iusam incia santia 
velluptat laudign at laudign 
atiantias ex experat iuntiaes 
nistor adigend itatiur ad eum 
quiaest doluptatem a versper 
chillab imil matiantias ex 
experat iuntiaes nistor adi-
gend itatiur ad eum quiaest 
doluptatem a versper chillab 
imil modit volentia consen-
dant atecus.
Ehenet quam velic to dero 
cum quam, omnimusto to 
berspisimi, omnimusto aut 
ulluptiis

at laudign atiantias ex experat 
iuntiaes nistor adigend itatiur 
ad eum quiaest doluptatem a 
versper chillab imil mAlita 
sitatum illaborum faccae ac-
catiis sundit, ipsam solestecto 
maximpe landitaecti con res 
mi, test qui od quaestiunt quis 
iusam incia santia velluptat 
laudign atiantias ex experat 
iuntiaes nistor adigend itatiur 
ad eum quiaest doluptatem 
a versper chillab imil modit 
volentia consendant atecus.
Ehenet quam velic to dero 
cum quam, omnimusto to 

Aat laudign atiantias ex 
experat iuntiaes nistor adi-
gend itatiur ad eum quiaest 
doluptatem a versper chillab 
imil mlita sitatum illaborum 
faccae accatiis sundit, ipsam 
solestecto maximpe land-
itaecti con res mi, test qui 
od quaestiunt quis iusam 
incia santia velluptat laudign 
atiantias ex experat ad eum 
quiaest doluptatem a versper 
chillab imil modit volentia 
consendant atecus.
   Ehenet quam velic 
to dero cum quam, 

lita sitatum illaborum fac-
cae accatiis sundit, ipsam 
solestecto maximpe landi-
taecti con res mi, at laudign 
atiantias ex experat iuntiaes 
nistor adigend itatiur ad 
eum quiaest doluptatem a 
versper chillab imil mtest 
qui od quaestiunt quis iusam 
incia santia velluptat laudign 
atiantias ex experat iuntiaes 
nistor adigend itatiur ad eum 
quiaest doluptatem a versper 
consendant atecus.
Ehenet quam velic to dero 
cum quam, omnimusto to 

alita sitatum illaborum faccae 
accatiis sundit, ipsam soles-
tecto maximpe landitaecti 
con res mi, test qui od quaes-
tiunt quis iusam incia santia 
velluptat laudign at laudign 
atiantias ex experat iuntiaes 
nistor adigend itatiur ad eum 
quiaest doluptatem a versper 
chillab imil matiantias ex 
experat iuntiaes nistor adi-
gend itatiur ad eum quiaest 
doluptatem a versper chillab 
imil modit volentia consen-
dant atecus.
Ehenet quam velic to dero 
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våra färger.

vår inarbetade färg rosa (nu ’classic 

pink’) ger god igenkänning samtidigt 

som den signalerar trygghet och 

mod. tillsammans med ’midnight blue’ 

utstrålar vi både tradition och samtid 

samt elegans och premiumkänsla.  

viktiga faktorer att ta i beaktning  

då många som möter oss står inför 

sitt kanske livs största affär.

dessa två färger utgör skandia- 

mäklarnas primärfärger.

som accentfärg använder vi ’summer 

yellow’. en färg med syfte att bryta 

av från primärfäergerna. den ska 

påkalla uppmärksamhet och skapa 

kontrast.

midnight blue classic pink summer yellow

Primärfärg Primärfärg Accentfärg
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våra färger.

mässing är en accent i profilen. en 

metall som skapar värme, närhet och 

hemtrevnad.

då vi främst ska kännetecknas med 

våra primärfärger (midnight blue och 

classic pink) är mässingsstrukturen 

ämmnat för detaljer.

mässing kan reproduceras som folie-

ring (föredraget) och som bild (cmyk 

och rgb).

pantone och brodyr gör ej mässing 

rättvisa , och bör undvikas.

brass

Detaljstruktur
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pantone 296U / 533C

c92 / m73 / y47 / k51

(dp) c56 / m33 / y5 / k86

r31 / g48 / b67

#1f3043

ncs s 7020 -r80b

midnight blue

pantone 9263 U/C

c7 / m20 / y22 / k3

(dp) c5 / m13 / y10 / k7

r233 / g207 / b194

#e9cfc2

ncs s 1510 -y60r

pantone 427 U/C

c22 / m13 / y14 / k0

-

r207 / g213 / b216

#cfd5d8

ncs s 1500 -nn

classic pink solid grey

pantone 106 U/C

c0 / m1 / y69 / k0

-

r255 / g235 / b104

#ffeb68

ncs s 0540 - g90y

pantone n/a

images 

background

only

summer yellow brass

färgskala

som bakgrund

som solid

som bakgrund

som solid som solid

som bakgrund n    a

n    a

som bakgrund

som solid

som bakgrund

Pantone (PMS): Färgkod för färdigblandad tryckfärg. U=Obestruket, C=bestruket papper / CMYK: Fyrfärgkod för tryck / DP: CMYK-kod för dagspress / RGB: För skärm / Hex-kod (#): För webb / NCS: Färgkod för målarfärg.
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Abc
vår typografi.

abcdefghijklmn
opqrstuvwxyzå
äö1234567890

abc123
typografi har en stor roll som  

budskapsbärare, med hjälp av en väl 

genomtänkt och enhetlig typografi 

kan vi skapa rätt känsla hos läsaren 

och mottagaren. 

neutra premium är en tidlös font,  

med tydliga arkitektoniska linjer. 

den används som rubriktypsnitt och  

i  presentationstexter. med presenta-

tionstexter menas introduktioner 

som beskriver ett objekt eller per-

son. där vi vill skapa en känsla och 

gillande.

neutra premium är en ’kapitäl’,  det 

vill säga versaler som endast har en 

gemen höjd (x-höjd). 

välkommen hem. såld

planritning ”en trea med alla rätt”

kontor: linköping visning

x-höjd

baslinje

versal-höjd

neutra premium

Neutra Premium är en  
sk. kapitäl, dvs. ”stora bok- 
stäver” som är lika höga som  
”små bokstäver”. Detta ger  
ett intryck av premium och  
möjliggör rubrik och text i 
mindre storlek.

Tips!  
Typografera med en mindre 
grad, för att skapa elegans och 
känsla av premium.
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vår typografi.

rubrik
centrerad

såhär

neutra premium skrivs som kapitäl 

(small caps). den skrivs med stor  

kägel (radavstånd) för att skapa luft 

och elegans.

detta ger också möjlighet att  

begränsa textmängden till en lätt-

konsumerad mängd.

intill finner du mer detaljerad  

information kring tillriktning.

välkommen till denna 3:a med  

alla rätt. suveränt läge i mysigt

gårdshus ett stenkast från oden-

plan. här bockar man av samtliga 

punkter även på den mest kräsnes 

önskelista. vad sägs om sann  

sekelskiftesanda, optimal plan- 

lösning, södervänd 

41 ,5 /44,5 pkt

centrerad

neutra premium

Rubriker skrivs (centrerat) 
i Neutra Premium, i för-
hållandet 41,5/44,5 (vilket 
alltså även kan vara 18,5/20. 
Rubriken skrivs med optisk 
tillriktning och +0.

Ingresstexter skrivs (centre-
rat) i Neutra Premium, i för-
hållandet 10/25, dvs. med en 
generös kägel (radavstånd).
Detta ger ett elegant uttryck 
och spännande formspråk.
 Detta handlar alltså om 
kortare texter med avsikt att 
beskriva på ett inspirerande 
sätt. Mer faktabaserad text 
skrivs i Georgia.
Ingresstexten spärras med 
+75 och med inställningen 
”optisk”.välkommen hem.

använd en  

luftig typografi
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Abc
vår typografi.

Abcdefghijklmn
opqrstuvwxyzå
äö1234567890

abc123
i  faktatext, som längre brödtexter i 

kontrakt och fastighetsbeskrivningar 

används georgia regular. den har god 

läsbarhet även i små grader. georgia 

regular  skrivs versalgement.

intill finner du mer detaljerad  

information kring tillriktning. 

x-höjd

baslinje

versal-höjd

geogria regular

Georgia skrivs versalgement 
och används i längre texter, 
såsom hus- och lägenhets- 
beskrivningar, kontrakt m.m.

Brödtext, dvs. längre texter 
såsom informationstexter 
skrivs med Georgia i för-
hållande 7 /13 pkt, med 
inställningen ”optiskt” och 
tillriktning 0.

läge/kommunik ationer

Attraktivt läge i levande kvarter med direkt

närhet till Odenplan samt närhet till härliga

grönområden i som Vasaparken, Bellevueparken 

och Hagaparken. I anslutning till Hagaparken/

Bellevueparken ligger restauranger, caféer och 

butiker. En kort promenad tar dig till utmärkta 

kommunikationer med T-bana Odenplan och 

bussar som tar dig i alla riktlinjer. 

Köparen har en långtgående undersökningsplikt

och uppmanas att före köpet undersöka

lägenheten. Säljaren svarar inte för fel och

brister som köparen borde kunnat upptäcka.

Säljaren svarar inte heller för fel och brister

ha förväntat sig med hänsyn till bostadsrättens

symptom på fel som köparen inte själv kan

dra slutsatser av måste köparen gå vidare. 
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våra designelement.

för att skapa en dynamik och flexi - 

bilitet i  profilen, med tydlig igen- 

känning bortom logotypen använder 

vi vårt designelement ’triangeln’ i 

olika skepnader och storlekar. intill 

ser du exempel på användnings- 

områden till exempel modul (t.ex 1/4), 

bullets och flik .

’triangeln’

Triangeln kan användas i flera olika skepnader i 
profilen. Nedan ser du exempel på den blå/rosa 
versionen (fungerar även inverterad). Fungerar 
som 1/4-modul, helsida och sk. ”bullet”.
Mässingstriangeln kan också återfinnas i annon-
seringsflikar likt nedan.

edsviken
adres s: r am backen 8  

ob j ektst yp: vill a    

ru m : 6 rok

utgångspris : 3 750 000 kr    

såld för: 4 400 000 kr  

mån 2/9 17:45

Tillgång till vårt spekulantregister.

En engagerad mäklare.

Trygg hantering av bostadsaffären.

Tillgång till vårt spekulantregister.

En engagerad mäklare.

Trygg hantering av bostadsaffären.



Grafisk Guide © 2017 SkandiaMäklarna

objektsbeskrivningsmoduler

uppslag med bård

uppslag 3/4 uppslag

1/21/1

1/2

1/4

Objektsbeskrivningen är uppbyggd på ett modul- 
system där du själv kan skapa din layout. Välj mellan 
de olika modulerna och komponera, utefter underlag, 
sidomfång och smak.

• Omslag
• Uppslag med bård
• Uppslag
• 1/2-sidesspalt

• 1/4-yta
• 1/1-sida
• 1/2-sida
• 3/4-uppslag

våra  
objektsbeskrivningar.

våra objektsbeskrivningar är en  

viktig kontaktyta för såväl säljare 

som köpare. de har också stora behov 

av variation och dynamik.

objektsbeskrivningarna är därför 

uppbyggda utifrån det modulsystem 

som visas här intill .

komponera din sidlayout med hjälp 

av 1/4 , 1/2 (stående och liggande), 1/1 , 

uppslag och 3/4 uppslag.

framsidan har en fast design där  

endast bild och adress ändras.

välkommen hem.
norrtu ll sgatan 2 5c , 3tr
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objektsbeskrivning

välkommen hem.
norrtu ll sgatan 2 5c , 3tr

mäkl are: håk an lin dén

070 - 8 8 8 12 16

kontor: vasastan

08 - 599 05 100

en trea m ed 

”all a r ätt ”

Välkommen till denna smakfulla och mycket 

harmoniska villa i området Lappetorp vid 

Havet. Fastigehten ligger endast ca 10 minuter 

från centrala Nyköping. Skaffa dig möjlighet 

att njuta av havet, naturen, tystnaden och den 

sörmländska skärgården. 

Nybyggd, exklusiv och påkostad fastighet med 

allt man kan önska sig av bekvämlighet och 

avslappning såsom stora sällskapsytor med 

fantastiskt ljusinsläpp och öppet upp i nock. 

Braskamin, bastu, rymligt kök från Marbodal, 

golvvärme är bara ett par exempel på nivån i 

huset som bidrar till upplevelsen.

I huset finns två helkaklade badrum, givetvis 

med golvvärme. Stor friköpt naturtomt om 

1739 kvm med fina möjligheter för stora och 

små att njuta i trädgården. Runt huset finns 

två altaner. Carport med förråd finns också. 

Ta chansen att besöka denna gemytliga och 

trevliga skärgårdsidyll.

välkom m en till den na 3 :a m ed all a 

r ätt. suver änt l äg e i mysigt

gårdsh us ett sten k ast fr ån 

oden pl an . här bock ar man av 

samtliga pu n kter även på den m est 

kr äsn es önskelista . vad sägs om 

san n sekel skiftesan da , optimal 

pl an lösning , södervän d 

balkong mot mysig in n ergård 

och socialt kök i sk an dinavisk 

stilren desig n .

smakfu llt renover ad fr ån golv till 

tak m ed br a k änsl a för materialval 

och detal j er . här möts man av l j us 

och rym d m ed härliga y tor för 

u mgäng e samt t vå br a sovru m mot 

den lug na in n ergården . stor walk- 

in - closet g er mäng der m ed 

förvaring . br a förening i 

väl skött fastig h et. den na l äg en h et 

måste ses och

u pplevas på pl ats! här k an er bostadsdröm 

i vasastan bli verklig h et. 

den 
perfekta 

trean
norrtu ll sgatan 2 5c

pris : 5 950 000 kr/bu d

avg ift: 3 040 kr

boarea: 76 kvm

antal ru m : 3 rok

byggår: 1900

adres s: norrtu ll sgatan 2 5 c , 3tr

master bedroom 

m ed stort fönsterparti 

i  v in kel . 

l äg en h eten totalrenover ades 

u n der 2015 m ed nya y tskikt, ny el 

samt ett påkostat kök .

g enomgåen de l j usa väggar och vit- 

lutade fu rugolv.

 

l äg en h eten består av:

- y teffektiv k appru m m ed gott 

om pl ats för avhäng ning . 

säkerh etsdörr.

- in n erhall m ed pl ats för möblering .

- re jält vardagsru m m ed härligt 

l j usinsl äpp g enom högt fönster och 

h elg l asad dörr mot balkong en . här 

gör s ig bygg nadsåret påm int

tack vare den re jäl a takhöj den , 

stuck atu r, takrosett och höga golv-

sockl ar . här in rym s m ed l ätth et stor 

soffg ru pp och matsal smöbel .

öppen pl an lösning mot köket.

- härlig balkong mot den u n der 

som maren lu m m iga gården . fr ån 2015 .

planlösning
- stilfu llt kök i str am sk an dinavisk 

desig n . påkostad in redning beståen de 

av vita luckor m ed alu m ini u m g repp -

list, bän kskiva i carr ar amarmor samt 

ho och bl an dare i mäs sing . fu ll  

maskin ell utrustning m ed integ rer ad 

kyl/frys och diskmaskin , vit

in du ktionshäll och varm lu ftsug n 

samt dold köksfl äkt i väggsk åp. 

gott om förvaring och arbetsy tor . 

bred arbetsbän k intill matpl atsen .

- rym ligt master bedroom m ed stort

fönsterparti i  v in kel . här in rym s 

såväl du bbel säng som arbetspl ats . 

lug nt l äg e mot gård.

- re jält tilltag en walk- in - closet 

i anslutning till sovru m m et. 

nästintill obeg r änsat m ed utrym m e 

för kl äder .

- sovru m 2 som även det ligg er 

mot gård. ru m m et dispon er as m ed 

fördel som barn ru m/arbetsru m 

eller gästru m .

re jält tilltag en 

walk- in - closet i an slutning 

tillvsovru m m et. 

y teffektiv k appru m 

m ed gott om pl ats för

avhäng ning . 

- fr äscht badru m i stilren desig n . 

vägg k akel i g r ått m ed stor a pl attor 

och mörkt klin kergolv m ed värm e . 

wc , han dfat och dusch hörna .

stort badru m s sk åp m ed speg el samt

t vättmaskin som ingår .

sam man fat tningsvis är det ta 

l äg en h eten för er m ed högt ställda 

kr av på ert boen de . en 3 :a m ed 

”all a r ätt ”. 

adres s

Norrtullsgatan 25 C, 3 tr

kom m u n

Kommun: Stockholm
Församling: Gustav Vasa
Skattesats: 31,03 %

ob j ektst yp

Bostadsrättslägenhet

byggår

1900

boarea

76 kvm. Uppgift angående boarean är baserad
på föreningens uppgifter. Denna area kan av
olika skäl vara felaktig. Den köpare som anser
arean vara av betydelse för köpet bör därför
vidta en uppmätning före köpet.

våning

Våningsplan 3. Hiss finns.

ru m

3 rum och kök.

avg ift

3 040 kr/mån. Ingår: värme och bredband 100
Mbit/s
pris

5 950 000 kr/bud
balkong

Rymlig balkong mot grönskande innergård.
Sydvästläge.

övriga utrym m en

Det finns cykelförråd samt festlokal med
övernattningsmöjlighet. Barnvagnsförråd,
källarförråd och tvättstuga (med Miele
utrustning) i samma trappuppgång.

Mycket omhändetagen och välvårdad
innergård med utemöbler och grillmöjlighet.

t v och intern et

Ansluten till kabelnät. Leverantör: Com Hem.
Bredband via fiber i huset. Ingår i avgiften.
Leverantör: Ownit

bostadsr ättsförening

Förenings namn: Kejsarkronan 33
Föreningsform: Bostadsrättsförening
Lägenhetsnummer: 30

u ppvärm ning

Bergvärme

ekonom i

(Driftskostnader: Försäkring 250 kr/mån,
Hushållsström ca 300 kr/mån, Separat
uppvärmning av vatten per lägenhet ca 145 kr/
mån. Observera att driftkostnaderna är
ungefärliga och kan variera bla. beroende på
antalet boende i lägenheten.).
Pantsatt: ja, Att lägenheten är 
pantsatt betyder
att nuvarande ägare har lån på lägenheten via
låneinstitut och dessa lån löses på
tillträdesdagen.
Pantsättningsavgift: 448 kr
Överlåtelseavgift: 1.120 kr betalas av
Andel av årsavgift: 1,64339%
Andel i förening: 1,668%
Energiprestanda: 87 kWh/m²/år

övrigt

Bostadsrättsföreningen Kejsarkronan 33 i
Stockholm med adress Norrtullsgatan 25 är en
äkta bostadsrättsförening som bildades 1999
och förvaltar fastigheten sedan 2002, marken

utförda renoveringar

2016 Omläggning av innergård

2013 Installation av fibernät via Ownit 

(ingår i avgiften)

2012-13 Renovering av förskolans gård

2010-12 Trapphus uppfräschade, målning av

hissdörrar, polering golv mm

2011 Nytt låssystem för samtliga portar

2011 Spolning av gatuhusets stammar

2011 Omfattande översyn av ventilation

2010 Installation av individuella vattenmätare

2010 Byte avstängningsventiler

2010 Installation av snörasskydd

2009 Föreningslokal uppförd i gårdshusets

källare

2008-09 Installation av bergvärme

2007-10 Renovering av innergård/trädgård

2007-09 Gårdshusets vind inredd till

lägenheter

2007 Tvättstuga renoverad samt nya maskiner

2006 Gatuhusets vind inredd till lägenheter

2005 Nya portar installerade mot gata och i

bostadsfakta

gatuhus

2005 Målning av samtliga fönster

2004 Målning av samtliga trapphus

2003 Målning av tak

1987 Stammar bytta i gårdshuset

1987 Putsning av fasad gårdshuset

Kommande renoveringar (3-årsplan):

- Normalt underhåll

För övrig information se föreningens stadgar

och årsredovisning eller besök föreningens

hemsida www.kejsarkronan33.com.

övriga utrym m en :

Förråd: Till lägenheten hör ett förråd i källare

om ca 6 kvm. (190*300 cm)

Innergård: Fin innergård som renoverades så

sent som 2013. Sommartid förses med gården

med trädgårdsmöbler.

Tvättstuga: Tvättstuga finns i gårdshusets

källare, utrustning består av 7 tvättmaskiner, 

5 torktumlare, 1 torkskåp, 1 torkrum samt

mangel.

Cykelförvaring/Barnvagnsförråd: Cykel/

barnvagnsrum finns i anslutning till entrén.

Föreningslokal: I gårdshusets källare finns

föreningslokal som kan hyras av föreningens

medlemmar. Lokalen går även att hyra som

övernattningsbostad för föreningens

medlemmar.

Miljörum: I gatuhusets källare finns soprum

med källsortering.

är upplåten med tomträtt. Föreningen består
av 63 lägenheter med bostadsrätt, 5 lägenheter
med hyresrätt samt 3 lokaler i bottenplan, idag
uthyrda och kafé, dagis och butik som
verksamhet. Föreningen består av två
fastigheter, en gatufastighet uppförd mellan
åren 1984-87 samt ett gårdshus uppförd 1900.
Sammanlagd bostadsyta är 4957 
kvm samt 756
kvm lokalyta. Juridisk person accepteras inte

Översikt på objektsbeskriv-
ningen. För mer informa-
tion, se malldokument för  
Objektsbeskrivningar.

l äg e/kom m u nik ation er

Attraktivt läge i levande kvarter med direkt

närhet till Odenplan samt närhet till härliga

grönområden i som Vasaparken,

Bellevueparken och Hagaparken. I anslutning

till Hagaparken/Bellevueparken ligger

Brunnsviken där badmöjligheter finns. I

närområdet finns gott om trevliga

restauranger, caféer och butiker. En kort

promenad tar dig till utmärkta

kommunikationer med T-bana Odenplan och

bussar som tar dig i alla riktlinjer.

adm inistr ationsersättning för 

an nonsering på h em n et

För annons som publiceras på hemnet.se

utbetalar Hemnet Service HNS AB en

ersättning till det publicerande

mäklarkontoret. Från och med den 1 december

2015 uppgår ersättningen till 300 kr inkl.

moms eller mer beroende på utgångspriset,

dock max 800 kr inkl. moms.

en erg idekl ar ation

Från och med 1 juli 2012 har 

bostadsrättsföreningar

skyldighet att upprätta en

energideklaration för föreningens fastighet.

Deklarationen ska utföras tillsammans med

en ackrediterad energiexpert.

erb j u dan de boen dek alkyl

Om du önskar få en beräkning av

boendekostnaderna, kontakta ansvarig

fastighetsmäklare som erbjuder att upprätta

en skriftlig boendekostnadskalkyl.

köparens u n dersökningsplikt

Köparen har en långtgående 

undersökningsplikt

och uppmanas att före köpet undersöka

lägenheten. Säljaren svarar inte för fel och

brister som köparen borde kunnat upptäcka.

Säljaren svarar inte heller för fel och brister

som köparen borde ha räknat med eller borde

ha förväntat sig med hänsyn till 

bostadsrättens

ålder, pris, skick och användning. Om det inns

symptom på fel som köparen inte själv kan

dra slutsatser av måste köparen gå vidare med

sin undersökning och, om så krävs, anlita en

sakkunnig för att fullgöra sin 

undersökningsplikt.

Det är inte bara själva lägenheten som 

undersökningsplikten omfattar. Även 

förhållanden kring bostadsrättsföreningen 

bör undersökas.

En kontakt med företrädare för föreningen 

bör

därför alltid ingå i köparens undersökning,

liksom en genomgång av stadgar och senaste

årsredovisning. För mer detaljerad 

information kontakta din lokala 

SkandiaMäklare, eller

besök oss på www.skandiamaklarna.se

Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör

huvudsakligen från säljaren och kontrolleras

av fastighetsmäklaren endast om 

omständigheterna ger anledning till detta.

bu dg ivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande
lag och innebär att du som spekulant lämnar

ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren,

som löpande redovisar det högsta budet till

säljaren och till övriga budgivare. Senast när

förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar

fastighetsmäklaren en budgivningslista till

köpare och säljare med namn, kontak- 

tuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella 

villkor. Säljaren har alltid fri prövningsrätt 

och behöver inte sälja till den som lagt det 

högsta budet. Innan köpekontraktet är 

undertecknat av bägge parter har inget 

bindande avtal träffats. Om någon spekulant 

lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men 

innan köpekontraktet undertecknats, är 

mäklaren skyldig att framföra detta bud till 

säljaren, som tar ställning till om budet skall 

beaktas.

säl jarens fr ia prövningsr ätt och

kontr akts skrivning

Säljaren har så kallad fri prövningsrätt. Det

innebär att endast säljaren kan besluta till 

vem

och vilket pris denne vill sälja. När köparen 

har kommit överens med säljaren om 

köpeskillingen och andra eventuella villkor 

skrivs köpekontraktet.

Först när köpekontraktet (som uppfyller 

lagens formkrav för ett köpekontrakt) är 

energideklaration

Från och med 1 juli 2012 har bostadsrätts- 

föreningar skyldighet att upprätta en energi- 

deklaration för föreningens fastighet.

 Deklarationen ska utföras tillsammans med 

en ackrediterad energiexpert.

erbjudande boendekalkyl

Om du önskar få en beräkning av boendekost- 

naderna, kontakta ansvarig fastighetsmäklare 

som erbjuder att upprätta en skriftlig 

boendekostnadskalkyl.

köparens undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt

och uppmanas att före köpet undersöka lägenheten. 

Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen 

borde kunnat upptäcka.

 Säljaren svarar inte heller för fel och brister

som köparen borde ha räknat med eller borde

ha förväntat sig med hänsyn till bostadsrättens

ålder, pris, skick och användning. Om det finns

symptom på fel som köparen inte själv kan dra 

slutsatser av måste köparen gå vidare med sin 

undersökning och, om så krävs, anlita en sak- 

kunnig för att fullgöra sin undersökningsplikt. Det 

är inte bara själva lägenheten som undersöknings- 

plikten omfattar. Även förhållanden kring

bostadsrättsföreningen bör undersökas. En

kontakt med företrädare för föreningen bör därför 

alltid ingå i köparens undersökning, liksom en 

genomgång av stadgar och senaste årsredovisning. 

För mer detaljerad information kontakta din lokala 

SkandiaMäklare, eller besök oss på www.

skandiamaklarna.se

 Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör

huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av

fastighetsmäklaren endast om omständigheterna 

ger anledning till detta.

budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag 

och innebär att du som spekulant lämnar ditt bud 

till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande 

redovisar det högsta budet till säljaren och till 

övriga budgivare. Senast när förmedlingsuppdraget 

är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en 

budgivningslista till köpare och säljare med namn, 

kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella 

villkor. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och 

behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. 

Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge 

parter har inget bindande avtal träffats. Om

någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad

budgivning, men innan köpekontraktet under- 

tecknats, är mäklaren skyldig att framföra

detta bud till säljaren, som tar ställning till om

budet skall beaktas.

säljarens fria prövningsrätt och

kontraktsskrivning

Säljaren har så kallad fri prövningsrätt. Det

innebär att endast säljaren kan besluta till vem

och vilket pris denne vill sälja. När köparen har

kommit överens med säljaren om köpeskillingen

och andra eventuella villkor skrivs köpekontraktet.

Först när köpekontraktet (som uppfyller lagens

formkrav för ett köpekontrakt) är undertecknat

av både köpare och säljare, samt att eventuella

svävarvillkor är uppfyllda, är köpet bindande.

Med andra ord är inte ett anbud eller ett muntligt

eller skriftligt löfte bindande för varken köpare

eller säljare.

håkan lindén

fastighetsmäklare, skandiamäklarna

tfn: 070 - 8 8 8 12 16

henrik.linden@skandiamaklarna. se

kontor: vasastan

tfn: 08 - 599 05 100

assisterande fastighetsmäklare:

einar johansson

tfn: 070 - 8 8 8 12 16

einar. johansson@skandiamaklarna. se
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energideklaration

Från och med 1 juli 2012 har bostadsrätts- 

föreningar skyldighet att upprätta en energi- 

deklaration för föreningens fastighet.

 Deklarationen ska utföras tillsammans med 

en ackrediterad energiexpert.

erbjudande boendekalkyl

Om du önskar få en beräkning av boendekost- 

naderna, kontakta ansvarig fastighetsmäklare 

som erbjuder att upprätta en skriftlig 

boendekostnadskalkyl.

köparens undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt

och uppmanas att före köpet undersöka lägenheten. 

Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen 

borde kunnat upptäcka.

 Säljaren svarar inte heller för fel och brister

som köparen borde ha räknat med eller borde

ha förväntat sig med hänsyn till bostadsrättens

ålder, pris, skick och användning. Om det finns

symptom på fel som köparen inte själv kan dra 

slutsatser av måste köparen gå vidare med sin 

undersökning och, om så krävs, anlita en sak- 

kunnig för att fullgöra sin undersökningsplikt. Det 

är inte bara själva lägenheten som undersöknings- 

plikten omfattar. Även förhållanden kring

bostadsrättsföreningen bör undersökas. En

kontakt med företrädare för föreningen bör därför 

alltid ingå i köparens undersökning, liksom en 

genomgång av stadgar och senaste årsredovisning. 

För mer detaljerad information kontakta din lokala 

SkandiaMäklare, eller besök oss på www.

skandiamaklarna.se

 Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör

huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av

fastighetsmäklaren endast om omständigheterna 

ger anledning till detta.

budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag 

och innebär att du som spekulant lämnar ditt bud 

till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande 

redovisar det högsta budet till säljaren och till 

övriga budgivare. Senast när förmedlingsuppdraget 

är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en 

budgivningslista till köpare och säljare med namn, 

kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella 

villkor. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och 

behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. 

Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge 

parter har inget bindande avtal träffats. Om

någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad

budgivning, men innan köpekontraktet under- 

tecknats, är mäklaren skyldig att framföra

detta bud till säljaren, som tar ställning till om

budet skall beaktas.

säljarens fria prövningsrätt och

kontraktsskrivning

Säljaren har så kallad fri prövningsrätt. Det

innebär att endast säljaren kan besluta till vem

och vilket pris denne vill sälja. När köparen har

kommit överens med säljaren om köpeskillingen

och andra eventuella villkor skrivs köpekontraktet.

Först när köpekontraktet (som uppfyller lagens

formkrav för ett köpekontrakt) är undertecknat

av både köpare och säljare, samt att eventuella

svävarvillkor är uppfyllda, är köpet bindande.

Med andra ord är inte ett anbud eller ett muntligt

eller skriftligt löfte bindande för varken köpare

eller säljare.

håkan lindén

fastighetsmäklare, skandiamäklarna

tfn: 070 - 8 8 8 12 16

henrik.linden@skandiamaklarna. se

kontor: vasastan

tfn: 08 - 599 05 100

assisterande fastighetsmäklare:

einar johansson

tfn: 070 - 8 8 8 12 16

einar. johansson@skandiamaklarna. se

utförda renoveringar

2016 Omläggning av innergård

2013 Installation av fibernät via Ownit 

(ingår i avgiften)

2012-13 Renovering av förskolans gård

2010-12 Trapphus uppfräschade, målning av

hissdörrar, polering golv mm

2011 Nytt låssystem för samtliga portar

2011 Spolning av gatuhusets stammar

2011 Omfattande översyn av ventilation

2010 Installation av individuella vattenmätare

2010 Byte avstängningsventiler

2010 Installation av snörasskydd

2009 Föreningslokal uppförd i gårdshusets

källare

2008-09 Installation av bergvärme

2007-10 Renovering av innergård/trädgård

2007-09 Gårdshusets vind inredd till

lägenheter

2007 Tvättstuga renoverad samt nya maskiner

2006 Gatuhusets vind inredd till lägenheter

2005 Nya portar installerade mot gata och i

gatuhus

2005 Målning av samtliga fönster

2004 Målning av samtliga trapphus

2003 Målning av tak

1987 Stammar bytta i gårdshuset

1987 Putsning av fasad gårdshuset

Kommande renoveringar (3-årsplan):

- Normalt underhåll

För övrig information se föreningens stadgar

och årsredovisning eller besök föreningens

hemsida www.kejsarkronan33.com.

övriga utrym m en :

Förråd: Till lägenheten hör ett förråd i källare

om ca 6 kvm. (190*300 cm)

Innergård: Fin innergård som renoverades så

sent som 2013. Sommartid förses med gården

med trädgårdsmöbler.

Tvättstuga: Tvättstuga finns i gårdshusets

källare, utrustning består av 7 tvättmaskiner, 

5 torktumlare, 1 torkskåp, 1 torkrum samt

mangel.

Cykelförvaring/Barnvagnsförråd: Cykel/

barnvagnsrum finns i anslutning till entrén.

Föreningslokal: I gårdshusets källare finns

föreningslokal som kan hyras av föreningens

medlemmar. Lokalen går även att hyra som

övernattningsbostad för föreningens

medlemmar.

Miljörum: I gatuhusets källare finns soprum

med källsortering.

är upplåten med tomträtt. Föreningen består
av 63 lägenheter med bostadsrätt, 5 lägenheter
med hyresrätt samt 3 lokaler i bottenplan, idag
uthyrda och kafé, dagis och butik som
verksamhet. Föreningen består av två
fastigheter, en gatufastighet uppförd mellan
åren 1984-87 samt ett gårdshus uppförd 1900.
Sammanlagd bostadsyta är 4957 
kvm samt 756
kvm lokalyta. Juridisk person accepteras inte

l äg e/kom m u nik ation er

Attraktivt läge i levande kvarter med direkt

närhet till Odenplan samt närhet till härliga

grönområden i som Vasaparken,

Bellevueparken och Hagaparken. I anslutning

till Hagaparken/Bellevueparken ligger

Brunnsviken där badmöjligheter finns. I

närområdet finns gott om trevliga

restauranger, caféer och butiker. En kort

promenad tar dig till utmärkta

kommunikationer med T-bana Odenplan och

bussar som tar dig i alla riktlinjer.

adm inistr ationsersättning för 

an nonsering på h em n et

För annons som publiceras på hemnet.se

utbetalar Hemnet Service HNS AB en

ersättning till det publicerande

mäklarkontoret. Från och med den 1 december

2015 uppgår ersättningen till 300 kr inkl.

moms eller mer beroende på utgångspriset,

dock max 800 kr inkl. moms.

en erg idekl ar ation

Från och med 1 juli 2012 har 

bostadsrättsföreningar

skyldighet att upprätta en

energideklaration för föreningens fastighet.

Deklarationen ska utföras tillsammans med

en ackrediterad energiexpert.

erb j u dan de boen dek alkyl

Om du önskar få en beräkning av

boendekostnaderna, kontakta ansvarig

fastighetsmäklare som erbjuder att upprätta

en skriftlig boendekostnadskalkyl.

köparens u n dersökningsplikt

Köparen har en långtgående 

undersökningsplikt

och uppmanas att före köpet undersöka

lägenheten. Säljaren svarar inte för fel och

brister som köparen borde kunnat upptäcka.

Säljaren svarar inte heller för fel och brister

som köparen borde ha räknat med eller borde

ha förväntat sig med hänsyn till 

bostadsrättens

ålder, pris, skick och användning. Om det inns

symptom på fel som köparen inte själv kan

dra slutsatser av måste köparen gå vidare med

sin undersökning och, om så krävs, anlita en

sakkunnig för att fullgöra sin 

undersökningsplikt.

Det är inte bara själva lägenheten som 

undersökningsplikten omfattar. Även 

förhållanden kring bostadsrättsföreningen 

bör undersökas.

En kontakt med företrädare för föreningen 

bör

därför alltid ingå i köparens undersökning,

liksom en genomgång av stadgar och senaste

årsredovisning. För mer detaljerad 

information kontakta din lokala 

SkandiaMäklare, eller

besök oss på www.skandiamaklarna.se

Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör

huvudsakligen från säljaren och kontrolleras

av fastighetsmäklaren endast om 

omständigheterna ger anledning till detta.

bu dg ivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande
lag och innebär att du som spekulant lämnar

ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren,

som löpande redovisar det högsta budet till

säljaren och till övriga budgivare. Senast när

förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar

fastighetsmäklaren en budgivningslista till

köpare och säljare med namn, kontak- 

tuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella 

villkor. Säljaren har alltid fri prövningsrätt 

och behöver inte sälja till den som lagt det 

högsta budet. Innan köpekontraktet är 

undertecknat av bägge parter har inget 

bindande avtal träffats. Om någon spekulant 

lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men 

innan köpekontraktet undertecknats, är 

mäklaren skyldig att framföra detta bud till 

säljaren, som tar ställning till om budet skall 

beaktas.

säl jarens fr ia prövningsr ätt och

kontr akts skrivning

Säljaren har så kallad fri prövningsrätt. Det

innebär att endast säljaren kan besluta till 

vem

och vilket pris denne vill sälja. När köparen 

har kommit överens med säljaren om 

köpeskillingen och andra eventuella villkor 

skrivs köpekontraktet.

Först när köpekontraktet (som uppfyller 

lagens formkrav för ett köpekontrakt) är 

välkommen hem.
norrtu ll sgatan 2 5c , 3tr

mäkl are: håk an lin dén

070 - 8 8 8 12 16

kontor: vasastan

08 - 599 05 100

en trea m ed 

”all a r ätt ”

Välkommen till denna smakfulla och mycket 

harmoniska villa i området Lappetorp vid 

Havet. Fastigehten ligger endast ca 10 minuter 

från centrala Nyköping. Skaffa dig möjlighet 

att njuta av havet, naturen, tystnaden och den 

sörmländska skärgården. 

Nybyggd, exklusiv och påkostad fastighet med 

allt man kan önska sig av bekvämlighet och 

avslappning såsom stora sällskapsytor med 

fantastiskt ljusinsläpp och öppet upp i nock. 

Braskamin, bastu, rymligt kök från Marbodal, 

golvvärme är bara ett par exempel på nivån i 

huset som bidrar till upplevelsen.

I huset finns två helkaklade badrum, givetvis 

med golvvärme. Stor friköpt naturtomt om 

1739 kvm med fina möjligheter för stora och 

små att njuta i trädgården. Runt huset finns 

två altaner. Carport med förråd finns också. 

Ta chansen att besöka denna gemytliga och 

trevliga skärgårdsidyll.

välkom m en till den na 3 :a m ed all a 

r ätt. suver änt l äg e i mysigt

gårdsh us ett sten k ast fr ån 

oden pl an . här bock ar man av 

samtliga pu n kter även på den m est 

kr äsn es önskelista . vad sägs om 

san n sekel skiftesan da , optimal 

pl an lösning , södervän d 

balkong mot mysig in n ergård 

och socialt kök i sk an dinavisk 

stilren desig n .

smakfu llt renover ad fr ån golv till 

tak m ed br a k änsl a för materialval 

och detal j er . här möts man av l j us 

och rym d m ed härliga y tor för 

u mgäng e samt t vå br a sovru m mot 

den lug na in n ergården . stor walk- 

in - closet g er mäng der m ed 

förvaring . br a förening i 

väl skött fastig h et. den na l äg en h et 

måste ses och

u pplevas på pl ats! här k an er bostadsdröm 

i vasastan bli verklig h et. 

den 
perfekta 

trean
norrtu ll sgatan 2 5c

pris : 5 950 000 kr/bu d

avg ift: 3 040 kr

boarea: 76 kvm

antal ru m : 3 rok

byggår: 1900

adres s: norrtu ll sgatan 2 5 c , 3tr

master bedroom 

m ed stort fönsterparti 

i  v in kel . 

l äg en h eten totalrenover ades 

u n der 2015 m ed nya y tskikt, ny el 

samt ett påkostat kök .

g enomgåen de l j usa väggar och vit- 

lutade fu rugolv.

 

l äg en h eten består av:

- y teffektiv k appru m m ed gott 

om pl ats för avhäng ning . 

säkerh etsdörr.

- in n erhall m ed pl ats för möblering .

- re jält vardagsru m m ed härligt 

l j usinsl äpp g enom högt fönster och 

h elg l asad dörr mot balkong en . här 

gör s ig bygg nadsåret påm int

tack vare den re jäl a takhöj den , 

stuck atu r, takrosett och höga golv-

sockl ar . här in rym s m ed l ätth et stor 

soffg ru pp och matsal smöbel .

öppen pl an lösning mot köket.

- härlig balkong mot den u n der 

som maren lu m m iga gården . fr ån 2015 .

planlösning
- stilfu llt kök i str am sk an dinavisk 

desig n . påkostad in redning beståen de 

av vita luckor m ed alu m ini u m g repp -

list, bän kskiva i carr ar amarmor samt 

ho och bl an dare i mäs sing . fu ll  

maskin ell utrustning m ed integ rer ad 

kyl/frys och diskmaskin , vit

in du ktionshäll och varm lu ftsug n 

samt dold köksfl äkt i väggsk åp. 

gott om förvaring och arbetsy tor . 

bred arbetsbän k intill matpl atsen .

- rym ligt master bedroom m ed stort

fönsterparti i  v in kel . här in rym s 

såväl du bbel säng som arbetspl ats . 

lug nt l äg e mot gård.

- re jält tilltag en walk- in - closet 

i anslutning till sovru m m et. 

nästintill obeg r änsat m ed utrym m e 

för kl äder .

- sovru m 2 som även det ligg er 

mot gård. ru m m et dispon er as m ed 

fördel som barn ru m/arbetsru m 

eller gästru m .

re jält tilltag en 

walk- in - closet i an slutning 

tillvsovru m m et. 

y teffektiv k appru m 

m ed gott om pl ats för

avhäng ning . 

- fr äscht badru m i stilren desig n . 

vägg k akel i g r ått m ed stor a pl attor 

och mörkt klin kergolv m ed värm e . 

wc , han dfat och dusch hörna .

stort badru m s sk åp m ed speg el samt

t vättmaskin som ingår .

sam man fat tningsvis är det ta 

l äg en h eten för er m ed högt ställda 

kr av på ert boen de . en 3 :a m ed 

”all a r ätt ”. 

adres s

Norrtullsgatan 25 C, 3 tr

kom m u n

Kommun: Stockholm
Församling: Gustav Vasa
Skattesats: 31,03 %

ob j ektst yp

Bostadsrättslägenhet

byggår

1900

boarea

76 kvm. Uppgift angående boarean är baserad
på föreningens uppgifter. Denna area kan av
olika skäl vara felaktig. Den köpare som anser
arean vara av betydelse för köpet bör därför
vidta en uppmätning före köpet.

våning

Våningsplan 3. Hiss finns.

ru m

3 rum och kök.

avg ift

3 040 kr/mån. Ingår: värme och bredband 100
Mbit/s
pris

5 950 000 kr/bud
balkong

Rymlig balkong mot grönskande innergård.
Sydvästläge.

övriga utrym m en

Det finns cykelförråd samt festlokal med
övernattningsmöjlighet. Barnvagnsförråd,
källarförråd och tvättstuga (med Miele
utrustning) i samma trappuppgång.

Mycket omhändetagen och välvårdad
innergård med utemöbler och grillmöjlighet.

t v och intern et

Ansluten till kabelnät. Leverantör: Com Hem.
Bredband via fiber i huset. Ingår i avgiften.
Leverantör: Ownit

bostadsr ättsförening

Förenings namn: Kejsarkronan 33
Föreningsform: Bostadsrättsförening
Lägenhetsnummer: 30

u ppvärm ning

Bergvärme

ekonom i

(Driftskostnader: Försäkring 250 kr/mån,
Hushållsström ca 300 kr/mån, Separat
uppvärmning av vatten per lägenhet ca 145 kr/
mån. Observera att driftkostnaderna är
ungefärliga och kan variera bla. beroende på
antalet boende i lägenheten.).
Pantsatt: ja, Att lägenheten är 
pantsatt betyder
att nuvarande ägare har lån på lägenheten via
låneinstitut och dessa lån löses på
tillträdesdagen.
Pantsättningsavgift: 448 kr
Överlåtelseavgift: 1.120 kr betalas av
Andel av årsavgift: 1,64339%
Andel i förening: 1,668%
Energiprestanda: 87 kWh/m²/år

övrigt

Bostadsrättsföreningen Kejsarkronan 33 i
Stockholm med adress Norrtullsgatan 25 är en
äkta bostadsrättsförening som bildades 1999
och förvaltar fastigheten sedan 2002, marken

bostadsfakta

  

objektsbeskrivning

uppslag med bård
omslag uppslag

3/4 uppslag

2-spalt 2-spalt 2-spalt

1/2

1/2

1/4

1/4 1/4

1/4 1/41/4

1/2

1/4 1/4

1/4 1/41/4

1/2

1/1

1/1

Objektsbeskrivningen är 
uppbyggd på det modul- 
system som presenterats  
tidigare, där du själv kan  
skapa din beskrivning.  
    Välj mellan de olika 
modulerna och komponera, 
utefter underlag, sidomfång 
och smak.

• Omslag
• Uppslag med bård
• Uppslag
• 1/2-sidesspalt
• 1/4-yta
• 1/1-sida
• 1/2-sida
• 3/4-uppslag
eller
2-spaltssidor med  
informationstext.

1/4
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visning

våra skyltar.

våra skyltar (visningsbockar  

och kanalplastskyltar) ska  

tydligt vägleda betraktaren och 

skicka signaler om varumärket som  

premiumaktör.

pilen som designelement (’triangeln’) 

är återkommande i profilen.

skyltar

Exempel på Visningsskylt  
och Kanalplastskylt.

till salu
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våra annonser.

intill visas annonsexempel på en  

liggande annons (244x159). denna kan 

varieras utefter behov och format.

dock bör struktur och layout följas. 

annons liggande 1/2-sida

mäkl are: håk an lin dén

070 - 8 8 8 12 16

kontor : vasastan

08 - 599 05 100

adres s: norrtu ll sgatan 2 5 c , 3tr  

pr is : 5 950 000 kr/bu d

avg ift: 3 040 kr • boarea: 76 kvm

antal ru m : 3 rok • byggår: 1900

visas: sön 19/2 kl . 14 :00 –15 :00, mån 20/2 18 :30 –19:00

vasastan

den 
perfekta 

trean
mäkl are: håk an lin dén

070 - 8 8 8 12 16

kontor: vasastan

08 - 599 05 100

adres s: norrtu ll sgatan 2 5 c , 3tr  

pr is : 5 950 000 kr/bu d

avg ift: 3 040 kr • boarea: 76 kvm

antal ru m : 3 rok • byggår: 1900

visas: sön 19/2 kl . 14 :00 –15 :00, mån 20/2 18 :30 –19:00

vasastan

den 
perfekta 

trean

bildyta

bildyta bildyta

infoyta

kontaktyta

n eutr a prem i u m

10/2 5 pkt

+75 optisk

neutra  
premium

41,5/44,5 pkt
0 optisk

I figur ovan ser du typografi- 
angivelser i Neutra Premium.

Ovan ser de olika ytor som annonsen är uppbyggd av. 
Bildytor kan varieras mellan en och tre. 
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våra dr.

dr (144x305) i  närområdet är en viktig 

kanal för oss. med dessa flyers vill vi 

locka till framtida visning eller till 

försäljning.

arbeta med layouten efter angiven 

’grid’.  byt rubrik (visning/såld) efter 

behov.

dr 144x305

infoytabildyta

bildyta

fastighetsmäklare: håkan lindén

070 - 8 8 8 12 16

kontor: vasastan

såld
adress: norrtullsgatan 25c

antal rum: 3

boarea: 76 kvm

objektstyp: brf

avgift: 3040 kr/mån

slutpris: 8 075 000 kr

(106 250 kr/kvm)

nyligen har jag haft förmånen att 

förmedla en bostadsrätt i ert  

kvarter. jag har fortfarande kontakt 

med flera spekulanter som inte blev 

köpare av denna bostad.

funderar ni också på att sälja eller 

är nyfikna på värdet av er bostad? då 

är ni välkomna att kontakta mig för 

mer information eller kostnadsfri 

rådgivning och värdering.

håkan lindén

fastighetsmäklare, skandiamäklarna

tfn: 070 - 8 8 8 12 16

henrik.linden@skandiamaklarna. se

kontor: vasastan

08 - 599 05 100

nyligen
sålde jag i ert 

kvarter
norrtullsgatan 25c

visning

fastighetsmäklare: einar johansson

070 - 8 8 8 12 16

kontor: linköping

adress: norrtullsgatan 25c

storlek: 3 rok, 76 kvm

pris: 5 900 000 kr/bud

avgift: 3040 kr/mån

objektstyp: brf

visning: sön 1 sep 14 :30 

/mån 2 sep 17:30

rubrik
n eutr a prem i u m

10/2 5 pkt

+75 optisk

n eutr a prem i u m
16/19 pkt +75 optisk

neutra 
premium

35/44 pkt
0 optisk

Använd två bilder 
enl. figuren intill på 
framsidan och endast 
text och namnteck-
ning på baksidan.

Använd framsidan 
till information. 
   Anpassa din rubrik 
till ”visning” eller 
”såld” utefter behov. 
Använd Neutra 
Premium.
Använd baksidan för 
kontaktskapande text 
kontakt.
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våra 
fönsterskyltar.

våra fönsterskyltar ska 

inspirera och locka. därför är det 

bra att begränsa innehållet.

figurerna intill visar på val- 

möjligheterna för att komponera 

en passande layout.

välj mellan 2 alt. 3 bilder.  

begränsa brödtexten till den vänstra 

spalten och kontaktuppgifter i  

informationsytan till höger. 

se stående format på följande sida.

fönsterskylt liggande a3

Välkommen till denna smakfulla och mycket 

harmoniska villa i området Lappetorp vid Havet. 

Fastigehten ligger endast ca 10 minuter från centrala 

Nyköping. Skaffa dig möjlighet att njuta av havet, na-

turen, tystnaden och den sörmländska skärgården. 

Nybyggd, exklusiv och påkostad fastighet med allt 

man kan önska sig av bekvämlighet och avslappning 

såsom stora sällskapsytor med fantastiskt ljusinsläpp 

och öppet upp i nock. Braskamin, bastu, rymligt kök 

från Marbodal, golvvärme är bara ett par exempel 

på nivån i huset som bidrar till upplevelsen.

I huset finns två helkaklade badrum, givetvis med 

golvvärme. Stor friköpt naturtomt om 1739 kvm med 

fina möjligheter för stora och små att njuta i träd-

gården. Runt huset finns två altaner. Carport med 

förråd finns också. Ta chansen att besöka denna 

gemytliga och trevliga skärgårdsidyll.

3:a med alla rätt. suveränt läge 

i mysigt gårdshus ett stenkast 

från odenplan. här bockar man 

av samtliga punkter även på den 

mest kräsnes önskelista. vad sägs  

smakfullt renoverad från golv 

till tak med bra känsla för mate-

rialval och detaljer. stor walk-

in-closet ger mängder med för- 

varing. bra förening i välskött 

fastighet kräsnes önskelista. vad 

med bra känsla för.

den 
perfekta 

villan

håkan lindén

fastighetsmäklare, skandiamäklarna

tfn: 070 - 888 12 16 ,

henrik.linden@skandiamaklarna.se

ass. mäklare: einar johansson

tfn: 070 - 888 12 16 

einar.johansson@skandiamaklarna.se

kontor: vasastan, 08 -599 05 100

visas: sön 19/2 kl. 14 :00 –15 :00, 

 mån 20/2 18 :30 –19:00

adress: norrtullsgatan 25c, 3tr

utgångspris:  

599 000 kr/andel   

boarea: ca 183 kvm   

tomtarea: 1 739 kvm 

rum: 6 rum,  

varav 4 sovrum

byggår: 2007

objekttyp: villa 

adress: båstmansvägen 

21 , nyköping  

Välkommen till denna smakfulla och mycket har-

moniska villa i området Lappetorp vid Havet. Fast-

igehten ligger endast ca 10 minuter från centrala 

Nyköping. Skaffa dig möjlighet att njuta av havet, 

naturen, tystnaden och den sörmländska skärgår-

den. 

Nybyggd, exklusiv och påkostad fastighet med allt 

man kan önska sig av bekvämlighet och avslapp-

ning såsom stora sällskapsytor med fantastiskt 

ljusinsläpp och öppet upp i nock. Braskamin, bastu, 

rymligt kök från Marbodal, golvvärme är bara ett 

par exempel på nivån i huset som bidrar till upple-

velsen.

I huset finns två helkaklade badrum, givetvis med 

golvvärme. Stor friköpt naturtomt om 1739 kvm 

med fina möjligheter för stora och små att njuta i 

trädgården. Runt huset finns två altaner. Carport 

med förråd finns också. Ta chansen att besöka den-

na gemytliga och trevliga skärgårdsidyll.

3:a med alla rätt. suveränt läge 

i mysigt gårdshus ett stenkast 

från odenplan. här bockar man 

av samtliga punkter även på den 

mest kräsnes önskelista. vad sägs  

smakfullt renoverad från golv 

till tak med bra känsla för mate-

rialval och detaljer. stor walk-

in-closet ger mängder med för- 

varing. bra förening i välskött 

fastighet kräsnes önskelista. vad 

med bra känsla för. känsla för 

materialval och detaljer.

den 
perfekta 

trean

håkan lindén

fastighetsmäklare, skandiamäklarna

tfn: 070 - 888 12 16 ,

henrik.linden@skandiamaklarna.se

ass. mäklare: einar johansson

tfn: 070 - 888 12 16 

einar.johansson@skandiamaklarna.se

kontor: vasastan, 08 -599 05 100

visas: sön 19/2 kl. 14 :00 –15 :00, 

 mån 20/2 18 :30 –19:00

adress: norrtullsgatan 25c, 3tr

utgångspris:  

599 000 kr/andel   

boarea: ca 183 kvm   

avgift: 2 739 kr/mån 

rum: 3 rok  

objekttyp: brf 

byggår: 1908

adress: båstmansvägen 

21 , nyköping  

bildyta

text- 

spalt

bildyta bildyta infoyta

n eutr a  

prem i u m

12/28 pkt

+75 optisk

rubrik
neutra 

premium
35/39 pkt

brödtext

n eutr a  

prem i u m

12/28 pkt

+75 optisk

• Skriv en kort presentation i den vänstra spalten. 
• Välj mellan 2 alt. 3 bilder.
• Kontaktuppgifter i ”infoytan” nere till höger.

I figur ovan ser du typografiangivelser  
i Neutra Premium.

Ovan ser de olika ytor som annonsen är uppbyggd av. 
Bildytor kan varieras mellan en och tre. 



Grafisk Guide © 2017 SkandiaMäklarna

våra 
fönsterskyltar.

våra fönsterskyltar ska 

inspirera och locka. därför är det 

bra att begränsa innehållet.

figurerna intill visar på val- 

möjligheterna för att komponera 

en passande layout.

välj mellan 1 alt. 2 planlösningar.  

begränsa brödtexten till den vänstra 

spalten och placera kontaktupp- 

gifter i informationsytan till höger. 

se liggande format på sidan innan.

fönsterskylt stående a4

text- 

spalt

bildyta

plan-

lösning
infoyta

rubrik
neutra 

premium
35/39 pkt

brödtext

n eutr a prem i u m

12/28 pkt

+75 optisk

• Skriv en kort presentation  
   i den vänstra spalten.  
• Välj mellan 1 alt. 2 plan- 
   lösningar i angiven ruta.
• Kontaktuppgifter i ”info- 
   ytan” nere till höger.

En översikt över två alternativa 
layouter på stående fönster- 
skyltar (A4).
Välj mellan 1–2 planlösningar. 
Skriv ut ”såld” i bild, vid behov.

håkan lindén

fastighetsmäklare, skandiamäklarna

tfn: 070 - 888 12 16 , henrik.linden@skandiamaklarna.se

ass. mäklare: einar johansson

070 - 888 12 16 , henrik.linden@skandiamaklarna.se

kontor: vasastan, 08 - 599 05 100

visas: sön 19/2 kl. 14 :00 –15 :00, mån 20/2 18 :30 –19:00

adress: norrtullsgatan 25c, 3tr

3:a med alla rätt. suveränt 

läge i mysigt gårdshus ett 

stenkast från odenplan. 

här bockar man av samtliga 

punkter även på den mest 

sägs optimal planlösning, 

den 
perfekta 

trean

utgångspris:  

599 000 kr/andel   

boarea: ca 183 kvm   

avgift: 2 739 kr/mån 

rum: 3 rok  

objekttyp: brf 

byggår: 1908

adress: båstmansvägen 

21 , nyköping  

villa med alla rätt. suveränt 

läge i mysigt gårdshus ett 

stenkast från odenplan. 

här bockar man av samtliga 

punkter även på den mest. 

den 
perfekta 

trean

såld
utgångspris:  

599 000 kr/andel   

boarea: ca 183 kvm   

tomtarea: 1 739 kvm 

rum: 6 rum,  

varav 4 sovrum

byggår: 2007

objekttyp: villa 

adress: båstmansvägen 

21 , nyköping  

håkan lindén

fastighetsmäklare, skandiamäklarna

tfn: 070 - 888 12 16 , henrik.linden@skandiamaklarna.se

ass. mäklare: einar johansson

070 - 888 12 16 , henrik.linden@skandiamaklarna.se

kontor: vasastan, 08 - 599 05 100

visas: sön 19/2 kl. 14 :00 –15 :00, mån 20/2 18 :30 –19:00

adress: norrtullsgatan 25c, 3tr

villa med alla rätt. suveränt 

läge i mysigt gårdshus ett 

stenkast från odenplan. 

här bockar man av samtliga 

punkter även på den mest. 

den 
perfekta 

trean

utgångspris:  

599 000 kr/andel   

boarea: ca 183 kvm   

tomtarea: 1 739 kvm 

rum: 6 rum,  

varav 4 sovrum

byggår: 2007

objekttyp: villa 

adress: båstmansvägen 

21 , nyköping  

håkan lindén

fastighetsmäklare, skandiamäklarna

tfn: 070 - 888 12 16 , henrik.linden@skandiamaklarna.se

ass. mäklare: einar johansson

070 - 888 12 16 , henrik.linden@skandiamaklarna.se

kontor: vasastan, 08 - 599 05 100

visas: sön 19/2 kl. 14 :00 –15 :00, mån 20/2 18 :30 –19:00

adress: norrtullsgatan 25c, 3tr

undervåning

övervåning

n eutr a prem i u m

12/18 pkt

+75 optisk

I figur till vänster ser du typo- 
grafiska angivelser för Neutra 
Premium.

I den högra figuren ser du 
olika ytor som annonsen är 
uppbyggd av. 



Grafisk Guide © 2017 SkandiaMäklarna

våra porträtt.

våra porträtt skänker ett ansikte 

till personen, skapar en igenkänning 

och ger ett personlighet bemötande.

för att skapa ett enhetligt uttryck 

bör dessa bilder, eller porträtt foto -

graferas på liknande sätt. intill kan 

du se anvisningar för detta.

porträtt

3

4

proportion 4:3

kontrast/färgton

brännvidd 85 mm bakgrund
Porträtten fotograferas med propor-
tionerna 4:3 för att passa bra i våra 
övriga enheter. Beskärningen  är tight 
men inte utfallande

Våra porträtt är svartvita, men har färgjusterats med en blå silverton 
för att bättre passa in med övrigt material.
   För att skapa ett kraftfullare porträtt är bildens kontraster relativt 
hårda, med en strak svärta och minskade mellantoner. 

Porträtten fotograferas med bränn-
vidd 85 mm och med ett kort 
skärpdjup (2.8–4.0) för att  skapa en 
lugnare bakgrund.

Bakgrunden bör vara diffus (iom  
det korta skärpdjupet). Porträttet  
kan fotograferas på kontoret eller i 
liknande miljö för att skapa liv.
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våra 
mailsignaturer.

att vara tydliga och enhetliga ökar 

igenkänningen och skapar trygghet. 

det gäller även våra mailsignaturer. 

dessa bör vara såväl tydliga,  

praktiska som eleganta.

Tanken är att alla med mailadress på 

SkandiaMäklarna ska ha en enhetlig 

mailsignatur.

avsluta därför din mailkorre- 

spondens enligt instruktioner intill .

alt. ett

infoga mailsignaturen

alt. två

Mailtypografi: Georgia Re-
gular 

Storlek: 9 (all text ska vara 
svart)

Telefonnumret ska anges:  
XXX–XXX XX XX

Ingen text i mailsignaturen 
ska vara understruken, kursiv 
eller fet stil/ej hyperlänkad 
www-aderss.

207 px

Med vänliga hälsningar,

Namn Namnsson

Titelansvarig

SkandiaMäklarna AB

Storgatan 123 4tr, 123 45 Staden

Tel 070-123 45 67

www.skandiamaklarna.se

Med vänliga hälsningar,

Namn Namnsson

Titelansvarig

Kontor

Storgatan 123, 123 45 Staden

Tel 070-123 45 67

www.skandiamaklarna.se

Använd endast angiven  
mailfotslogo.

Använd inte fler logotyper  
i din mailfot.

Öppna ett nytt mail och gå vidare till signatur, klicka på signaturer.
     Nu kommer en ny ruta upp. Skriv in signaturen enl. ovan och 
kopiera in logotypen. Dubbelkolla så all text är svart, i Georgia, 
storlek 9 och bilden underst. 
Spara och tryck på ”ok”. 

Viktigt! Öppna ett nytt mail och  
se att allt i din signatur stämmer. 
Ändra inte eller lägg till något på 
din mailsignatur förrän marknad 
meddelar det.
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Svart takpergola – skapar en 
intim och gemytlig känsla. 
(Alternativt rekomenderas 
ett svartmålat tak.)

Mässingsdetaljer – såsom  
krukor, ljusstakar m.m.
(Exemplet visar krukor från 
Svenskt Tenn.)

Lampor – hemtrevlig belys-
ning som ger ett varmt sken.
(Exemplet visar Gino Scarfatti 
och svenska Pholc.)

Golv/mattor – En heltäckan-
de sjögräsmatta är såväl om- 
bonande som slittålig. Den 
ljudisolerar och för in  
naturliga material i kontoret.
    Mattor kan med fördel 
placeras ovanpå denna. Ex-
emplet visar en marin matta 
från HAY.

Väggar – För att skapa 
ett lugn och en intim och 
neutral inredning kan 
väggar målas i färgerna 
ovan.    
    Undvik intensiva 
element och spekakulära 
fondväggar, och fokuser 
på en elegant helhet.

Skärmväggar/bokhyllor –  
För att dela av kontoret i  
mindre, mer intima sektio-
ner kan du använda svarta,  
spröjsade skärmväggar 
alt. bokhyllor användas. 
Skärmväggarna behöver inte 
vara heltäckande, utan bara 
avskärmande.

Växter – förstärker känslan av 
hemtrevnad. (Rekomenderade 
växter är Monstera och Ro-
senskärm.)

Textilier – Med skira tyger 
kan vi kontrollera insynen 
och samtidigt skapa en 
elegant miljö. 

våra 
kontor.

vi vill skapa en varm och hemtrevlig 

miljö och atmosfär i våra kontor. 

och komma bort från det sterila , det 

avskalade och distanserade.

intill visas exempel på detaljer, 

attribut och material som skapar en 

elegant miljö i linje med skandia-

mäklarnas övriga uttryck.

kontor
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vår 
promotion.

våra färger midnight blue och classic 

pink är genomgående i profilen och 

kombinationen dess emellan skapar 

ett utikt utseende för skandia- 

mäklarna. vid promotion material  

såsom flaggor, beachflaggor m.m. 

bör dessa färger kombineras likt ex-

empel intill .

på dessa enheter bör en negativ  

(vit) resp. positiv (svart) logotype 

användas.

 

kontor

Tänk på att värna om marginalerna i dessa enheter. 
Fyll inte hela ytan med logotypen, utan behåll en 
generös marginal
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skandiamäklarna  

vasagatan 16, 4tr, 111 20 stockholm  

tel 08 410 825 00

skandiamaklarna.se


