
MÄKLARBILD 
BRF TÅNGEN 12 

 

   

OM OSS 
Brf Tången 12 är en äkta bostadsrättsförening i Hornstull. Vi ligger precis 
vid Liljeholmsbron på Södermalmssidan och har entré från såväl 
Hornstulls strand 13 som Liljeholmsbron 10. 

Föreningen består av 41 lägenheter med bostadsrätt och två 
kommersiella lokaler som vi hyr ut till bageriet Friends of Adam och till 
Barbro Bistro & Bar. 
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Föreningen 

Juridisk namn   Brf Tången 12 

Fastigheten förvärvad  2000 

Ägd fastighet   Föreningen äger fastigheten 

Äkta förening   Föreningen är en äkta bostadsrättsförening 

 
Fastigheten 

Byggnadsår   Fastighetens byggnadsår är 1938 

Ombyggnadsår  -  

 
Invändigt 

Hiss renoverad   2011 

Tvättstuga renoverad  2010 

Ommålning trapphus  2006 

Badrumsstammar bytta  2002 

Köksstammar bytta  2002 

Elstigare bytta   2002 

 
Utvändigt 

Fönsterrenovering  2017 (pågående) 

Nytt port och larmsystem  2016 

Innergård asfalterad  2011 

Byte av entrédörrar  2006 

Fasadrenovering   2oo5 

Fönsterrenovering  2004 (fönster mot gården) 

Takrenovering   2003 

 

Underhållsplan 

Underhållsplan för 2012 till 2042 finns 

 

Uppvärmning 

Fastigheten uppvärms genom fjärrvärme 
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Ventilation 

Axialfläkt vind 

 

Antal lägenheter och lokaler 

Föreningen omfattar 41 lägenheter samt två lokaler. Lokalerna hyrs ut till bageriet Friends of Adam och Barbro Bistro & Bar. 

 
Gemensamhetsutrymmen 

Tvättstuga, vindsförråd, cykelförråd, innergård och takterrass. Föreningen har även ett källarrum som för tillfället utnyttjas 
som extra förrådsutrymme.  

 

Förvaltning 

Teknisk förvaltare  Driftia Förvaltning AB 

Ekonomisk förvaltare  Conzignus Hem & Fastighet 

    Förfrågningar från mäklare hänvisas till maklare@hemochfastighet.se 

    Ett undertecknat förmedlingsuppdrag ska bifogas. 

 
Juridisk person 

Föreningen godkänner inte en juridisk person som förvärvare 

 
Delat ägande 

Föreningen kan godkänna delat ägande, där en eller flera inte kommer bosätta sig i lägenheten, till exempel föräldrar som är 
med och finansierar son/dotters lägenhetsköp. 

 
Månadsavgift 

I månadsavgiften ingår värme och vatten. El och kabel-tv/bredband ingår ej. 

 

Ekonomi/avgift 

Föreningen har inte beslutat om någon avgiftshöjning.  
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Avgifter 

Överlåtelseavgift   Föreningen tar ut en överlåtelseavgift om 2,5 procent av aktuellt prisbasbelopp i samband 
    med överlåtelse. Överlåtelseavgiften betalas av köparen. 

Pantsättningsavgift Föreningen tar ut en pantsättningsavgift om 1 procent av prisbasbeloppet per pant. Alla 
pantsättningar i original (två exemplar inklusive svarskuvert) ska sändas till: 

    Hem och Fastighet 
    Panthandlingar 
    Fyrverkarbacken 30 A 
    112 60 Stockholm 
     

Hem och Fastighet ansvarar för notering i lägenhetsförteckning samt inskick till 
kreditinstitut. 

 

Hembud 

Föreningen tillämpar inte hembud. 

 

Andrahandsuthyrning 

Ansökan om andrahandsuthyrning ska göras till styrelsen. Skäl kan vara tillfälligt jobb på annan ort, att på prov flytta hem till 
sin partner eller studier på annan ort. Andrahandsuthyrning för mer än ett år i taget godkännes normalt ej. 

 

Kabel-tv/bredband 

Comhem levererar kabel-tv och bredband. Avgiften till Comhem (för närvarande 65 kronor) tas ut i samband med 
månadsavgiften.  

Stokab fiberkabel är dragen till fastigheten men ej dragen eller inkopplad till lägenheterna. I dagsläget finns ingen plan att 
genomföra detta. 

 
Parkering 

Föreningen har varken parkeringsplatser eller garage. 

 
Medlemskap 

Medlemsansökan skickas till Brf Tången 12 
Liljeholmsbron 10 
117 39 Stockholm 

 
 
Mer information 

Se föreningens hemsida   http://brftangen12.se/for-maklare/  

 
Kontaktperson 

Petra Norelius   info@brftangen12.se 


