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VÄLKOMMEN IN sid 2
Catharina Swartz håller 
koll på nyheterna i design-
Stockholm.

ANTIKSKOLAN sid 5
Tyske designern Michael 
Thonet skapade världens 
mest berömda stol.

DESIGN sid 12
Nu riktas designvärldens 
blickar mot amerikanska
småstaden Santa Fe. 
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” Rålis är som ett slags bultande 
folklivshjärta.”  VANNA ROSENBERG om Kungsholmen

LÄNGTAN TILL LANDET 
Inredaren Emelie Benson fann lyckan 
och lugnet i ett litet rött torp.  Sid 06
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Saknar du inspiration. Mycket 
mer från SvD Magasinet finns på 
webben. SvD.se/magasinet
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Det händer mycket spännande i designvärlden. 
SvD Magasinets redaktör Catharina Swartz tipsar om 
vad som är nytt och snyggt just nu. 

TRE SAKER VI NOTERAT DEN HÄR VECKAN

1 
LYXIGT LYCKOPILLER
Den amerikanske designern Jonathan 
 Adler hävdar att vacker inredning kan bota 
depression, och har dessutom skrivit böcker 
i ämnet. Det är nog att ta i, men visst blir 
man glad av hans nya fåtölj? Nu håller vi 
tummarna för att han öppnar Stockholms
butik. Jonathan Adler, ca 18 000 kr

2 
PATTIS 
FOTON
Patti Smith är 
hyllad artist, 
författare – och 
fotograf. Snart 
har vi chans att 
se hennes foton 
i Stockholm. 
23 september 
öppnar hennes 
utställningen 
Eighteen 
Stations på 
Kulturhuset. 

3 FRANSK DESIGNDRÖM
Palmbladstapeter, sammetssoffor och guldlampor. I Paris tionde 
 arrondissement hittar du nyöppnade Hôtel Providence. Att bo i något 
av de 18 art décoinredda rummen är en het dröm för designfantasten. 

VÄLKOMMEN IN

CATHARINA  
SWARTZ
REDAKTÖR 1 MAGASINET

FOTO: FERIAL

KAKEL
KLINKER
BADRUM

750 m2 utställning!

Stallarholmsvägen 31 · Högdalens industriområde
08 556 212 80 · www.hoganashuset.se www.hoganashuset.se



REA
U

TEM
Ö

BLER



SvD Magasinet lördag 20 augusti 201604

MITT KVARTER

KYRKA 
KUNGSHOLMS KYRKA 

Kaplansbacken 1 

■ Jag älskar kvarteren runt 
Bergsgatan, Parmmätargatan 
och Kaplansbacken. Alla de där 
vackra stråken kring kyrkan 
tycker jag är Kungsholmen som 
bäst, med frukt- och grönthan-
deln som alltid har legat där i 
hörnet. Oavsett om jag cyklar  
eller går; varje gång jag är vid 
Stadshuset och tittar upp mot 
Hantverkargatan blir jag lycklig. 
Det är något med det som ryms i 
detta blickfång som gör mig ny-
kär i min stad. 

 CAFÉ
IL CAFFÈ

Bergsgatan 17

■ I de här kvarteren råder ett 
slags lugn by-anda. Il Caffè är nå-
got av cool-fikans urmoder i 
Stockholm. Det är nästan så 
coolt att jag inte alltid vågar gå 
dit trots att jag vill dricka mitt 
kaffe där. Men det finns något 
väldigt spännande men också 
mycket tryggt med deras upp-
lägg. Il Caffè kör sitt race och de 
gör det bra.   

KULTUR 
RÅLAMBSHOVSPARKENS 
AMFITEATER

Rålambshovsparken

■ Jag gillar att man liksom näs-
tan ramlar in i Rålis. Parktea-
tern, som varit viktig för mig och 
är viktig för Stockholm, håller 
ofta till på amfiteatern i parken. 
Den fungerar lite som stockhol-
marnas kulturella återbäring.  
Och har man spelat med Parktea- 
tern kan man få avsluta på  
amfiteatern ibland.  Rålis är som 
ett slags bultande folklivshjärta. 
Dessutom älskar jag kajakklub-
ben därnere. Jag vet inte hur 
många gånger jag har gått förbi 
och försökt bli medlem, men  
aldrig lyckats. 

Vanna 
Rosenberg 
älskar att gå 
promenader 
vid Stadshuset.

Vanna fikar 
gärna på Il 
Caffè – om hon 
vågar gå in.

FOTO: TOMAS ONEBORG (ALLA)

I 14 år bodde skådespelaren Vanna Rosenberg på Kungsholmen. 
Det kittlar fortfarande i magen när hon cyklar över bron vid  
Stads huset och tittar upp mot Hantverkargatan.

Berättat för LARS COLLINVANNA ROSENBERGS KUNGSHOLMEN

VEM
■ Vanna 
Rosenberg, 
skådespelare 
och författare.  
Spelar mot 
bland andra 
Robert 
Gustafsson och 
Rachel Mohlin i 
Oscarsrevyn, 
premiär 
Oscarsteatern 
22 september.  

VAR
■ Hus i 
Enskede.
 
HUR
■ Med maken 
Ulf Synnerholm 
och barnen 
Dafne och Bille. 

SvD.se  1
Heléne  
Hagmans  
Äppelviken
Alla tidigare 
”Mitt kvarter” 
hittar du på
SvD.se/ 
magasinet

 BYGGNAD
STADSHUSET

Hantverkargatan 1

■ Jag bor i Enskede och har kon-
tor på Östermalm, men Kungs-
holmen är ändå för evigt place-
rat på en piedestal i mitt hjärta. 
Just nu jobbar jag nästan där, på 
Oscarsteatern vid Kungsbron. 
Och jag älskar Stadshuset, en 
mycket praktfull byggnad. Jag 
tycker om att gå på borggården 
och att man kan promenera näs-
tan rakt ner i böljan blå. Stads-
huset är öppet både för dopp och 
avfärder. Så finns det också nå-
got romantiskt i att det är starten 
på något nytt – att folk viger sig 
där. Bröllopspar och turistande 
japaner i en salig blandning. 

RESTAURANG 
BERGAMOTT

Hantverkargatan 35

Bergamott symboliserade 
charm: gott, varmt och mat med 
finess. Jag tyckte om stämningen 
där, hur man bemöttes och den 
franskinspirerade maten – en 
härlig kombo. Bergamott är nå-
got nostalgiskt som har gått vi-
dare utan mig, men jag besöker 
restaurangen i mina drömmar. 

Restaurang 
Bergamott 

var tidigare 
en av 

Vannas 
stamkrogar.

 



SvD Magasinet lördag 20 augusti 2016 05

ANTIKSKOLAN

VEM
■ Michael 
 Thonet (1796-
1891) räknas 
som en av 
industri- 
designens 
pionjärer.

VAD
■ Stolen No 14, 
en av historiens 
stora design-
klassiker. 

Ikea-stolen Öglan har 
 inspirerats av Thonets No 14.

VAD HAR BRAHMS, Lenin och 
Hemingway gemensamt? Svaret 
är att de alla tre lär ha suttit på 
stolen Thonet No 14 under sitt 
yrkesutövande. En stol som varit 
populär i snart 160 år. 

Historien bakom stolen, som 
brukar kallas ”stolarnas stol”, 
tog sin början i den lilla tyska 
staden Boppard 1850. Det var då 
den tyske möbelformgivaren 
Michael Thonet färdigställde 
sin första sittmöbel. Den fick 
namnet Thonet No 1 och blev  
föregångare till världens första 
serietillverkade stol – berömda 
Thonet No 14. 

Tack vare Thonets enträgna 
arbete med att utveckla och 
förfina den så kallade böjträ
tekniken, då man bänder vått 
trä och låter det torka i sin böj
da form, betraktas Thonet som 
en av industridesignens pionjä
rer. 

Året efter lanseringen av 
 Thonet No 1 belönades Michael 
Thonet med en bronsmedalj på 
Londonutställningen. Utmärkel

sen blev hans internationella 
 genombrott, men det var först 
nio år senare – med just Thonet 
No 14 – som han skrev design
historia. 

Det var inte bara den eleganta 
designen som gav upphov till 
stolens framgångar. Den enkla 
konstruktionen gjorde att den 
kunde packas, transporteras och 
monteras på ett sätt som för för
sta gången möjliggjorde mass
produktion inom möbelindu
strin. En idé som påminner om 
Ikeas platta paket. 

BARA MELLAN 1859 och 1930 
såldes runt 50 miljoner exem
plar av Thonet No 14 – och sedan 
dess har ytterligare 30 miljoner 
sålts. 

Thonetstolens verkliga er
kännande kom 1967 då den belö
nades med en guldmedalj på 
världsutställningen i Paris. De
signlegendaren Le Corbusier lär 
ha berömt den med orden ”ald
rig har en bättre eller en elegan
tare design och ett mer precist 

Sex delar böjt trä, tio 
 skruvar och två muttrar. 
Tillsammans bildar de 
Thonet No 14, den berömda 
caféstolen som har sålts i 
miljoner exemplar. 

Designern Michael 
Thonets stol No 14 
har sålts i över 80 
miljoner  exemplar.

STOLARNAS STOL 
Text HANNA DUNÉR

Caféstolen finns numera i en uppsjö 
av färger och storlekar.

och praktiskt tillverkat objekt 
skapats”. 

Tidlös design, fenomenal 
funktion, och innovation som 
enligt vissa markerade starten 
för modern historia, har gjort 
Thonetstolen attraktiv att kopie
ra och inspireras av för andra 
designers och möbeltillverkare. 

För att nå ut till en yngre mål
grupp inledde företaget Thonet 
2008 ett samarbete med japan
ska designkedjan Muji, som tog 
fram en egen version av Thonet 
No 14. Spanska möbeldesignern 
Tomas Alonso har tillverkat sto
len No 7 Chair, i böjträteknik, in
spirerad av Thonetstolarna. Och 
en av Ikeas bästsäljare genom ti
derna var stolen Öglan vilken 
lanserades på 1960talet och som 
nästan är förväxlingsbar med 
Thonets No 18 från 1876.

I dag tillverkas Thonets No 14 
av företaget Ton, och finns i en 
uppsjö av olika träslag och fär
ger. Världens mest sålda stol 
kommer sannolikt att kännas 
tidlös i många år framöver.
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Den blommiga 
tapeten heter 
Lochwood och 
kommer från 
Nina Campbell. 
Skåpet är från 
1700-talet, köpt 
på auktion. 
Överkastet är 
en flygelduk i 
siden som 
Emelie fått av 
sin mormor.

HEMMA HOS

Med naturen som granne
Text: MILENA BERGQUIST  Foto: PATRIC JOHANSSON  Idé: MYRICA BERGQVIST

Inredaren och ljusdesignern 
Emelie Benson Eljarp fann lugnet 
i ett rött litet torp i Skebobruk.
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HEMMA HOS
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HEMMA HOS

Ljusstake från 
Tom Dixon, 
Buddhafigur 
i jade från  
Japan, press-
glasvasen är ett 
loppisfynd och 
den lilla urnan 
med lock är 
ett kärt arv.

Dörren är stu-
gans original-

dörr. Den 
nya trappan är 

del av däcket 
som går runt 

hela huset.

Jag föll direkt för lugnet. Det var som att dimma en 
lampa, hjärtfrekvensen gick ner direkt.

”

EMELIE BENSON LÄNGTADE efter att komma ner på 
marken. Hon drömde om att flytta till radhus eller 
villa, men maken Patrik Eljarp, som bara bott i 
Stockholm i några år, var inte riktigt med på noter-
na. I stället började hon leta efter ett sommarställe i 
Sörmland. Helst skulle huset ligga bland björkar 
och ekar, nära hav eller sjö – utan några grannar. 
Men livet tog en oväntad vändning när Emelie 
plötsligt blev allvarligt sjuk.  

– Jag fick väldigt mycket kortison under behand-
lingen och kunde inte sova om nätterna. I stället låg 
jag och surfade hus. En natt hittade jag det röda lilla 
torpet på Blocket. Men det låg inte alls söderut, utan 
i Skebobruk en timme norr om Stockholm. Dessut-
om var det omgivet av grannar, berättar Emelie och 
skrattar.

Det var typiskt aprilväder den dag då hon och 
maken på snöblaskiga vägar körde upp till den 
gamla järnbruksorten från 1600-talet. 

Här ligger välkända Skebo herrgård. Det förr så 

lyxiga hotellet med prisbelönt kök förvandlades ny-
ligen till flyktingboende. På andra sidan ån som rin-
ner förbi herrgården ligger en bygata kantad av 
gamla arbetarbostäder. 

– Husen närmast herrgården är gjorda i sten, sen 
blir de enklare ju längre bort man kommer. Vårt 
hus är äldst, byggt i trä och ligger längst bort intill 
skogen, berättar Emelie.  

TORPET BÖRJADE BYGGAS under 1700-talet och be-
boddes i drygt 200 år av skogsarbetare som försåg 
bruksugnarna med ved. Den siste flyttade därifrån 
på 1970-talet och fram till Emelie och Patrik flyttade 
in hade huset hyrts ut som sommarstuga. 

Torpet var en så kallad enkelstuga, med litet kök 
och en kammare. Det hade lappats och lagats ge-
nom åren, men var oisolerat och saknade både vat-
ten och avlopp. Golven var fina men taken och stora 
delar av väggarnas pärlspont hade spikats över med 
masonit. 

– Jag föll direkt för lugnet. Det var som att dim-
ma en lampa, hjärtfrekvensen gick ner, berättar 
Emelie.

Det har gått drygt två år sedan dess. Numera är 
det lilla röda huset varsamt renoverat och beboeligt 
året runt. 

– Det var läkande att renovera torpet. Jag var 
sjukskriven, hade inget att göra och var mycket in-
fektionskänslig. Att vistas här var perfekt. 

Från början var torpet 38 kvadratmeter stort 
men Emelie och Patrik byggde till ungefär lika 
mycket. Ett stort sovrum, ett badrum och ett litet 
gästhus.

I DAG ARBETAR EMELIE för fullt som inredare och 
ljusdesigner. Hon är utbildad på Beckmans och 
Ljushögskolan i Jönköping. 

– Jag bytte bana rätt sent i livet. En lätt 40-årskris 
gjorde att jag skolade om mig och startade eget. 

Emelie har mestadels bott i moderna hus och ar-
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HEMMA HOS

Handfatet från Ikea. Blandaren 
i bambu är köpt på en kinesisk 
 webbsajt.  Lampor från Astro 
Lighting. 

Soffor från 
The Sofa Store. 
Bord från 
Rusta. Mattan 
är köpt på 
auktion. 

Nedan: Däcket 
runt huset är 
nytt. 

VEM
■ Emelie  
Benson Eljarp, 
47 år, och ma-
ken Patrik  
Eljarp, 49 år. 
Emelie inreder 
och ljussätter 
privathem och 
kontor i hela 
Sverige.

VAR
■ Skebobruk. 

HUR
■ Ett rött torp 
från 1700-talet.

Huset fick en 
ny kamin från 

norska Jötul då 
kostnaden för 
renovering av 

den gamla 
murstocken 

skulle bli 
för dyr.

I gästrummet 
står en antik 
kinesisk kista. 
Fluglampan 
heter Made-
moiselle Filou.
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Släkt och vän-
ner har försett 

Emelie och  
Patrick med 

kopparpannor 
av olika slag. 

De hänger i 
vassa krokar 

avsedda för vilt 
egentligen.  

Tyvärr funkar 
inte den gamla 

spisen eller 
bakugnen. 

betar ofta med moderna inredningar och ljuslös-
ningar. 

– Det märkliga är att torpet inredde sig självt. Till 
exempel fick den gamla timmerväggen i köket mig 
att köpa ett omålat träbord och trästolar, berättar 
Emelie.

Huset fick ett trädäck och nu har de även byggt 
ett växthus. 

– I hela mitt liv har jag drömt om att bo i ett glas-
hus på toppen av en Manhattan-skyskrapa. Nu blev 
det ett växthus i glas i Roslagen i stället. Jag kom-
mer inte att odla i det, bara sitta här när det regnar, 
säger Emelie.

Livet blir inte alltid som man tänkt sig, det kan 
bli bättre. Inte ens grannarna blev ett problem för 
Emelie. Tvärtom.

– Vi har gemensam tvättstuga och bastu, umgås 
mycket och hjälper varandra. Och i den gamla 
smedjan finns en kulturförening som ordnar pub-
kvällar och konserter. Jag är så glad att jag lever och 
får uppleva det här.

 

HEMMA HOS

Den svarta  
hyllan kommer 
från Ikea och 
heter Vittsjö. 

Jag har drömt om 
att bo i ett glashus 
på toppen av en 
skyskrapa. Men det 
blev ett växthus i 
Roslagen istället.

”
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Bordet är ett 
modernt ba-
rockbord köpt 
på nätauktion. 
Pinnstolarna 
loppisfynd. 
Lampan är  
designad av 
Tom Dixon. 

HEMMA HOS

Underskåp 
från Ikea som 
fått nya dörrar 
från Super-
front. Bänk- 
skivan var den 
ljusaste granit-
skiva Emelie 
och Patrick 
kunde hitta. 
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DESIGN

Text MARIA SOXBO

Det här designåret vänds blickarna 
västerut och vi inspireras av 
stekheta ökenlandskap, nord-
amerikansk kultur och bränd lera. 

I DEN AMERIKANSKA delstaten New Mexico hittar 
man Santa Fe. En liten stad med drygt 70 000 invå-
nare som gett namn åt en estetik som fått fotfäste i 
svenska hem i år. 

I början av 1900-talet bestämde sig stadens invå-
nare för att vända den nedåtgående ekonomiska 
trenden genom att locka till sig turister. Man tog 
fasta på det spanska arvet och bestämde att alla 
nya hus skulle byggas i en traditionell spansk stil 
med bland annat ”vigas” – rustika, synliga bjälkar 
– som ett tydligt kännetecken. 

Det lyckades – i dag lever Santa Fe främst på tu-
rism, konst och kultur. Och nu har även inred-
ningsvärldens trendspanare satt spotlighten på 
denna ökenstad.

– Det började för ett par år sedan med drömfång-
are, kaktusar och fjädrar. Nu har terracotta blivit 
trendigt, som förknippas med Santa Fe-husen. Det 
är en del av den navajoinspirerade trenden. Vi har 
länge spanat österut och mot Medelhavet, så när 
trendpendeln nu svänger hamnar vi i USA, säger  
Liselotte Lundström, trendredaktör på Hus & Hem.

Men snarare än den klassiska americana- och 
cowboystilen är det den nordamerikanska urbe-
folkningen och indianstammarnas estetik som lig-
ger i fokus. Det syns framförallt på de pilspets-
mönster som dyker upp på många produkter. Men 
kommer vi att falla för en så pass, med svenska 
mått mätt, främmande trend?

– Många företag har anammat stilen på ett 
smart sätt, och släppt träprodukter med indianin-
spirerade mönster som passar i de flesta hem. Santa 
Fe-trenden fungerar överlag som en exotisk kryd-
da. Få kommer att måla väggarna i terracotta, utan 
vi kommer snarare ta in fjädrar, rostrött, senap, 

aprikos och blått i detaljer, säger Liselotte Lund-
ström.

TRÄKONSTNÄREN MICHELLE FUNDIN gör tavlor 
som bygger på indianernas fjärilssymbol – ett så 
kallat kilim-mönster. Symbolen betyder också 
evigt liv och genom att använda återvunnet trä i 
verken får det en dubbelbottnad betydelse. 

– Människor uppskattar äkta hantverk och läng-
tar efter att komma närmare naturen, odla natur-
liga råvaror och fylla hemmen med naturmaterial 
och jordnära färger. Och många förknippar indian-
kulturen med det naturnära. 

Michelle har ärvt sitt intresse för indiankultu-
ren av sin mamma och mormor. Inspirationen 
hämtar hon främst från naturen och budskapet är 
att vi ska ta hand om våra skogar. Oavsiktligt har 
hennes verk blivit del av en trend. 

– Jag följer inte trender, men det är förstås roligt 
att höra att min konst är inne. Sen hoppas jag att 
man tycker om konsten för att den är fin och inte 
för att den är trendig, säger Michelle Fundin. 

Vägen till Santa Fe

Kaktusvaser från 
märket Serax.
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DESIGN

Träkonstnären Michelle Fundins 
tavlor bygger på kilim-mönster.

Santa Fe-trenden fungerar 
som en exotisk krydda.

”

Klädhängaren 
från Karimoku 
kan liknas vid 
en modern  
totempåle.

Fejkkaktusen har tack vare Santa Fe-trenden fått en naturlig 
plats i många hem. Finns i fyra storlekar. Serax, 249–2 060 kr

Kilimmönstrad 
matta. Ellos 
Home, 2 499 kr

Mönstrade 
kuddfodral är 

svenska Chhat-
wal & Jonsson 

experter på. 
Chhatwal 

& Jonsson, 
595-695 kr

TRÄDGÅRDS-
ARBETEN
• Altantvätt 
• Kratt a löv 
• Ogräsbekämpning 
• Köra trimmer
• Gräsklippning
• Bortf orsling

Boka våra fullt 

utrustade trädgårds-

arbetare nu!

Flyttstädning! 
Fasta priser
Med oss som leverantör får du:

• Kollektivavtal
• Tryggt & säkert koncept
• Nöjd kund-garanti

Prova oss!

PRISER FLYTT-
STÄDNING*
1-50 kvm 1.700 kr
51-70 kvm 40 kr/kvm
71-100 kvm 35 kr/kvm
101-160 kvm 30 kr/kvm
161 kvm-uppåt 25 kr/kvm
* Priserna på flyttstädning
inkluderar städmaterial och 
fönsterputs. Inställelseavgift 
på 150 kr tillkommer. 
Priser efter rut-avdrag.

PÅFYLLNING I BUTIKEN
VARJE DAG
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5 rum (195+40 m2). Med magnifik och vidsträckt utsikt över hav 
och horisont på attraktiva Smådalarö ligger denna spektakulära, 
nyproducerade villa med modern design, smakfulla materialval 
och genomgående mycket hög standard. Huvudbyggnad med 

med stor terrass och pool. Sällskapsrum med eldstad. Exklusivt kök 
från Bulthaup, vinrum och öppen planlösning mot sällskapsrummet. 
Master bedroom med dressing room och badrum. Ytterligare två 
sovrum, tre badrum och tvättavdelning. Rymligt gästhus. Garage. 

Möjlighet att köpa intilliggande sjötomt om totalt 73.079 kvm. Ett 
unikt tillfälle att förvärva ett fantastiskt boende, endast 40 min från 
Stockholm, med de stora fjärdarna strax utanför.

Pris: 18.750.000 kr.  Långuddsvägen 34, Smådalarö. 
För bokning av privat visning vänligen ring Per Jansson på 070-562 99 00 eller se www.perjansson.se

Långuddsvägen 34 – Smådalarö
Eftertraktat med pool och magnifik utsikt

6 rum (326+53 m2). Med eftertraktat läge vid Strömma kanal 
ligger detta unika sjöställe med egen strand i söder. Klassisk 
huvudbyggnad från 1915 om ca 225 kvm, övriga byggnader om 
ca 154 kvm och strandtomt om 3.122 kvm. Fantastiskt solläge, 

påkostad brygganläggning med segelbåtsdjup, gästhus, sjöstuga 
samt garage. Vackra sällskapsytor med utsikt över vattnet, smak-
fullt kök, 2-3 sovrum och stort badrum. Sjökontakt från i stort sett 
samtliga rum. Gräsmattor, äppelträd och soliga terrasser. Närhet 

till Strömma och Stavsnäs med mataffär, båtmack och restaurang. 
Ett sällan återkommande tillfälle att förvärva ett mycket tilltalande 
sjöställe, endast 30 min från Stockholm, med närhet till de stora 
fjärdarna.

Pris: 18.000.000 kr  Visning: Söndag 21/8 och Söndag 28/8.  Stavsnäsvägen 118, Strömma, Värmdö.
För tidsbokning och mer information vänligen ring Maria Engstrand på 070-746 64 00 eller se www.perjansson.se

Stavsnäsvägen 118 – Värmdö
Unikt sjöställe vid Strömma kanal

Tulegatan 25 – Vasastan
Familjevåning med balkong och eldstäder

5 rum (141 m2). Attraktivt belägen sekelskiftesvåning med två 
eldstäder, balkong och upp till fyra sovrum. Genomgående finns 
vackra detaljer bevarade så som fiskbensmönstrad ekparkett, stor 
takhöjd, stuckaturer och vackra snickerier. Våningen har en genom-

gående planlösning med ett rymligt öppet kök och stora sociala 
ytor. Hela familjen får plats då våningen idag disponeras med fyra 
sovrum. Stor balkong i väster mot gården med sol från lunch till sen 
eftermiddag. Badrum med badkar och fönster mot gården som ger 

ett härligt ljus. Gästwc i hall och dold tvättpelare i den inre hallen. 
Ett mycket väldisponerat hem med flexibel planlösning och mycket 
charm bevarad. Föreningen med god ekonomi. Byggår 1891.

Pris: 12.500.000 kr.  Avgift: 7.541 kr/mån.  Visning: Söndag 13.00–13.45. Tisdag 18.00–18.30.  Tulegatan 25, 1 tr.
För mer information vänligen ring  Magnus Ekman på 070-566 69 99 eller se www.perjansson.se

Humlegårdsgatan 7A – Östermalm
Eget våningsplan och balkong i söder

3 rum (94 m2) Elegant våning med Stockholms mest centrala 
läge mellan Stureplan och Östermalmstorg. Ostört läge med eget 
våningsplan i gårdshus samt vacker grönskande och inbjudande 
innergård. Stor hall med bra förvaring, luftigt vardagsrum med 

tidstypisk öppen spis samt två sovrum där det ena har exklusivt 
badrum ensuite. Stort och rymligt kök med skyddad balkong i 
söder. Många vackra bevarade originaldetaljer så som öppen 
spis, spegeldörrar, fiskbensparkett, spröjsade fönster och generös 

takhöjd. Rikt utbud av shopping, restauranger, kultur och nöjen 
precis utanför dörren. Välskött förening i vacker fastighet med 
byggår 1923.

Pris: 10.250.000 kr.  Avgift: 3.872 kr/mån.  Visning: Söndag. Måndag.  Humlegårdsgatan 7 A, 2 tr ög, Ej hiss.
För tidsbokning vänligen ring Per Jansson 070-562 99 00 eller se www.perjansson.se
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5 rum (195+40 m2). Med magnifik och vidsträckt utsikt över hav 
och horisont på attraktiva Smådalarö ligger denna spektakulära, 
nyproducerade villa med modern design, smakfulla materialval 
och genomgående mycket hög standard. Huvudbyggnad med 

med stor terrass och pool. Sällskapsrum med eldstad. Exklusivt kök 
från Bulthaup, vinrum och öppen planlösning mot sällskapsrummet. 
Master bedroom med dressing room och badrum. Ytterligare två 
sovrum, tre badrum och tvättavdelning. Rymligt gästhus. Garage. 

Möjlighet att köpa intilliggande sjötomt om totalt 73.079 kvm. Ett 
unikt tillfälle att förvärva ett fantastiskt boende, endast 40 min från 
Stockholm, med de stora fjärdarna strax utanför.

Pris: 18.750.000 kr.  Långuddsvägen 34, Smådalarö. 
För bokning av privat visning vänligen ring Per Jansson på 070-562 99 00 eller se www.perjansson.se

Långuddsvägen 34 – Smådalarö
Eftertraktat med pool och magnifik utsikt

6 rum (326+53 m2). Med eftertraktat läge vid Strömma kanal 
ligger detta unika sjöställe med egen strand i söder. Klassisk 
huvudbyggnad från 1915 om ca 225 kvm, övriga byggnader om 
ca 154 kvm och strandtomt om 3.122 kvm. Fantastiskt solläge, 

påkostad brygganläggning med segelbåtsdjup, gästhus, sjöstuga 
samt garage. Vackra sällskapsytor med utsikt över vattnet, smak-
fullt kök, 2-3 sovrum och stort badrum. Sjökontakt från i stort sett 
samtliga rum. Gräsmattor, äppelträd och soliga terrasser. Närhet 

till Strömma och Stavsnäs med mataffär, båtmack och restaurang. 
Ett sällan återkommande tillfälle att förvärva ett mycket tilltalande 
sjöställe, endast 30 min från Stockholm, med närhet till de stora 
fjärdarna.

Pris: 18.000.000 kr  Visning: Söndag 21/8 och Söndag 28/8.  Stavsnäsvägen 118, Strömma, Värmdö.
För tidsbokning och mer information vänligen ring Maria Engstrand på 070-746 64 00 eller se www.perjansson.se

Stavsnäsvägen 118 – Värmdö
Unikt sjöställe vid Strömma kanal

Tulegatan 25 – Vasastan
Familjevåning med balkong och eldstäder

5 rum (141 m2). Attraktivt belägen sekelskiftesvåning med två 
eldstäder, balkong och upp till fyra sovrum. Genomgående finns 
vackra detaljer bevarade så som fiskbensmönstrad ekparkett, stor 
takhöjd, stuckaturer och vackra snickerier. Våningen har en genom-

gående planlösning med ett rymligt öppet kök och stora sociala 
ytor. Hela familjen får plats då våningen idag disponeras med fyra 
sovrum. Stor balkong i väster mot gården med sol från lunch till sen 
eftermiddag. Badrum med badkar och fönster mot gården som ger 

ett härligt ljus. Gästwc i hall och dold tvättpelare i den inre hallen. 
Ett mycket väldisponerat hem med flexibel planlösning och mycket 
charm bevarad. Föreningen med god ekonomi. Byggår 1891.

Pris: 12.500.000 kr.  Avgift: 7.541 kr/mån.  Visning: Söndag 13.00–13.45. Tisdag 18.00–18.30.  Tulegatan 25, 1 tr.
För mer information vänligen ring  Magnus Ekman på 070-566 69 99 eller se www.perjansson.se

Humlegårdsgatan 7A – Östermalm
Eget våningsplan och balkong i söder

3 rum (94 m2) Elegant våning med Stockholms mest centrala 
läge mellan Stureplan och Östermalmstorg. Ostört läge med eget 
våningsplan i gårdshus samt vacker grönskande och inbjudande 
innergård. Stor hall med bra förvaring, luftigt vardagsrum med 

tidstypisk öppen spis samt två sovrum där det ena har exklusivt 
badrum ensuite. Stort och rymligt kök med skyddad balkong i 
söder. Många vackra bevarade originaldetaljer så som öppen 
spis, spegeldörrar, fiskbensparkett, spröjsade fönster och generös 

takhöjd. Rikt utbud av shopping, restauranger, kultur och nöjen 
precis utanför dörren. Välskött förening i vacker fastighet med 
byggår 1923.

Pris: 10.250.000 kr.  Avgift: 3.872 kr/mån.  Visning: Söndag. Måndag.  Humlegårdsgatan 7 A, 2 tr ög, Ej hiss.
För tidsbokning vänligen ring Per Jansson 070-562 99 00 eller se www.perjansson.se
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Pris: 8.850.000 kr. Visning: Söndag 14.00–14.45. Tisdag 18.00–18.45.  Violstigen 2, Saltsjöbaden.
För mer information vänligen ring Lotta Leuckfeld på 070-777 88 00 eller se www.perjansson.se

Violstigen 2 – Solsidan/Saltsjöbaden
Charmig 50-tals villa med attraktivt läge på Solsidan

9 rum (193+38 m2) Uppdaterad 50-talsvilla med attraktivt läge 
på Solsidan. Ett kvalitetsboende med många sovrum och utmärkt 
funktionalitet. Stilrent kök, med uppvärmt golv i gotländsk kalksten, 
med öppen anslutning till matplats. Terrass i sydväst som nås via 

stort fönsterparti som skapar härligt ljusinsläpp. Rymliga sociala 
ytor, kakelugn, fem sovrum, ett badrum, en dusch och bastu samt 
två wc. Praktisk planering med grovingång i souterrängplan vid 
tvättstuga, relax och generös förvaring. Uppvuxen villaträdgård 

med bland annat ett stort körsbärsträd och gräsmattor med plats 
för lek. Nära barnbad, båtplats och övriga kommunikationer.

Birger Jarlsgatan 102B – Östermalm
Vindslägenhet med bygglov för terrass i sydväst

3 rum (77+11 m2). Högst upp i ett gårdshus med rymlig hiss 
och attraktivt läge på en mindre tvärgata från Birger Jarlsgatan 
ligger denna ljusa vindslägenhet om totalt ca 88 kvm med bygglov 
för terrass i sydväst. Välkomnande hall, med gott om förvaring, 

öppnar upp mot lägenhetens generösa och ljusa sällskapsrum med 
4 meter i takhöjd, takbjälkar, murstockar och infällda spotlights. I 
öppen planlösning mot sällskapsrummet ligger det stilrena köket 
med exklusiva vitvaror och matplats för 8-10 personer. Två bra 

sovrum med garderober samt ett loft med takfönster som med 
fördel kan användas som kontorsavdelning/gästrum. Fullt utrustat 
badrum. Välskött äkta förening med flera hyreslokaler och mycket 
god ekonomi i fastighet från 1905.

Pris: 6.995.000 kr.  Avgift: 1.720 kr/mån.  Visning: Söndag 12.00–12.45. Måndag 17.00–17.30.  Birger Jarlsgatan 102B, 4 tr.
För mer information vänligen ring Maria Engstrand 070-746 64 00 eller se www.perjansson.se

Carl Akrells gata 4 – Gärdet
Öppen planlösning, garage och toppmodernt hus

3 rum (91 m2). Mycket välplanerad och ljus lägenhet om 91 kvm 
med ett attraktivt och lugnt läge i grönskande kvarter. Bostaden 
har en genomgående planlösning med kök och rymligt vardags-
rum öppna mot varandra vilket ger en stor central social yta 

och ett härligt ljusfl öde. Rymligt helkaklat badrum med plats för 
badkar. Två utmärkta sovrum och vardagsrum med fransk balkong. 
Närhet till rikt serviceutbud och bra kommunikationer. Förening 
med fantastiska gemensamhetslokaler som gym, bastu, festlokal, 

vinkällare och övernattningslägenhet samt garage. Fastigheten 
med byggår 2006.

Pris: 6.500.000 kr.  Avgift: 4.381 kr/mån.  Visning: Söndag 14.15-15.00. Måndag 17.30-18.00.  Carl Akrells gata 4, 2 tr.
För mer information vänligen ring Magnus Ekman på 070-566 69 99 eller se www.perjansson.se

Eriksbergsgatan – Östermalm
4 rum (150 m2). Högst upp med terrass i väst och hög standard
För mer information kontakta Per Jansson, 
per@perjansson.se

Linnégatan – Östermalm
4 rum (126 m2). Gott skick, balkong och högt läge
För mer information kontakta Ann-Charlotte Stenbeck, 
ann-charlotte@perjansson.se

Karlavägen – Östermalm
3 rum (88 m2). Högt läge och fi n vy mot Tysta Gatan
För mer information kontakta Magnus Ekman, 
magnus@perjansson.se

Banérgatan – Östermalm
5 rum (158 m2). Välplanerad jugendvåning nära Karlaplan
För mer information kontakta Per Jansson, 
per@perjansson.se

Karlavägen – Östermalm
5 rum (112 m2). Renoverat sekelskifte med balkong och kakelugn
För mer information kontakta Magnus Ekman, 
magnus@perjansson.se

Kommendörsgatan – Östermalm
3 rum (83 m2). Vackert sekelskifte med balkong i söder
För mer information kontakta Ann-Charlotte Stenbeck, 
ann-charlotte@perjansson.se

Just nu håller vi på att förbereda ett antal fi na bostäder för försäljning. Nedan fi nns ett urval av vackra hem som inom kort kommer att 
saluföras. Kontakta oss gärna om du vill ha mer information om dessa bostäder och är intresserad av att vara med i vårt kundregister.

Kommande försäljningar
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Pris: 8.850.000 kr. Visning: Söndag 14.00–14.45. Tisdag 18.00–18.45.  Violstigen 2, Saltsjöbaden.
För mer information vänligen ring Lotta Leuckfeld på 070-777 88 00 eller se www.perjansson.se

Violstigen 2 – Solsidan/Saltsjöbaden
Charmig 50-tals villa med attraktivt läge på Solsidan

9 rum (193+38 m2) Uppdaterad 50-talsvilla med attraktivt läge 
på Solsidan. Ett kvalitetsboende med många sovrum och utmärkt 
funktionalitet. Stilrent kök, med uppvärmt golv i gotländsk kalksten, 
med öppen anslutning till matplats. Terrass i sydväst som nås via 

stort fönsterparti som skapar härligt ljusinsläpp. Rymliga sociala 
ytor, kakelugn, fem sovrum, ett badrum, en dusch och bastu samt 
två wc. Praktisk planering med grovingång i souterrängplan vid 
tvättstuga, relax och generös förvaring. Uppvuxen villaträdgård 

med bland annat ett stort körsbärsträd och gräsmattor med plats 
för lek. Nära barnbad, båtplats och övriga kommunikationer.

Birger Jarlsgatan 102B – Östermalm
Vindslägenhet med bygglov för terrass i sydväst

3 rum (77+11 m2). Högst upp i ett gårdshus med rymlig hiss 
och attraktivt läge på en mindre tvärgata från Birger Jarlsgatan 
ligger denna ljusa vindslägenhet om totalt ca 88 kvm med bygglov 
för terrass i sydväst. Välkomnande hall, med gott om förvaring, 

öppnar upp mot lägenhetens generösa och ljusa sällskapsrum med 
4 meter i takhöjd, takbjälkar, murstockar och infällda spotlights. I 
öppen planlösning mot sällskapsrummet ligger det stilrena köket 
med exklusiva vitvaror och matplats för 8-10 personer. Två bra 

sovrum med garderober samt ett loft med takfönster som med 
fördel kan användas som kontorsavdelning/gästrum. Fullt utrustat 
badrum. Välskött äkta förening med flera hyreslokaler och mycket 
god ekonomi i fastighet från 1905.

Pris: 6.995.000 kr.  Avgift: 1.720 kr/mån.  Visning: Söndag 12.00–12.45. Måndag 17.00–17.30.  Birger Jarlsgatan 102B, 4 tr.
För mer information vänligen ring Maria Engstrand 070-746 64 00 eller se www.perjansson.se

Carl Akrells gata 4 – Gärdet
Öppen planlösning, garage och toppmodernt hus

3 rum (91 m2). Mycket välplanerad och ljus lägenhet om 91 kvm 
med ett attraktivt och lugnt läge i grönskande kvarter. Bostaden 
har en genomgående planlösning med kök och rymligt vardags-
rum öppna mot varandra vilket ger en stor central social yta 

och ett härligt ljusfl öde. Rymligt helkaklat badrum med plats för 
badkar. Två utmärkta sovrum och vardagsrum med fransk balkong. 
Närhet till rikt serviceutbud och bra kommunikationer. Förening 
med fantastiska gemensamhetslokaler som gym, bastu, festlokal, 

vinkällare och övernattningslägenhet samt garage. Fastigheten 
med byggår 2006.

Pris: 6.500.000 kr.  Avgift: 4.381 kr/mån.  Visning: Söndag 14.15-15.00. Måndag 17.30-18.00.  Carl Akrells gata 4, 2 tr.
För mer information vänligen ring Magnus Ekman på 070-566 69 99 eller se www.perjansson.se

Eriksbergsgatan – Östermalm
4 rum (150 m2). Högst upp med terrass i väst och hög standard
För mer information kontakta Per Jansson, 
per@perjansson.se

Linnégatan – Östermalm
4 rum (126 m2). Gott skick, balkong och högt läge
För mer information kontakta Ann-Charlotte Stenbeck, 
ann-charlotte@perjansson.se

Karlavägen – Östermalm
3 rum (88 m2). Högt läge och fi n vy mot Tysta Gatan
För mer information kontakta Magnus Ekman, 
magnus@perjansson.se

Banérgatan – Östermalm
5 rum (158 m2). Välplanerad jugendvåning nära Karlaplan
För mer information kontakta Per Jansson, 
per@perjansson.se

Karlavägen – Östermalm
5 rum (112 m2). Renoverat sekelskifte med balkong och kakelugn
För mer information kontakta Magnus Ekman, 
magnus@perjansson.se

Kommendörsgatan – Östermalm
3 rum (83 m2). Vackert sekelskifte med balkong i söder
För mer information kontakta Ann-Charlotte Stenbeck, 
ann-charlotte@perjansson.se

Just nu håller vi på att förbereda ett antal fi na bostäder för försäljning. Nedan fi nns ett urval av vackra hem som inom kort kommer att 
saluföras. Kontakta oss gärna om du vill ha mer information om dessa bostäder och är intresserad av att vara med i vårt kundregister.

Kommande försäljningar
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MAGISKT BELÄGEN SJÖTOMT PÅ LIDINGÖ

Naturskönt belägna “Lilla Wikberga” på sagolik sjötomt med lång strandlinje och vid-
sträckt utsikt med solnedgång över Askrikefjärden. Spatiösa sällskapsytor med fönster 

från golv till tak och flertalet utgångar till altaner och balkonger ger boendet en flytande 
känsla av inne och ute.  4-7 möjliga sovrum, 2 badrum, gäst-wc och separat uthyrnings-

del.  Fullt utrustad gäststuga, brygga med segelbåtsdjup samt eget vattenområde. 
Välkomna söndag 14.00-15.00. Föranmälan krävs.   

Mäklare Helena Karnsund, 0739-82 80 87.

LILLA WIKBERGA BOSÖN, LIDINGÖ, 11 ROK, 304 + 68 KVM 
TOMT 3045 KVM + VATTENOMRÅDE, PRIS: 28.000.000 KR/BUD 

WWW.SKEPPSHOLMEN.SEVill du också sälja med branschens starkaste marknadsföring?  Varmt välkommen, VD lars.andersson@sothebysrealty.se, 0739-82 80 10 
Karlavägen 81, 114 59 Stockholm, 08-545 80 000, info@sothebysrealty.se 

Välkommen: måndag–fredag 08.00–19.00, lördag–söndag 10.00–16.00

SKÄRGÅRDSIDYLL MED EGEN UDDE I SYDVÄST

Välkommen till ett mycket charmigt sjöställe med bra läge i Stavsuddaskärgården. 
Här finns en stor sjötomt med långgrund och barnvänlig sandstrand i skyddat läge, 

rejäl brygganläggning i lugn och skyddad vik med gäststuga och vedeldad bastu samt 
huvudbyggnad med fyra sovrum som ligger högt beläget med en underbart vacker vy 

över farleden och intilliggande skärgård.
Vänligen kontakta Greger Ålund, greger.a@sothebysrealty.se, 0739-83 80 16 

för mer info och tid för visning.

NORRHOLMEN, STAVSUDDASK ÄRGÅRDEN, 5 ROK, 100 + 18 KVM 
TOMT: 7.500 KVM, PRIS: 15.000.000 KR/BUD

Magiskt beläget på parkliknande sjötomt med utsikt över Duvnäsviken ligger denna 
eleganta villa från 2006 med sjöstuga och brygganläggning. Från den grindförsedda 

infarten förstår man direkt vad som väntar. På entréplan finns spatiösa sällskapsrum med 
öppen spis, höga fönsterpartier och matplats för det stora sällskapet samt stor altan mot 

vattnet. På övre plan 3-4 sovrum samt lyxigt badrum. Fullt utrustad sjöstuga, brygg-
anläggning samt dubbelgarage. Välkomna söndag 16.00-17.00. 

Föranmälan krävs. Mäklare Helena Karnsund 0739-82 80 87. 

SALTSJÖBADSVÄGEN 71, SALTSJÖ-DUVNÄS, 277 KVM 
TOMT: 1.848 KVM, PRIS: 29.000.000 KR/BUD

MAGNIFIK VILLA PÅ SJÖTOMT I DUVNÄSVIKEN
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MAGISKT BELÄGEN SJÖTOMT PÅ LIDINGÖ

Naturskönt belägna “Lilla Wikberga” på sagolik sjötomt med lång strandlinje och vid-
sträckt utsikt med solnedgång över Askrikefjärden. Spatiösa sällskapsytor med fönster 

från golv till tak och flertalet utgångar till altaner och balkonger ger boendet en flytande 
känsla av inne och ute.  4-7 möjliga sovrum, 2 badrum, gäst-wc och separat uthyrnings-

del.  Fullt utrustad gäststuga, brygga med segelbåtsdjup samt eget vattenområde. 
Välkomna söndag 14.00-15.00. Föranmälan krävs.   

Mäklare Helena Karnsund, 0739-82 80 87.

LILLA WIKBERGA BOSÖN, LIDINGÖ, 11 ROK, 304 + 68 KVM 
TOMT 3045 KVM + VATTENOMRÅDE, PRIS: 28.000.000 KR/BUD 

WWW.SKEPPSHOLMEN.SEVill du också sälja med branschens starkaste marknadsföring?  Varmt välkommen, VD lars.andersson@sothebysrealty.se, 0739-82 80 10 
Karlavägen 81, 114 59 Stockholm, 08-545 80 000, info@sothebysrealty.se 

Välkommen: måndag–fredag 08.00–19.00, lördag–söndag 10.00–16.00

SKÄRGÅRDSIDYLL MED EGEN UDDE I SYDVÄST

Välkommen till ett mycket charmigt sjöställe med bra läge i Stavsuddaskärgården. 
Här finns en stor sjötomt med långgrund och barnvänlig sandstrand i skyddat läge, 

rejäl brygganläggning i lugn och skyddad vik med gäststuga och vedeldad bastu samt 
huvudbyggnad med fyra sovrum som ligger högt beläget med en underbart vacker vy 

över farleden och intilliggande skärgård.
Vänligen kontakta Greger Ålund, greger.a@sothebysrealty.se, 0739-83 80 16 

för mer info och tid för visning.

NORRHOLMEN, STAVSUDDASK ÄRGÅRDEN, 5 ROK, 100 + 18 KVM 
TOMT: 7.500 KVM, PRIS: 15.000.000 KR/BUD

Magiskt beläget på parkliknande sjötomt med utsikt över Duvnäsviken ligger denna 
eleganta villa från 2006 med sjöstuga och brygganläggning. Från den grindförsedda 

infarten förstår man direkt vad som väntar. På entréplan finns spatiösa sällskapsrum med 
öppen spis, höga fönsterpartier och matplats för det stora sällskapet samt stor altan mot 

vattnet. På övre plan 3-4 sovrum samt lyxigt badrum. Fullt utrustad sjöstuga, brygg-
anläggning samt dubbelgarage. Välkomna söndag 16.00-17.00. 

Föranmälan krävs. Mäklare Helena Karnsund 0739-82 80 87. 

SALTSJÖBADSVÄGEN 71, SALTSJÖ-DUVNÄS, 277 KVM 
TOMT: 1.848 KVM, PRIS: 29.000.000 KR/BUD

MAGNIFIK VILLA PÅ SJÖTOMT I DUVNÄSVIKEN
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WWW.SKEPPSHOLMEN.SEVill du också sälja med branschens starkaste marknadsföring?  Varmt välkommen, VD lars.andersson@sothebysrealty.se, 0739-82 80 10 
Karlavägen 81, 114 59 Stockholm, 08-545 80 000, info@sothebysrealty.se 

Välkommen: måndag–fredag 08.00–19.00, lördag–söndag 10.00–16.00

VINDSVÅNING MED TAKTERRASS I VÄSTER

Välkomna till denna exklusiva vindsvåning med takterrass i väster, högt i tak, magnifika 
sällskapsytor, underbart ljus, bastu och vinkällare. Våningen har ett unikt bygglov där 
fönsterkuporna är omgjorda till franska balkonger samt en stor takterrass med härlig 
eftermiddags- och kvällssol. Lyxig master suite med dressingroom samt stort badrum 
med bubbelkar, dusch och bastu. Två ytterligare sovrum som delar på allrum och bad-

rum. Bra loft inrett till gästrum. Välkomna söndag 13.00-13.40. 
Mäklare Anders Elbe, 0739-82 80 02 och Jan Müller, 0739-82 80 08.

ODENGATAN 16, VASASTAN/ÖSTERMALM, 7 ROK, 276 + 25 KVM 
AVGIFT: 5.850 KR/MÅN, PRIS: 22.500.000 KR/BUD

LUGNT & LJUST INVID STUREPLAN

Stilren, välplanerad och elegant våning anno 1880 med kakelugnar, spegeldörrar, 
original trägolv och två entréer på attraktiv adress. Master bedroom vetter åt den 

lummiga innergården liksom det rymliga badrummet. Kök och vardagsrum i öppen 
planlösning med tre stora fönster, där ljuset flödar in. Våningen ligger ett stenkast 
från Humlegården och Stureplan och har nära till allt trots det lugna, tysta läget. 

Välkomna söndag 14.00-14.45 och tisdag 17.00-17.30.
Mäklare Ingrid Niclason,  070-572 99 66.

CARDELLGATAN 5, 2 TR, HISS, 3  ROK, 88 KVM
AVGIFT: 2.980 KR/MÅN EXKL VÄRME, PRIS: 9.700.000 KR/BUD
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VINDSVÅNING MED TAKTERRASS I VÄSTER

Välkomna till denna exklusiva vindsvåning med takterrass i väster, högt i tak, magnifika 
sällskapsytor, underbart ljus, bastu och vinkällare. Våningen har ett unikt bygglov där 
fönsterkuporna är omgjorda till franska balkonger samt en stor takterrass med härlig 
eftermiddags- och kvällssol. Lyxig master suite med dressingroom samt stort badrum 
med bubbelkar, dusch och bastu. Två ytterligare sovrum som delar på allrum och bad-

rum. Bra loft inrett till gästrum. Välkomna söndag 13.00-13.40. 
Mäklare Anders Elbe, 0739-82 80 02 och Jan Müller, 0739-82 80 08.

ODENGATAN 16, VASASTAN/ÖSTERMALM, 7 ROK, 276 + 25 KVM 
AVGIFT: 5.850 KR/MÅN, PRIS: 22.500.000 KR/BUD

LUGNT & LJUST INVID STUREPLAN

Stilren, välplanerad och elegant våning anno 1880 med kakelugnar, spegeldörrar, 
original trägolv och två entréer på attraktiv adress. Master bedroom vetter åt den 

lummiga innergården liksom det rymliga badrummet. Kök och vardagsrum i öppen 
planlösning med tre stora fönster, där ljuset flödar in. Våningen ligger ett stenkast 
från Humlegården och Stureplan och har nära till allt trots det lugna, tysta läget. 

Välkomna söndag 14.00-14.45 och tisdag 17.00-17.30.
Mäklare Ingrid Niclason,  070-572 99 66.

CARDELLGATAN 5, 2 TR, HISS, 3  ROK, 88 KVM
AVGIFT: 2.980 KR/MÅN EXKL VÄRME, PRIS: 9.700.000 KR/BUD
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PARADVÅNING INVID TEGNÉRLUNDEN

Representativ arkitektritad paradvåning med attraktivt läge invid Tegnérlunden. 
Genomgående planlösning, sex stora rum med intagande utsmyckningar och generös 

takhöjd varav fem rum ligger i fil. Fyra möjliga sovrum och två badrum/wc.  
Kvänumkök med atmosfär av franskt lantkök och med exklusiv maskinell utrustning. 

Stor balkong i soligt västerläge.
Välkomna söndag 14.00-14.45. Föranmälan krävs. 

Mäklare Christina Oscarsson, 0739-82 80 13 och Greger Ålund, 0739-83 80 16.

UPPLANDSGATAN 19A, 1 TR, VASASTAN, 6 ROK, 248 KVM
AVGIFT: 10.383 KR/MÅN, PRIS: 19.500.000 KR/BUD

EXKLUSIV VINDSVÅNING I SKULDFRI FÖRENING

Fantastisk vindsvåning i exklusiv design av Geco och med utsikt över Östermalms 
takåsar. Väldisponerad våning om totalt 201 kvm golvyta. Tre sovrum, kök från Boffi, 

sällskapsrum med öppen spis, tre luxuösa badrum, walk-in-closet samt två balkonger. 
Stilren design i materialval av högsta kvalitet såväl som synliga takbjälkar och fönster-

kupor. Vacker fastighet anno 1898 och skuldfri förening. 
Visning söndag. Vänligen kontakta mäklare Christina Oscarsson, 0739 82 80 13 

och Greger Ålund, 0739-83 80 16 för tidsbokning.

LINNÉGATAN 41, ÖSTERMALM, 4 ROK, 164 + 37 KVM 
AVGIFT: 3.673 KR/MÅN, PRIS: 18.500.000 KR/BUD

UNDERBAR HÖRNVÅNING INVID STRANDVÄGEN

Vackert sekelskifte med välbevarade attribut såsom högt tak, stuckatur, dörröver-
stycken, takrosetter och pardörrar. Våningen har två entréer och vetter mot både 

Riddargatan och Sibyllegatan. Härliga sällskapsutrymmen samt tre sovrum. Vy över 
Kungliga Hovstallet, Armémuseum och Hedvig Eleonora kyrka. Mot gården stilrent 

kök med utgång till balkong. Stort och härligt badrum med bubbelbadkar och dusch 
samt ytterligare en wc med dusch. Visning söndag 21/8, vänligen ring för 

föranmälan. Mäklare Andreas Gunnarsson, 0739-82 80 24.

RIDDARGATAN 11B, 2 TR, ÖSTERMALM, 6 ROK, 152 KVM
AVGIFT: 3.868 KR/MÅN, PRIS: 15.750.000 KR/BUD



23SvD Magasinet lördag 20 augusti 2016

Karlavägen 81, 114 59 Stockholm, 08-545 80 000, info@sothebysrealty.se 
Välkommen: måndag–fredag 08.00–19.00, lördag–söndag 10.00–16.00 WWW.SKEPPSHOLMEN.SEVill du också sälja med branschens starkaste marknadsföring?  Varmt välkommen, VD lars.andersson@sothebysrealty.se, 0739-82 80 10 

PARADVÅNING INVID TEGNÉRLUNDEN

Representativ arkitektritad paradvåning med attraktivt läge invid Tegnérlunden. 
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kupor. Vacker fastighet anno 1898 och skuldfri förening. 
Visning söndag. Vänligen kontakta mäklare Christina Oscarsson, 0739 82 80 13 
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Riddargatan och Sibyllegatan. Härliga sällskapsutrymmen samt tre sovrum. Vy över 
Kungliga Hovstallet, Armémuseum och Hedvig Eleonora kyrka. Mot gården stilrent 

kök med utgång till balkong. Stort och härligt badrum med bubbelbadkar och dusch 
samt ytterligare en wc med dusch. Visning söndag 21/8, vänligen ring för 
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FUNKISTREA MED BALKONG I VASASTAN VINDSETAGE MED STOR TAKTERRASS I VÄSTER

Funktionell och fräsch våning på plan 4 av 6 i renoverad funkisfastighet med bland 
annat två fina takterrasser. Sovrummen vetter mot innergården liksom köket. 

Vardagsrummet har balkong i sydväst samt öppen spis. Det välutrustade köket och 
det helkaklade badrummet är elegant renoverade och har liksom hallen klinker med 

golvvärme. Läget är lugnt och centralt.
Välkomna söndag 15.30-16.15 och tisdag 18.15-18.45.

Mäklare Ingrid Niclason, 070-572 99 66.

Välkommen till detta unika boende i Vasastan högt över Vanadisvägen gröna allé.  
Vindsetage med lyxigt stora sällskapsytor, magnifik takterras i soligt västerläge, möj-
lighet till många sovrum passande för familjeliv, representation och socialt umgänge. 

Här finns möjligheten att skapa sitt eget drömboende i attraktivt läge i Vasastan. Vacker 
och välskött fastighet från 1914 med närhet till restauranger, butiker och grönområden.

Välkomna söndag 14.00-14.40. 
Anders Elbe, 0739-82 80 02 och Staffan Hempel, 0730-400 100.

DALAGATAN 6A, 4 TR, VASASTAN, HISS, 3 ROK, 64 KVM
AVGIFT: 2.159 KR/MÅN PRIS: 5.900.000 KR/BUD

VANADISVÄGEN 30, 5 & 6 TR, VASASTAN, 7 ROK, 227 + 9 KVM 
AVGIFT: 7.922 KR/MÅN, PRIS: 17.500.000 KR/BUD

BURSPRÅK & ÖPPEN SPIS PÅ GREVGATAN

Väldisponerad och ljus lägenhet med burspråk och fungerande öppen spis. Stort 
sällskapsrum som rymmer både soffgrupp och matsalsbord. Vackert burspråk mot 
gatan och eldstad i rummet. Kök i ljusa färger och liten matplats. Rogivande sovrum 
med plats för rikligt med förvaring. Ett mycket bra boende i Östermalms hjärta nära 

Östermalmstorg, Stureplan och Djurgården.
Välkomna söndag 12.00-12.30 och måndag 17.30-18.00. 

Mäklare Christopher Steen, 0739-82 80 28 och Anders Elbe, 0739-82 80 02.

GREVGATAN 49, 3 TR, ÖSTERMALM, 2 ROK, 59 KVM
AVGIFT: 2.735 KR/MÅN, PRIS: 3.850.000 KR/BUD

Karlavägen 81, 114 59 Stockholm, 08-545 80 000, info@sothebysrealty.se 
Välkommen: måndag–fredag 08.00–19.00, lördag–söndag 10.00–16.00

WWW.SKEPPSHOLMEN.SE

Vill du också sälja med branschens starkaste marknadsföring?  Varmt välkommen, VD lars.andersson@sothebysrealty.se, 0739-82 80 10 

NÄR SVERIGE INTE RÄCKER TILL
HJÄLPER VI DIG ATT HITTA DITT DRÖMBOENDE I RESTEN AV VÄRLDEN!

Tack vare våra 800 systerkontor i 63 länder kan vi hjälpa dig hitta ditt drömboende, oavsett vart det kan tänkas ligga. Helt kostadsfritt! 
Kontakta oss så berättar vi mer - Välkomna!
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Funktionell och fräsch våning på plan 4 av 6 i renoverad funkisfastighet med bland 
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och välskött fastighet från 1914 med närhet till restauranger, butiker och grönområden.
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Väldisponerad och ljus lägenhet med burspråk och fungerande öppen spis. Stort 
sällskapsrum som rymmer både soffgrupp och matsalsbord. Vackert burspråk mot 
gatan och eldstad i rummet. Kök i ljusa färger och liten matplats. Rogivande sovrum 
med plats för rikligt med förvaring. Ett mycket bra boende i Östermalms hjärta nära 

Östermalmstorg, Stureplan och Djurgården.
Välkomna söndag 12.00-12.30 och måndag 17.30-18.00. 

Mäklare Christopher Steen, 0739-82 80 28 och Anders Elbe, 0739-82 80 02.

GREVGATAN 49, 3 TR, ÖSTERMALM, 2 ROK, 59 KVM
AVGIFT: 2.735 KR/MÅN, PRIS: 3.850.000 KR/BUD

Karlavägen 81, 114 59 Stockholm, 08-545 80 000, info@sothebysrealty.se 
Välkommen: måndag–fredag 08.00–19.00, lördag–söndag 10.00–16.00

WWW.SKEPPSHOLMEN.SE

Vill du också sälja med branschens starkaste marknadsföring?  Varmt välkommen, VD lars.andersson@sothebysrealty.se, 0739-82 80 10 

NÄR SVERIGE INTE RÄCKER TILL
HJÄLPER VI DIG ATT HITTA DITT DRÖMBOENDE I RESTEN AV VÄRLDEN!

Tack vare våra 800 systerkontor i 63 länder kan vi hjälpa dig hitta ditt drömboende, oavsett vart det kan tänkas ligga. Helt kostadsfritt! 
Kontakta oss så berättar vi mer - Välkomna!
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MAGISK HAVSUTSIKT 
OCH INOMHUSPOOL

FJÄLLVÄGEN 13
SALTSJÖBADEN

ANTAL RUM: 9   

BOAREA: 227 + 165 KVM

TOMTAREA: 1 959 KVM    

PRIS: 14 750 000  KR / BUD 

VISNING:
SÖNDAG 21 AUGUSTI 15:00-15:45

Mäklare: CECILIA THEUTENBERG
cecilia@wrede.se  070 – 546 00 00

UNDERHANDSFÖRSÄLJNING
Vissa av våra kunder kräver full diskretion 

och vill inte annonsera ut sina hem publikt. Vi 

har genom åren, tack vare ett väl upparbetat 

kundregister och ett brett kontaktnät, med 

framgång förmedlat många fastigheter utan an-

nonsering, det vill säga ”underhand”.

Söker du ett extraordinärt boende är du varmt 

välkommen att kontakta info@wrede.se

Att fi nnas med i vårt kundregister innebär att du 

kontinuerligt får information om underhands-

försäljningar och förhandsvisningar som svarar 

mot dina krav, behov och önskemål.

ETT URVAL AV AKTUELLA UNDERHANDSOBJEKT:

DJURSHOLM - MAGNIFIK SEKELSKIFTESVILLA OM CA 700 KVM NÄRA DJURSHOLMS TORG

ÖSTERMALM - EXKLUSIV VÅNING OM 305 KVM MELLAN OSCARSKYRKAN OCH STRANDVÄGEN

KARLAPLAN - SEKELSKIFTESVÅNING OM 100 KVM MED UTSIKT MOT KARLAPLANSFONTÄNEN

LIDINGÖ - MODERN VILLA MED STOR TOMT I LANTLIG MILJÖ INVID HAVET

TROSA SKÄRGÅRD - CHARMERANDE HUS MED SJÖTOMT OCH EGET VATTEN 

INGARÖ - MAGISKT BOENDE MED FANTASTISK SJÖUTSIKT
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EN ÄKTA PÄRLA I 
BARTELSKA HUSET

SJÄLAGÅRDSGATAN 2 A
GAMLA STAN

ANTAL RUM: 2,5   

BOAREA: 58 KVM

AVGIFT: 2 461 KR / MÅN    

PRIS: 7 500 000 KR / BUD 

VISNING:
SÖNDAG 21 AUGUSTI 12:00-12:45
MÅNDAG 22 AUGUSTI 18:45-19:15

Mäklare: JOHAN DERELÖV 
johan@wrede.se  0721 – 66 10 20

KLASSISK VÅNING 
PÅ ULRIKAGATAN

ULRIKAGATAN 15
ÖSTERMALM

ANTAL RUM: 6  

BOAREA: 222 KVM

AVGIFT: 7 260 KR / MÅN

PRIS: 25 000 000  KR / BUD 

VISNING:
VISAS EFTER ÖVERENSKOMMELSE 

MED MÄKLAREN

Mäklare: HARALD ERICSSON
harald@wrede.se  0721 – 66 10 30
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johan@wrede.se  0721 – 66 10 20
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ÖSTERMALM

ANTAL RUM: 6  

BOAREA: 222 KVM

AVGIFT: 7 260 KR / MÅN
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harald@wrede.se  0721 – 66 10 30
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STORGATAN 29   114 55 STOCKHOLM   08-545 675 00   WWW.OSCARSMAKLERI.SE

86 KVM
GÄRDET /
ÖSTERMALM

R
O
K4 STUDENTBACKEN 34, 4 TR

PRIS 6 450 000 kr / högstbjudande AVGIFT 5 039 kr / mån
VISNING SÖNDAG 15.30-16.00  MÅNDAG 18.30-19.00
MÄKLARE Ia O’Shea 0707 28 81 90

PASSA PÅ NU NÄR MÅNGA VILL FÖRÄNDRA SITT BOENDE!
VI HAR MYCKET STOR EFTERFRÅGAN 

PÅ LÄGENHETER I INNERSTAN OM 3–5 ROK.
KONTAKTA OSS, 08 545 675 00.

OPTIMALT PLANERAD MED TRE SOVRUM OCH TVÅ STORA BALKONGER
Synnerligen attraktiv hörnlägenhet i modern fastighet med stora fönsterpartier och väldisponerade ytor. 
Optimal planlösning med öppna och sociala ytor. Trivsamt vardagsrum med utgång till balkong i soligt 
västerläge. Kök med matplats för 6-8 personer och all maskinell utrustning. Master bedroom med utgång 
till balkong i väster. Ytterligare två sovrum. Helkaklat badrum med dusch. Garage fi nns, kort kö.
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STOCKHOLM | LIDINGÖ | DJURSHOLM | DANDERYD | NORRTÄLJE | TÄBY | LINKÖPING
magnussonmakleri.se | 08-34 84 00

230 + 22M2 | 6 RUM | 15 350 000 KR/BUD | FREJAVÄGEN 24 | VISNING SÖN 11:30 &MÅN 17:30-18:15

Med ett underbart söderläge intill ett stort grönområde ligger denna vackra villa
inspirerad av norditaliensk arkitektur. Villan, byggd 1995, är ritad av arkitekt SAR
Thorsten Askergren. Huset har en trevlig planlösning med direktaccess till terrasser
från kök och vardagsrum. Fönsterdörrar i samtliga rum på båda planen, tre eldstäder

och golvvärme ger en skön atmosfär. Tre badrum underlättar när alla ska ge sig av
på morgonen. Plan och lekvänlig tomt med egen pulkabacke på ena sidan. Läget är
unikt och kombinerar villastadens fördelar med gångavstånd till både Roslagsbanan
och tunnelbana. Varmt välkommen på visning!

Arkitektritad 2-plansvilla | Djursholm

300M2 | 9 RUM | 11 200 000 KR/BUD |MOSSTORPSVÄGEN 46A | VISNING SÖN 13:00-14:00 &MÅN 18:30-19:00

Fantastisk villa om 300 kvm med en underbar trädgård med fint solläge. Villan har
stora sociala och representativa ytor med härlig rymd och vackra ljusinsläpp, fem bra
sovrum, tre badrum, varav ett med relax och mycket bra förvaringsmöjligheter.

Bergvärme och fiber finns installerat. Läget är ett av Roslags Näsbys absolut bästa -
insynssyddat och lummigt med en storslagen vy över Mosstorpsparken.
Dessutom närhet till kommunikationer, skolor, förskolor och Täby Centrum.
Välkommen på visning!

Fantastisk villa om 300 kvm med perfekt läge i Roslags Näsby | Täby
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PRIS 4 400 000 KR/BUD AVGIFT 1 964 KR BOAREA 55 KVM BYGGÅR 1906-1908 ADRESS KARLBERGSVÄGEN 75, 2 TR, ÖG VISAS
SÖ 21/8 KL 12.15-13. & MÅ 22/8 KL 17.30-18. KONTOR VASASTAN 08-599 05 100MÄKLARE ÅSA ERICSSON 070-8623313

Optimalt tillvaratagen yta 55 kvm. Klassisk sekelskiftesstil med pardörrar och fin stavparkett. Två
generösa rum med två höga vackra fönster. Stor balkong med lugnt läge. Välrenoverat kök & bad.

2:A VASASTAN - BIRKASTAN — SUVERÄN SEKELSKIFTES-2:A - STOR BALKONG - LUGNT LÄGE

PRIS 4 950 000 KR/BUD AVGIFT 1 596 KR BOAREA 61 KVM BYGGÅR 1888 ADRESS KARLBERGSVÄGEN 32 B, 3 TR
VISAS SÖ 21/8 KL 14-14.45, MÅ 22/8 KL 18.30-19 KONTOR VASASTAN 08-59905100MÄKLARE ÅSA ERICSSON 070-8623313

Dröm-2:a, möjlig 3:a, i synnerligen vacker sekelskiftesfastighet nära Odenplan. Ljust och luftigt
läge, utan insyn, med fin utsikt mot himmel och Norra Real. Takhöjd 3,2. Skuldfri Brf. Låg avgift.

2:A VASASTAN —ODENPLAN - SEKELSKIFTE - FIN UTSIKT - SKULDFRI BRF - LÅG AVGIFT

PRIS 7 950 000 KR/BUD AVGIFT 4 505 KR BOAREA 109 KVM ANTAL RUM 4 ROK BYGGÅR 1864-65 VÅNINGSPLAN 5 ADRESS
NORRTULLSGATAN 41, 5 TR, 5 TR EP 146 KWH/M²/ÅR VISAS SÖN 21/8 KL. 14.30-15.30, MÅN 22/8 KL. 17.45-18.15.

Mycket väldisponerad vindslägenhet i två plan. Smakfullt med genomtänkta och påkostade
detaljer och stilrent kök i öppen planlösning.

4:A STOCKHOLM VASASTAN — ATTRAKTIV VINDSETAGE MED BYGGLOV FÖR TAKTERRASS

UTGÅNGSPRIS 5 795 000 KR AVGIFT 2 007 KR BOAREA 78 KVM BYGGÅR 1931 ADRESS PONTONJÄRGATAN 21, 1 TR
VISAS SÖN 21/8 KL. 13.30-14.15, MÅN 22/8 KL. 17.30-18.00. KONTOR KUNGSHOLMEN 08-653 96 00

3:A KUNGSHOLMEN — RENOVERINGSCHANS - FANTASTISKT LÄGE OCH LÅG AVGIFT

UTGÅNGSPRIS 6 650 000 KR AVGIFT 3 828 KR BOAREA 81 KVM ANTAL RUM 3 ROK BYGGÅR 1898 ADRESS PARKGATAN 6
EP 166KWH/M²/ÅR VISAS SÖN 21/8 KL. 13.00-13.45, MÅN 22/8 KL. 18.30-19.00. KONTOR KUNGSHOLMEN 08-653 96 00

3:A KUNGSHOLMEN — EGEN UTEPLATS - UTSIKT MOT KRONOBERGSPARKEN

www.skandiamaklarna.se

www.skandiamaklarna.se

www.skandiamaklarna.se

gårdu i säljtankar?

Vi har förmedlat många drömhem och kan

din marknad. Varmt välkommen till oss för en

fri värdering och rådgivning.
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BÄSTA LÄGE PÅ BJÖRKÖ. 
Sjöställe med massor av charm. Egen brygga med bastu intill klara vatten. Två gästhus. 
Huset är byggt ca 1919, om ca 95 m². Stor tomt om 4 590 m² och hälftendel i skifte om 
1,7 ha som gränsar mot vacker insjö.

CHARMIGT HUS NÄRA BAD.
Charmigt hus på ljuvlig trädgårdstomt, 1786 m². Fastigheten ligger i Nantes-Svinninge, ett 
lantligt och sjönära område ca 35 minuter från innerstan. Huset som är på ca 70 m² är i 
behov av renovering. Några minuters promenad till närmsta badplats.

SJÖUTSIKT PÅ BLIDÖS UTSIDA.
Sjönära fastighet med utsikt mot vattnet över delägt grönområde. Vid vattnet finns båt-
plats och badklippa. Hus om 70 m², renoverat med nytt tak, nytt badrum etc. Tre sovrum, 
allrum, kök och uterum om ca 20 m². Gästhus, flera förråd och carport. Njut året om.

PRIS/BUD: 7 500 000 KRONOR

BANDSHALSVÄGEN 41, BJÖRKÖ, NORRTÄLJE 
VISAS SÖNDAG 21/8 KL 15.00–16.00. ANMÄLAN KRÄVS. 

MATS ÖHLIN 070-877 27 00 

PRIS/BUD: 3 975 000 KRONOR

ARAMIS VÄG 9, ÖSTERÅKER 
VISAS SÖNDAG 21/8 KL 11.00–12.00

BIRGITTA EKLUND 070-571 85 12 

PRIS/BUD: 4 350 000 KRONOR

PARKUDDSVÄGEN 15, BLIDÖ, NORRTÄLJE 
VISAS SÖNDAG 21/8 KL 13.00–14.00 

JOHAN VOGEL 070-753 48 11

SJÖNÄRA AVSTÅND: 2 MIN

SJÖNÄRA AVSTÅND: 2 MIN

VID HAVSBANDET.
Sjötomt i högt soligt söderläge med hänförande utsikt över fladen mellan Harö-Lisslö 
ut mot Rödkobbsfjärden. Egen brygga med segelbåtsdjup och soldäck, huvudbyggnad 
och gästhus. Harö trafikeras året om av Waxholmsbolaget.

PRIS/BUD: 4 200 000 KRONOR

SANDHAMNS LISSLÖ 131, VÄRMDÖ 
VISAS SÖNDAG 27/8. RING FÖR ANMÄLAN OCH PLATS I BÅT.

TIMO LÖNNQVIST 070-755 14 08 SJÖNÄRA AVSTÅND: 0 MIN

F A S T I G H E T S M Ä K L A R E

STORSLAGEN UTSIKT.
Nytt och smakfullt boende på vackra Vädddö. Hus om ca 125 m² som fördelas på tre 
bra sovrum och vardagsrum och kök i öppen planlösning. Sjöbod och delad brygga. 
Enastående utsikt över Väddöviken.

PRIS/BUD: 3 500 000 KRONOR

NÄSUDDSVÄGEN 40, NORRTÄLJE 
VISAS SÖNDAG 21/8 KL 13.00–14.00

MATS ÖHLIN 070-877 27 00 SJÖNÄRA AVSTÅND: 1 MIN

F A S T I G H E T S M Ä K L A R E

HAMNGATAN 20, VAXHOLM • BANÉRGATAN 9, STOCKHOLM • 08-522 348 00 • INFO@SJONARA.SE • SJONARA.SE

SJÖNÄRA AVSTÅND: 0 MIN

SJONARA.SE
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unite1.se
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Energiprestanda (ep): Mätt i enheten kWh/kvm och år.
energiklass (ek): Energideklarationer gjorda fr o m 1 januari 2014 redovisas som energiklass på en skala från A-G.bjurfors i stockholm | bjurfors.se

Stor sjötomt med strand i öst och väst!

Utgångspris: 12.500.000 kr antal rum: 4 EP: behövs ej
adress: Stendörren 21 boarea: 90 kvm Tomtarea: 89 400 kvm
Visning: 21/8 samt 28/8 tid bokas med mäklaren
Värmdö - skärgård: Lars Holm, tel: 070-782 00 28

Här ligger ett härligt skärgårdshus byggt 1913 på en stor sjötomt med långa
strandlinjer i både öst och väst, sol hela dagen, generöst med gästhus!
Brygganläggning, klippor,bastu och sandstrand finns, allt för att förgylla
dagen. Det finns även en ateljé med professionell brännugn för keramik.
 

Fritidshus STENDÖRREN UTANFÖR SMÅDALARÖ

bostadsaffärer i stockholm
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En egen del av skärgården
För mer information kontakta Kent Dahlin, 
reg. fastighetsmäklare, 08-441 57 07
www.lyngsasa.se

BIRKASTAN – VASASTAN
Rörstrandsgatan 3

BROMMA – ANNEDAL
Emils Gata 20 

ESSINGEÖARNA – FREDHÄLL
Primusgatan 77 

HORNSBERGS STRAND
Franzéngatan 58 

KUNGSHOLMEN
Norr Mälarstrand 62

SALTSJÖBADEN
Gamla Skolvägen 36 

08 522 301 00
www.karlssonuddare.se

4 3,5Hornsbergs Strand – rymlig fyra – sjöutsikt från balkong Kungsholmen – Kristineberg – charmig med trevligt läge
Hornsbergs Strand 43

3 tr

104 m2

7 500 000 kr

4 726 kr/mån

68 kWh/m2

Sö 15.30-16.30

Må 17.30-18

Pia Lasses

073 544 16 00

Levertinsgatan 5
-1 tr

80 m2

4 350 000 kr

4 528 kr/mån

Sö 11.30-12.30

Må 16.30-17

Pia Lasses

073 544 16 00

Två stora balkonger en med sjöutsikt och en mot innergård. Generösa sällskapsytor 
med stort vardagsrum i öppen planlösning. Stilrent kök, fint badrum samt separat wc.

Renoveringschans i mycket trevlig och charmig lägenhet som idag disponeras som en fyra. 
Stor gemensam terrass. Nära fina klippbad och T-bana.

2 2 2Lilla Essingen – ljus med stor balkong Kungsholmen – balkong – sjöutsikt Stora Essingen – smakfullt renoverad
Luxgatan 25

1 tr

62 m2

3 850 000 kr

3 727 kr/mån

43 kWh/m2

Sö 12-13

Må 17-17.30

Leif Östlund 

070 990 80 66

Kungsholmstorg 3 B

3 tr

61 m2

5 400 000 kr

2 468 kr/mån

118 kWh/m2

Sö 12-13

Mats Uddare 
070 736 38 66

Madeleine Santmarie 
076 942 05 00

Vänskapsvägen 45 A

1 tr

50 m2

2 900 000 kr

3 114 kr/mån

151 kWh/m2

Sö 13.45-14.45

Må 17.30-18

Madeleine Santmarie

076 942 05 00

Ljus gaveltvåa med stor balkong i sydöstläge. Vardagsrum med 
fönster i två väderstreck. Genomgående fint skick, ljusa färger 
och parkettgolv. Vitt kök med stor matplats. 

Trevlig tvåa med stor balkong med oslagbar sjöutsikt över 
Riddarfjärden. Fina genomgående ekparkettgolv samt vitmålade 
väggar. Ljust vardagsrum med stora fönsterpartier i högt läge. 

Smakfull och nyrenoverad tvåa med genomgående hög standard, 
exklusiva materialval, vackra golv och fint ljusinsläpp. Smakfullt kök 
och elegant badrum. Närhet till service och kommunikationer.
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FA S T IGHE T SM A K L A R N A . SE  •  0 8 -16  0 6  0 0  •  INF o@FA S T IGHE T SM A K L A R N A . SE

9 RoK ocH vINKäLLARE    195+84 KvM      PRIS 14.975.000 KR    ToMTAREA 630 KvM    byGGåR 1927   EP 110 KWH/KvM/åR          
 GRävLINGSväGEN 36     SÖNDAG 21/8 KL 12.30-14.00  ocH MåNDAG 22/8 KL 18.00-18.30     ANNE-SoPHIE voN KRuSENSTIERNA 070-275 95 55

  vackert 20-tal    bromma

bESIKTAD

Eleganta sällskapsytor med eldstäder. 3-4 sovrum - generationsboende möjligt. Härligt stor altan och flera fina uteplatser.
Strålande ljusa rum med moderna snitt i stilsäker harmoni med 20-talets atmosfär och karaktär!
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LICKERSHAMN - NATURNÄRA VID HAVET
40-talsvilla med naturskönt läge och förförisk havsutsikt strax norr om sjukhuset. Nära all bekvämlighet 
och samtidigt med bästa läget invid havet med svårslagen havsutsikt. 8 rok med representativ interiör 
och flera öppna spisar. Stor trädgård, insynsskyddad pool, vackra terrasseringar & idyllisk miljö.
UTGÅNGSPRIS 8.750.000:- RUM 8 rok BOAREA 203 kvm BIAREA 87 kvm TOMTAREA 1 927 kvm 
ENERGIKLASS D ADRESS Snäckgärdsvägen 12 VISAS fredag 26/8, TIDSBOKNING

VISBY LASARETTSOMRÅDET - REPRESENTATIV VILLA MED DRÖMLÄGE

BÄSTA LÄGET VID HAVET

visbymäklarna ÖSTERVÄG 15, 621 45 VISBY  
TEL. 0498-20 88 90 
WWW.VISBYMAKLARNA.SE

svdpremiumobjekt.indd   1 16/08/2016   20:54:29

Varför inte ringa Sveriges största mäklare? 

Exklusiv hästgård med avskilt läge i Högbo intill Jädraån. Hästgården har ett ridhus(48x22 m), 12
paddockar, uteridbana, skrittmaskin samt inhängnad betesmark om 5 ha. Stallet är påkostat med
åtta boxar, sadelkammare, två duschrum, tvättstuga, fikarum, kontor, foderkammare samt loge om
200 kvm. Stort garage om ca. 110 kvm med fyra meter i takhöjd. Villan har en bra planlösning och
genomgående hög standard. På hästgården finns också en gäststuga om 77 kvm.

Utgångspris 9 500 000 kr Rum 5 rum, varav 3 sovrum Boarea 170 kvm Tomt 81 158 kvm Byggt 1800
Ring för tidbokning Mäklare Gustav Björkman 0708-400031

Sandviken | Högbo
Karl-Olsvägen 2
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Besök svd.se/accent 
Fler spännade erbjudanden finns att upptäcka på SvD accent: Kurser • Mat&Vin • Konst • Upplevelser • Resor

Fakta om verken: • Upplaga: 150 röda exemplar numrerade 1/150 - 150/150, 150 vita 
exemplar numrerade 1/150 - 150/150 • Produktion: Hedenius Stockholm AB • Tillverkade 
hos Kosta Boda år 2015–2016 • Storlek: 26 x 26 cm • Vikt: 2,9 kg • Samtliga exemplar är 
numrerade och signerade av konstnären • Levereras i en specialdesignad förpackning  

Blomsterkängor
Ny glaskonst av 
Caroline af Ugglas

Caroline af Ugglas är både sångerska och konst
när. Hon har målat parallellt med musiken 
sedan hon var 20 år gammal och har bland annat 
ställt ut på Liljevalchs.

De nya glasskulpturerna Röd blomsterkänga och 
Vit Blomsterkänga är speciellt framtagna och säljs 
exklusivt genom SvD accent. Pris: 9 500 kr per styck 
eller 17 000 kr för båda. 

Nu får du ännu mer av Svenska Dagbladet. Som prenu-
merant* kan du bjuda in upp till fem familjemedlemmar 
att ta del av SvD digitalt. De får helt egna inloggnings-
uppgifter och kommer att kunna läsa alla nyhets- och 
premiumartiklar och följa sina egna favoritskribenter 
och ämnen. Varje dag kan de också läsa eSvD – pappers-
tidningen digitalt.

Dela din SvD med 
familjen

1  Dela med dig av SvD digitalt på
 SvD.se/minsvd

*Gäller prenumerationerna: Alla dagar komplett, Alla dagar helg och SvD digital. 

Stroke

Outline

Småhusfastighet bebyggd med en huvud-
byggnad i 1½-plan och källare. Byggår 1954. 
Byggnaden har moderniseringsbehov. 

Villa - Bromma kyrka

Lars Henning
070-996 74 34
lars.henning@erikolsson.se

Budstart: 7 500 000 kr  

Storlek: 7 rok, boarea 155 m², biarea 110 m², 

tomtarea 694 m² (taxeringsuppgifter)

Adress: Urban Hjärnes väg 26

Visning:  Söndag 21/8 kl 12:00-16:00

 Måndag 22/8 kl 17:30-18:30

Obebyggd trädgårdstomt om 603 m² i 
uppvuxet villakvarter.  Byggrätt om 120 kvm 
BYA.  Anslutningsavgift till kommunalt VA är 
ej erlagd.

Tomt - Bromma kyrka

Budstart: 5 100 000 kr  

Storlek: 603 m²

Adress: Urban Hjärnes väg 24

Visning:  Söndag 21/8 kl 12:00-16:00

 Måndag 22/8 kl 17:30-18:30

För Allmänna Arvsfondens räkning skall 
dessa två fastigheter säljas, till högsta 
möjliga pris med fri prövningsrätt dock 
till lägst pris enligt ovanstående.
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Hus och lägenheter för 
uthyrning till företag
Våra företagskunder söker bostäder 
i Stockholms innerstad och närförort. 
Registrera gärna er bostad kostnadsfritt på
www.keyrelocation.se

Gumshornsgatan 13, 
114 60 Stockholm
Tel 08-587 699 66
www.keyrelocation.se

maklarringencostablanca.com

Costa Blanca
 

+34 966730968

... så mycket bättre !
Mäklarringen

Spanien

 
Drömboende i bruksmiljö 
80 min fr. Sthlm. Projektering 
av sju attraktiva lägenheter. 
Läs mer på vår hemsida.

F: Hyresrätt 2 rok, 61 kvm, 
+55 seniorboende, Finntorp 
C. Stor balkong, 6 min fr. 
Slussen. Ö: BR 2-3 rok, 60-70 
kvm, Falun C. 073-539 99 35

Vacker renoverad sekelskiftesvilla (10 rok, 362 kvm boa) i centrala Strängnäs. Stora ljusa sällskapsytor,  
tidstypiska detaljer, flera fungerande eldstäder och ett stort härligt lantkök m vedspis. Insynskyddad 
äldre trädgårdstomt, endast några minuter från stadskärnan och hamnen. Separat lägenhet med 
egen entré för uthyrning eller generationsboende.
Utg.pris: 7 400 000 kr  
Adress: Ladugatan 1  
Ansv. mäklare: Jeanette Karlsson 070-620 91 99  
Visning: sön 28/8 kl.12.30-13.15 Välkomna!

Sekelskifte nära Stockholm

Tegnérlunden Fastighetsbyrå AB 08 - 652 20 00

Optimal, ljus och öppen planlösning med en levnadsyta på 61 kvm 
varav invändigt 51 kvm och terrass 10 kvm. Totalrenoverad med allt i 
högsta kvalitet. Förstklassigt boende för dig som söker det allra bästa!

5 800 000 kr/bud, 1 342 kr/mån. Baltzar Von Platens gata 7 A, 4 tr.
Visas söndag 21/8 kl 12.00-13.00 samt måndag 22/8 17.30-18.00

www.brspec.se

2:a vid Norr Mälarstrand  
Terrasslägenhet, sjöutsikt.  

Toppskick. Garage.

JONESGÅRDEN - RÄTTVIK
Den vackra och mycket anrika Jonesgården i västra Stumsnäs, 
Rättvik är nu till salu - En unik dalagård från 1800-talet och för 
Dig som söker någonting utöver det vanliga. Det kringbyggda 
gårdstunet, och trädgården i övrigt, har en areal av 2.851 kvm 
och är bebyggd med ett bostadshus och innehållande totalt 6 
r.o.k., våtavdelning samt hall. Stora gedigna uthusbyggnader 
kringgärdar tunet. Båthus vid Siljans strand.
Pris: 2.950.000:- / förhandling.
VISNING sker Lördagen den 27/8 kl. 11.00 - 12.00. Välkomna!
Mäklare: Ragnar Valin 070-207 60 56

Hantverkaregatan 24, 793 30 Leksand
Tel: 0247-123 40 • E-post: valins@valinsfast.se
Besök även vår hemsida: www.valinsfast.se

Mosebacke 3 rok, 104 kvm. 
Vacker, sekelskifte. Inbyggda 
bokskåp. Stuck, parkett.  Bad 
o hiss. Ö: 2 lgh. 0734-19 88 75

Salongsmåleri
En heldagskurs på 
Waldemarsudde
Välkommen till Prins Eugens Waldemarsudde och en 
dag i 1800-talskonstens tecken. Höstens stora utställ-
ning lyfter fram en ofta bortglömd genre i svensk 
konsthistoria – salongsmåleriet. Med inspiration från 
det franska salongsmåleriet kom Julius Kronberg och 
ett antal konstnärer på det sena 1800-talet att utföra 
målningar med briljant teknik i imponerande stora 
format och med ett spännande berättande innehåll. Vi 
studerar denna konst och tidens konstliv med konstnä-
rer som Julius Kronberg, Hugo Birger, Jenny Nyström, 
Fanny Brate, Mårten Eskil Winge mfl. i blickpunkt. 

Vid kurstillfället har Waldemarsudde exklusivt öppet 
för SvD Accent och kursdeltagarna. I en inspirerande 
miljö, får vi möjlighet att fördjupa oss i en spännande 
och rik period i svensk konsthistoria. Vi avslutar hel-
dagskursen med en guidad visning av utställningen. 

KURSINFORMATION:

Tid: den 19 eller 26 september 2016 kl 10.00–16.00.

Plats: Prins Eugens Waldemarsudde.

Föreläsare: Museichef Karin Sidén och museipedagog 
Elisabeth Hedstrand från Prins Eugens Waldemarsudde, 
professor Tomas Björk, samt Anna-Kaisa Summanen 
Öhgren från Antikskolan Stockholms Auktionsverk.

Pris: 1 500 kr  inklusive lunch och kaffe.

Kurser  •  Mat&Vin  •  Konst  •  Upplevelser  •  Resor

Boka på svd.se/accent 
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Vi hjälper er att hitta en 
trygg hyresgäst till er bostad. 
Bra företag och ambassader 
söker villor och lägenheter 
i Stockholm med omnejd.
 Välkomna att kontakta 
oss på 08-611 99 45 eller 
info@estatefast.se

estatefast.seÖstermalmsgatan 28. Stockholm.

Gods & Gårdar

Uthyres

Villor

Bostadsrätter

Hyresmarknaden
Privatannonser 08-13 00 10 e-post privatannonser@svd.se 
Företagsannonser 08-13 50 00 fax 08-13 58 28 e-post fastighetsannonser@svd.se

Utlandsobjekt

Bara för 
prenume-
ranter
Logga in och få 
tillgång till exklusiv 
läsning.
1  SvD.se

Bostadsbyte
Privatannonser 08-13 00 10
e-post privatannonser@svd.se

Önskas hyra



malmviks gårdsväg 6 • vard 11–18 (mån – 20)  lör 10–16  sön 11–16 • Tel 08–560 340 40 • www.ekeromobler.se

Fynda bland mat- och lounge- 
möbler, solsängar, parasoller 
och mängder av andra praktiska 
och snygga utetillbehör från  
landets största utbud av ute- 
möbler av högsta kvalitet.

på utemöbler startar idag!

rea
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