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Tomasine Gahn njuter  
av lugnet på Östermalm

DELIKATA
DETALJER

INREDNING  
MED LYSTER
Vår passion för skimrande 
metaller i inredningen har 
inte klingat av. Maria  
Soxbo tipsar om sina  
favoriter bland de  
glänsande nyheterna.  sid 4

KRÖNIKA

Själv är jag  
oftast belåten 
med mitt  
boende  sid 2

LYSANDE TREND
I HÖSTMÖRKRET
Belysning är extra viktigt 
så här i novembermörkret. 
Extra i ropet just nu är 
själva glödlampan som ofta 
ståtar i egen majestät utan 
skärm.  sid 10

36 SIDOR  
INSPIRATION 
OM BOENDE



02 SvD Magasinet lördag 21 november 2015

1 MAGASINET

MIN BUTIK

Vårda och bevara
För fem år sedan öppnade Gysinge Centrum för Byggnadsvård sin 
butik på Östermalm. Där erbjuds allt från dörrhandtag och linolje-
färg till handgjort svenskt kakel och nytillverkade kakelugnar. 

HEMMA HOS

Kontraster  
på Östermalm 
Formgivaren och konstnären  
Tomasine Gahn gillar kontraster. 
I hennes 1800-talslägenhet med 
bevarade detaljer finns därför 
även en hel del nya och moderna 
inslag. OMSLAGSFOTO:  

PATRIC JOHANSSON
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STADSLIV

Skogshuggar-
drömmen är av 
allt att döma 
inte över på 
länge än. 
Jenny Damberg  
om att det handgjorda  
sticker ut på krogen.

” 
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LOTTA RINGDAHL

Det är tur att man blir 
nöjdare med åren

Lotta Ringdahl är tf redaktör för SvD Magasinet.  
lotta.ringdahl@svd.se

Tomasine Gahn, i veckans hemma hos-reportage 
på sid 6, tycker att kvarteren där hon bor är de  
allra vackraste. Hon är dessutom väldigt förtjust  
i sin bostad, en lägenhet där hon särskilt upp-
skattar rymden och ljuset. Men långt ifrån alla är 
lika tillfreds med sitt boende. Det framgår av en  
aktuell undersökning från den stat liga banken 
SBAB. Rapporten visar visserligen att nio av tio  
är nöjda med själva läget på bostaden, men bara 
varannan person anser att hemmet uppfyller  
kraven som gör det till en drömbostad. 

Vad är det då de missnöjda saknar? Allra helst 
vill de äga sin bostad och ha nära till arbete och 
skola. Att den nuvarande bostaden är sliten och 
gammal, och att parkeringsmöjligheterna är  
dåliga, är annat som drar ner betyget. 

Själv är jag oftast belåten med mitt boende  
hemma i 1970-talsradhuset. Extra mycket gillar  
jag mina grannar, trädgården och närheten till  
naturen –  sådant som också hamnar högt på  
undersökningens lista. Det finns dock stunder  
då jag saknar närheten till stadslivet, ytterligare  
ett kriterium för drömbostaden. Dessvärre kan 
man inte få allt på en gång. Men undersökningen 
visar turligt nog också att man blir nöjdare med 
åren. Jag får helt enkelt se tiden an.

KRÖNIKA

KAKEL
KLINKER
BADRUM

750 m2 utställning!

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



Slettvoll har öppnat en ny och större butik på Regeringsgatan 12. 
Varmt välkommen till oss.

Slettvoll Stockholm: Regeringsgatan 12, 08-214170 
Öppettider: måndag-fredag 10.00-18.00, lördag 11.00-16.00, söndag 12.00-16.00   

 www.slettvoll.com
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SPANING

Allt är inte guld som glimmar
4. LAGT KORT LIGGER
Så här års är det högsäsong för 
oss bokmalar, men som små
barnsförälder hinner man sällan 
sträckläsa ens den bästa bok från 
pärm till pärm. Alltså behövs ett 
fint bokmärke och jag tycker nog 
inte att något slår Tom Dixons 
Bookworm Joker i mässing.  
Pris: 180 kr.

1. ART DÉCORATIVT
Danska Ferm living har annek
terat art décoperioden som sin 
egen, och lanserar produkt efter 
produkt i denna anrika stil. Mörk
blå tapeten Lines med sina guldiga 
linjer ger elegans åt vilket rum som 
helst, och med matchande mäss
singskrukor är stilen komplett.
Pris: 720 kr/rulle (tapet),  
350–630 kr/st (krukor).

2. BRITTKNOPP
Med sin egen lite grovhuggna  
undergroundstil har brittiska 
märket Buster + Punch hittat sin 
egen nisch på designmarknaden. 
Senast i raden av lanseringar är 
beslagskollektionen Get Hard  
i olika metaller – bland annat  
rökt brons, stål och mässing.  
Pris: 510 kr.

5. GRANDIOS GRÄSHOPPA
Svenska Greta Grossmans golv
lampa Gräshoppa har blivit en  
designklassiker, men det inte alla 
vet är att den har lika fina små
syskon, bland annat i form av 
bordslampan Task lamp. Den  
ritades 1948, och är numera  
i produktion av danska Gubi.  
Pris: 1 250 kr.

3. HALO
Så enkel, så stram, så snygg.  
Broberg & Ridderstråles vackra 
ljusstake Gloria för Klong är lika 
delar ljushållare och skulptur och 
tillverkad i massiv mässing. Att 
den dessutom passar lika bra till 
julfirandet som till vårfesten är en 
präktig bonus.  
Pris: 900–1 200 kr.

Mässingstrenden må vara inne på tredje året eller så, men än visar 
formgivare efter formgivare att den varma metallen fortfarande har 
en plats på marknaden. Maria Soxbo tackar, tar emot och skriver 
önskelistor inför julen.

1.

2.

3.

4.

5.

MARIA SOXBO 

Limited Edition 
ENDAST TILLGÄNGLIG TILL DEN 31 DECEMBER 2015 

Upplev sömn som du aldrig gjort förut – i en  
unik Hästens, handgjord i Sverige av naturmaterial och  
med exklusiva detaljer i mässing och läder. Den unika,  
numrerade Limited Edition-utgåvan levereras till dig  

med vårt finaste bäddlinne. hastens.com

BIRGER JARLSGATAN 25, STOCKHOLM



ÅRE
Årevägen 112
0647-500 70

STOCKHOLM
S:t Eriksgatan 87

08-33 48 30Besök oss gärna på www.norrmalmsel.se

KAMPANJ
Fredag 20/11 –  söndag 29/11 lämnar vi

10%
på hela Örsjös sortiment

Kvist 4:a, koppar
Ord. pris 11.485:-

Nu 10.295:-

Kvist 6:a, vit
Ord. pris 13.630:-

Nu 12.245:-

Hobo Tak
Ord. pris 7.365:-

Nu 6.595:-

Star 3:a, koppar
Ord. pris 4.335:-

Nu 3.895:-

Star 1:a, vit
Ord. pris 2.395:-

Nu 2.145:-

Baklava Bord, liten
Ord. pris 2.575:-

Nu 2.295:-

Puck Golv, svart
Ord. pris 2.970:-

Nu 2.645:-

Vinge, svart
Ord. pris 5.830:-

Nu 5.245:-

Star 6:a, mässing
Ord. pris 8.385:-

Nu 7.545:-

10 
veckor 

199 kr

Den räcker 
länge

Bästa
julklappen! Ge bort SvD Junior 

nyheter för barn och unga
SvD Junior är en helt ny tidning för barn & ungdomar. Här finns nyhe-
ter från Sverige och världen – riktig journalistik för unga läsare. 
I SvD Junior är barnen också en del av innehållet, som juniorreportrar 
och med egna bilder och teckningar.
 
Ge bort en prenumeration till ett vetgirigt barn, så kommer tidningen 
i brevlådan varje tisdag. Ett kul sätt att hänga med i vad som händer!

Beställ på svd.se/julklapp
kod 369-3691028
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FRIDFULLT
PÅ FLORAGATAN

F
ör formgivaren och konstnären Toma-
sine Gahn finns det inga vackrare kvar-
ter än de ovanför Humlegården där 
stora pampiga sekelskifteshus står sida 
vid sida. Där gatorna är breda och träd-
gårdarna lummiga.

– Jag föll direkt när jag såg bilderna 
på nätet trots att lägenheten var ganska sliten, säger 
hon. 

Förutom att den låg perfekt i ”Villastaden” var 
det rymden, ljuset och de höga fönstren som väckte 
något hos henne och känslan förstärktes då hon 
första gången klev över tröskeln.

– Jag kände att här skulle jag bo, säger Tomasine.

Det är tre år sedan Tomasine flyttade in och drygt 
fyra år sedan hon flyttade hem till Stockholm efter 
att ha bott elva år i Rom. Kontrasten mellan de 
stimmiga gränderna i närheten av Piazza Navona 

och den stillsamma lunken på Floragatan är enorm. 
Men kontraster är inget som Tomasine är rädd för. 
Tvärtom. 

– Det tog mig många år att förstå att jag inte är 
onormal utan bara behöver variation för att utveck-
las som människa. Jag är inte rädd för att bryta 
gamla vanor och mönster. 

Det första hon och hennes dåvarande sambo gjorde 
var att renovera hela lägenheten. Viktigt var att 
öppna upp så att man skulle kunna se de vackra 
fönstren redan i hallen. 

De gjorde även ett nytt och större kök och ett 
gästrum/arbetsrum genom att slå ut en vägg. Det 
fuktdrypande badrummet fick bli större och ta ny 
mer italiensk form.

– Badrummet ritade jag själv och beställde mate-
rial från Italien. För mig var det en dröm att göra 
badrummet helt i min egen stil, säger Tomasine. 

HÄR BOR

Tomasine Gahn
Var: Lägenhet 
på Floragatan, 
Östermalm. 
Gör: Produkt- 
och industri- 
designer och 
konstnär. 
www. 
tomasinegahn.
com

För en intensiv kreatör och livsnjutare som Tomasine 
Gahn behövs ett hem som lugnar kropp och själ. Hon 
har hittat sin oas på Floragatan på Östermalm.
Text MILENA BERGQUIST Idé MYRICA BERGQVIST Foto PATRIC JOHANSSON 

>
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Jag hittar tillbaka till mitt lugn här på Floragatan.  
Därför är inredningen ganska sparsam.

EGEN KOLLEKTION
De giraffmönstrade kuddarna kommer från Pierre 
Frey. De större kuddarna i blå sammet ritade  
Tomasine för Olby Design. Glasunderläggen är 
från Tomasines första kollektion ”Table top”.

BILD SID 7
Glasbordet har Tomasine själv  
designat, en prototyp för ett  
större bord till en kund i New 
York. Spindeln på väggen köpte 
hon på Bali av en blind gammal 
kvinna som satt vid en väg och 
snidade för hand. 

Glasväggen till duschen lät hon tillverka av här-
dat svenskt glas. Hon älskar glas eftersom det är ett 
neutralt, vackert och tidlöst material. Det är också 
glas hon ofta använder för sina produkter som 
bordsunderlägg och soffbord. 

Tomasine är besatt av detaljer, ärliga material och 
udda karaktärer. Det är där skönheten ligger. Det är 
också därför hon trivs så bra med att bo i en lägenhet 
där de många detaljerna berättar en historia.

– Vi ville behålla så mycket som möjligt. Huset är 
byggt i slutet av 1800-talet med spegeldörrar, lister, 
stuckatur och rosetter i taken. Jag blir så sorgsen 
när jag ser att folk river ut alla vackra detaljer när de 
renoverar, säger Tomasine.

För henne är det ju dessutom det där med kon-
traster, de som uppstår i mötet mellan gammalt och 
nytt. 

– Då uppstår dynamik. Jag tycker om att bevara 
det vackra antika och addera något oväntat som är 
modernt och nytt. I allt jag har finns en berättelse. 
Många saker har jag tagit med mig hem från resor.

Tomasines hem fungerar både som bostad och 
arbetsplats. Hon arbetar som frilansande form- 
givare och konstnär. Allt tillverkas i Sverige. 

Hon har kunder över hela världen, och hennes 
alster har tagit henne tvärs över halva jordklotet. 
Nu pendlar hon mellan Floragatan och Los Ange-
les.

– Det passar min personlighet perfekt med två så 

olika städer som Stockholm och Los Angeles. Det 
gör att jag njuter desto mer när jag är hemma, säger 
Tomasine. 

Hon pratar fort och bubblande. Om människors lik-
heter och olikheter, om att våga följa sitt hjärta och 
utforska sina möjligheter. Hon pratar om kärleken 
till konst, om gamla renässansmästare som Cara-
vaggio och nutida konstnärer som Basquiat. Hon 
hoppar mellan världsdelar, berättar om kreativite-
ten vid Stilla havet, om Roms sensualitet, männis-
korna, maten och vinet. Och om åren i Rom då hon 
tog en examen i produkt- och industridesign på  
Instituto Europeo di Design.

– Rom är en stad att älska och hata. En otroligt 
passionerad och kontrastrik stad, allt det vackra 
och allt det smutsiga. Det inspirerar mig.

Tomasine har hittat en balans genom pendlan-
det. Resorna tröttar inte ut henne.

– Jag hittar tillbaka till mitt lugn här på Floragatan. 
Därför är också inredningen ganska sparsam. 

Naturen i och kring Stockholm och närheten till sin 
familj är starka orsaker till att hon valt att ha basen 
här. Stockholm har dessutom förändrats mycket på 
senare år. I dag är det inga problem att hitta en rik-
tigt god espresso.

– Tidigare har jag aldrig känt mig riktigt hemma 
här i stan, men det gör jag nu, säger Tomasine.
 magasinet@svd.se
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SVART SKRIVBORD
Det svarta skrivbordet är arve-
gods. Stolen av uppbränt trä med 
skinnsits är Maarten Baas verk 
”Smoked Chair”, för Moooi.

HALL
Tomasine bär helst plagg av natur- 
material av hög kvalitet. ”Då vet jag att 
det är ett fint hantverk som håller 
länge och tål mycket.” 

BADRUM
Badrummet ritade Tomasine själv. Duschväggen  
specialbeställde hon från Fasadglas. Handfatet är i 
svart granit. Bysten föreställer konstnären Yngve Berg.
  

SOVRUM
Kaninlampan har Front designat för 
Moooi. Prydnadskudden med motiv 
från Rom kommer från Jonathan Adler. 
  

SVART SIDOBORD
Svart sideboard i svartvaxat trä 
från Olby Design. Fornasettiljuset 
köpte Tomasine i Rom. Blå vas 
från Svenskt Tenn, och silver- 
ljusstakar från Asplund.
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DESIGN

HÖSTENS LJUSA
TRENDER

D
et har lanserats en mängd nya lampor 
att lysa upp tillvaron med. Formsprå-
ket som gäller inom belysningsgenren 
i höst kan sammanfattas med ord som 
lekfullt, runt, rått, avskalat och redovi-

sande. 
Framför allt är glödlampan extra populär. An-

tingen placeras den glödgande ljustrådslampan 
bakom en glaskupa eller så får den sticka fram ur en 
vippig hattliknade skärm. 

Det finns också många enkla socklar i olika  
material – som sten, metall och kork, för att nämna 
några. Och vari glödlampan placeras och hängs 
upp med en textilklädd sladd. Antingen får den stå-
ta i ensam majestät eller så buntar man ihop flera 
lampor tillsammans. 

En som rider på glödlampsvågen är formgivaren 
Mathias Johansson som driver företaget Cirkus-
lampan. Han har inspirerats av de neonskyltar som 
förr fanns i cirkusvärlden.

– Jag tror att det är vårt klimat i kombination 
med vår önskan att skapa en personlig inrednings-
stil som gör att glödtrådslampan blivit så inne. Den 
används ju framför allt som inredningsdetalj med 
målet att skapa stämning, säger han.

Cirkuslamporna används just som mysbelysning 

och det är glödlamporna som skapar den speciella 
effekten. Men Mathias Johansson påpekar att det 
inte är särskilt hög energiförbrukning på hans ar-
matur trots de många små lamporna. 

– Jag levererar dem dessutom med dimmer. Om 
man tonar ner ljuset förlänger man livslängden fyra 
gånger, påpekar han.

Men kanske börjar det närma sig slutet för glöd-
trådslampan. Det tror åtminstone den brittiske 
formgivaren Massimo Buster Minale från Buster + 
Punsch – företaget som i våras lanserade den första 
glödlampan med LED-ljus.

– Det har varit svårt att ersätta glödtråden med 
något lika vackert i LED-teknik. Många har försökt 
men misslyckats, säger han och är nu mycket stolt 
över att ha knäckt koden – dessutom i ett garage i 
centrala London och inte i ett resursstarkt laborato-
rium.

Lösningen är enkel. I stället för att försöka ändra 
själva tekniken har man använt glas i tre olika fär-
ger för att påverka ljuset i den riktning man vill.

– Den nya lampan har en brinntid på 50 000 tim-
mar mot den gamla som endast brinner i 1 000 tim-
mar. Men LED-lampan är inte så mycket dyrare, 
säger Massimo Buster Minale.

magasinet@svd.se 

Lampor i runda, avskalade och lekfulla former är i ropet i höst. 
Stämningen ser ut att vara viktigare än den praktiska funktio-
nen, och framför allt är det glödlampan som är i fokus.
Text HELENA KAASIK

1.

1. KLASSISKA KVISTAR
Lampserien Kvist formgav Jonas 
Bohlin för Örsjö Belysning när 
hans son föddes. Vid det här laget 
har den kommit att bli en klassi-
ker. Nyligen lanserades även en 
golvmodell som mer än någon an-
nan i familjen liknar det träd som 
var den ursprungliga inspirations-
källan. 
Pris: 13 975 kr.
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2. GLÖDANDE KLOT
Lampan Hope från Watt & Veke 
är tillverkad av munblåst glas i 
olika färgnyanser och är fastsatt  
i en klassisk skomakarlampsfäst-
ning i mässing. Eftersom glas- 
kupan är handgjord blir alla  
lampor olika och man kan ana 
glödlampan genom det transpa-
renta glaset även om det är färgat. 
Pris: Cirka 1 400 kr.

3. RUNDA RÖR
Den brittiske formgivaren Lee 
Brooms Ring Light påminner om 
en romersk ring. Men så har han 
också en bakgrund i mode- och  
teatervärlden. Lampan, som är 
dimbar, är tillverkad av mässing 
och ett runt lysrör som är fastsatt  
i en kula.  
Pris: 8 795 kr, säljs bland annat 
på Artilleriet.

4. RENA CIRKUSEN
Cirkuslampan är företaget som 
tagit fram nya modeller i samma 
stil som neonskyltarna man  
använde på cirkus på 1940-talet. 
Lampan består av en metallåda i 
vilken en mängd små glödlampor 
placeras. De tillverkas i Sverige 
och vill man ha LED-belysning  
i stället går det också bra. 
Pris: Från 2 895 kr.

5. MYS MED STIL
I Danmark på 1960-talet rådde  
en stark mystrend. Arkitekterna 
Claus Bonderup och Torsten  
Thorup var inte särskilt impone-
rade av just den livsstilen och tog 
därför fram Semi år 1968, en tak-
armatur med stilrent formspråk. 
Tillverkas i dag av danska Gubi 
och finns i flera utföranden. Finns 
i en diameter upp till 60 cm. 
Pris: Från 2 395 kr.

6. VARMARE LJUS
Buster+Punsch är det första före-
taget som tagit fram en glödlampa 
med LED-belysning. För att kom-
ma till bukt med det kalla ljuset 
som LED-tekniken än så länge 
medför, har man satt själva ljus-
källan bakom färgat glas. För  
tillfället finns lampan med guld, 
grått eller klart glas varav den 
guldfärgade säljs mest för  
hemmabruk. 
Pris: 490 kr.

2.

4.

5.

6.

3.
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STADSLIV

Grovyxat 
håller än

N
ågot som händer 
mig förvånansvärt 
regelbundet, med 
tanke på att jag bor  
i en svensk storstad, 

är att jag hamnar i vad som känns 
som en timrad stuga i Klippiga 
bergen. Råa träytor, renfällar, 
uppstoppade djur och dämpad 
belysning. Lokaler där chansen 
är stor att bli serverad av en kille  
i hängslen, skinnförkläde och 
yvigt skägg. Den stil som fick tid
ningen Filter att trycka ett jobb 
med rubriken ”Amish eller hip
ster?”. 

I förtjusningen för det för
industriella finns beröringspunk
ter med den köksideologi som 
premierar handplockade råvaror 
från trakten och äldre tillag
ningsmetoder, som Ekstedt där 
maten lagas över öppen eld. Men 
den kulinariska kopplingen är 
inte given. 2015 kan man även 
sippa sin cortado och öppna en 
plastförpackad jättecookie under 
en enorm krona av renhorn på 
Espresso House. 

Skogshuggardrömmen är av allt 
att döma inte över på länge än. 
När inredningsmässan Formex 
arrangerades i augusti var en 
”trendrestaurang” med namnet 
Nordic Essence ett av dragplåst
ren. Gungstolar, jakttroféer och 
nischer fyllda med vedträn satte 
stämningen – även om det enda 
som brann var en digital skärm
brasa. 

Som med alla trender finns det 
naturligtvis många samverkande 
skäl till att det grovyxade slår. Ett 
är att i en stad som Stockholm, 
där programmerare är det van
ligaste yrket, passerar teknik, 
snabbhet och rationalitet för

hållandevis obemärkt. Det hand
gjorda sticker ut. 

Men det finns också en enskild 
person utan vars förtjänst jakt
stugeestetikens genomslag inte 
hade varit lika givet; den ameri
kanske krögaren och entreprenö
ren Taavo Somer. Hans öppning 
av New Yorkrestaurangen 
Freeman’s 2004 har kallats ”noll
punkten för uppstoppade djur
trenden”. Med mottot ”gör mer, 
tänk mindre” har han sedan star
tat herrklädesmärket Freemans 
Sporting Club, möbelsnickeriet 
Friends and Family, ett par friser
salonger och ytterligare en hand
full restauranger. 

Oaktat hur lite tanke som egent
ligen ligger bakom, är det utmär
kande för Somers satsningar att 
han verkligen inkorporerar hant
verket. Inte bara är den pris
belönta inredningen på restau
rangen Isa till stora delar hand
byggd och serveringsporslinet 
egendrejat. Görandet har också 
en fortsatt plats i lokalerna. På  
taket har det arrangerats batik
färgningskurser och på över
våningen finns ett rum för pyssel
bruncher för barn. 

I Sverige har vi väl egentligen 
bara sett ett förslag i den rikt
ningen, O’Learys idé att involvera 
drejning och porslinsmåleri  
i dryckesmiljön. Reaktionen på 
det får väl överlag beskrivas som 
hånfull. Synd. Om nästa steg för 
hantverksvurmen vore att det 
skapas fler chanser att faktiskt 
göra något med händerna är jag 
den första att applådera. Ved
staplar bredvid tvskärmar med 
brasor har vi väl däremot sett oss 
rätt mätta på?

Tips: Paradiso (Timmermans
gatan 24). Trevligt och gott i Sjö
gräs gamla lokaler vid Maria
torget. Rekommenderar särskilt 
råbiffen med grillad palsternacka, 
citron och krispigt rågbrödssmul.

Skogshuggarstilen håller i sig. Men Jenny 
Damberg börjar tröttna på vedstaplar, upp-
stoppade djur och tv-brasor, däremot hoppas 
hon på en utveckling av hantverksvurmen.

JENNY 
DAMBERG  

Jenny Damberg skriver om mat, 
resor och kultur.  
jenny.damberg@svd.se

2 MM 2 MM

Huset visas av:
niclas.orrebro@fiskarhedenvillan.se | 08-566 165 58
sofia.kuhlhorn@fiskarhedenvillan.se | 08-566 165 54
phillip.silfverling@fiskarhedenvillan.se | 08- 566 165 59

Huset visas av:
goran.pettersson@fiskarhedenvillan.se | 08-566 165 52 
mattias.eriksson@fiskarhedenvillan.se | 08-566 165 51
annica.samuelsson@fiskarhedenvillan.se | 08-566 165 53

Nu visar vi Koltrasten, ett intressant hus med tre individuella 
huskroppar som gör det till ett trevligt hus i omgivningen. Fantas-
tiska möjligheter att påverka planlösning och sättet att disponera 
ytorna efter eget tycke och smak!

Nu visar vi Lommen, enplanshuset som har det mesta. Generösa 
utrymmen och spännande planlösning med ryggåstak. Sovrummen 
ligger avskilda från gemensamhetsutrymmena.

22 
NOVEMBER

Villavisning12.00–15.00

Besök fiskarhedenvillan.se för att hitta
fler husmodeller och platser vi visar hus på.

Villavisning

Lommen.Koltrasten.
Nybygget 101, 195 61 Arlandastad Ytterbyvägen 52, 185 94 Vaxholm

*Huset på bilden är ett exempel på hur Lommen kan se ut

*Huset på bilden är ett exempel på hur Lommen kan se ut

Flytt -/Visningsstädning
ti ll fasta priser

PRISER FLYTT-
STÄDNING*
1-50 kvm 1.700 kr
51-70 kvm 35 kr/kvm
71-100 kvm 30 kr/kvm
101-160 kvm 25 kr/kvm
161 kvm-uppåt 20 kr/kvm

* Priserna på fl ytt städning inkluderar 
städmaterial och fönsterputs. 
Inställelseavgift  på 150 kr ti llkommer.

PRISER VISNINGS-
STÄDNING
1-50 kvm 1.200 kr
51-70 kvm 1.450 kr
71-100 kvm 1.700 kr
101-150 kvm 2.000 kr
151-200 kvm 2.400 kr
201-250 kvm 3.000 kr
251-300 kvm 3.700 kr
300 kvm - uppåt Ring för off ert

Inställelseavgift  på 150 kr ti llkommer

Priserna är eft er rutavdrag

svd.se/accent

Anmäl dig till nyhetsbrevet och bli 
medlem i SvD accent
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 MIN BUTIK

Byggnadsvård i tiden

U
te på gården bakom 
Historiska museet 
råder en försiktig 
villervalla när en  
silversmed är på väg 

att flytta in i en av de gamla läng
orna. Inifrån grannhuset doftar 
det välkomnande av både ny
bakade bullar och linoljesåpa. En 
dröm tillbaka till det gamla stug
Sverige månne, med nysåpade 
köksgolv och kaffepannan på 
vedspisen? 

I en malmgård från 1600talet 
valde Gysinge Centrum för Bygg
nadsvård för fem år sedan att 
komplettera sin numera klassis
ka adress i Gästrikland med ett 
fönster i storstan. Sedan dess har 
butiken blivit till tradition för alla 
som går i gång på handgjort 
svenskt kakel, naturpigmenterad 
linoljefärg och nytillverkade klas
siska kakelugnar. 

Huvudbyggnaden till Oxenstiern
ska malmgården längs Storgatan 
i Stockholm brann ner på 
1800talet. Därefter användes 
flyglarna av militären till både 
stallar och exercishus. Innan  
Gysinge flyttade in år 2010 hade 
huset sedan länge kontoriserats. 

– Jag har hört från en del som 
har växt upp i kvarteret Krubban 
att här hängde Östermalms 
gangs ters, berättar Anna Slåtteby, 

vd för Gysinge Centrum för Bygg
nadsvård sedan två år tillbaka. 

Butiken i Stockholm är såklart ett 
sätt att komma närmare kunder
na. Men också för att mani festera 
att byggnadsvård inte bara är  
något för landsbygden. 

– Många förknippar Gysinge 
med 1700tal, gårdar och gamla 
torp, säger Anna Slåtteby. När för
sta butiken öppnade 1990 var verk
ligen byggnadsvårdaren den som 
åkte land och rike runt och rätade 
ut handsmidda spikar. I dag är det 
inte längre så. Att måla med våra 
färger och inreda med krukor och 
servetter är ju tidlöst och passar 
lika bra i en modern lägenhet som 
i ett gammalt torp. 

Samtidigt som byggnadsvården 
fångar upp en tydlig trend att in
reda i stan som man gjorde förr 
på landet finns en parallell ut
veckling, att vurmen för gedigna 
material närmar sig nutiden. På 
sin hemsida har Gysinge lagt ut 
ett slags byggnadsvårdens gör det 
självlista som visar allt från hur 
man veckar en lampskärm till 
hur fönster bäst renoveras. Myck
et riktigt kallar de inte heller sina 
varor för produkter, utan för re
servdelar. En inställning som levt 
kvar sedan byggnadsantikvarien 
Göran Gudmundsson grundade 

Gysinge för 25 år sedan uppe  
i gästrikeskogarna. 

– Vi märker mer och mer att 
många vill ha saker som håller, 
säger Anna Slåtteby. Och att  
bevara i stället för att bygga nytt 
är att bevara kulturvärdena – 
även för kommande generatio
ner. Därför ska Gysinge inte bara 
vara för initierade byggnadsvår
dare med torp och gårdar, utan 
för alla som inspireras av våra 
material, textilier och färger. 

Gysinge har fått sällskap av fler 
butiker som etablerat sig i cent
rala Stockholm, senast Sekelskif
te och Byggfabriken.

– Jag tror att det hänger ihop 
med intresset för det genuina, det 
äkta. Som att man intresserar sig 
för vad maten vi äter egentligen 
innehåller. Det handlar helt  
enkelt om en generellt ökad med
vetenhet kring konsumtion, och 
bostaden är en stor del av detta. 
Kanske är det också en genera
tionsfråga för oss som vuxit upp 
med slitochsläng och mer själ
lösa material – att vi vill göra  
annorlunda, säger byggnadsin
genjören Anna Slåtteby som själv 
lämnade en karriär som projekt
ledare av nybyggen i Stockholm 
för att gå till grunden med sina 
byggkunskaper.

magasinet@svd.se

På senare tid har byggnadsvård på allvar tagit steget från stugorna till stan. En av dem som 
var med från början är Gysinge Centrum för Byggnadsvård. Sedan fem år tillbaka vurmar  
de för svunna tider i en före detta malmgård på Östermalm.

Text LARS COLLIN Foto YVONNE ÅSELL

FAKTA

Butik och julmarknad
Gysinge Centrum för Byggnads-
vård grundades 1990 av byggnads-
antikvarien Göran Gudmundsson, 
som sålde företaget för drygt två 
år sedan. Butiken på Storgatan 31 
i Stockholm förvaltas av Statens 
Fastighetsverk och öppnade 2010. 

Helgen 5–6 december har  
Gysinge Centrum för Byggnads-
vård traditionell julmarknad där 
besökare får möta hantverkare 
som smeder, fönsterrenoverare, 
konsthantverkare och Sveriges 
enda färgprofessor.

HÄNDIG HUSKATT
Anna Slåtteby, vd för Gysinge 
Centrum för Byggnadsvård.
  
HANDTAG FRÅN FÖRR
Tiden tycks åter inne för äldre 
trycken och beslag. 

NATURNÄRA
Linolja och  
naturpigment  
i klassisk  
kombination.
  

Med oss som leverantör får du:

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

Prova oss!

Räkna ut ditt pris på www.hemmiljo
.se

Prova på-
erbjudande: 

 Hemstädning

Efter RUT-avdrag
Gäller ett tillfälle per kund, 

endast nya kunder,
 max 4 timmar

99 kr/tim

Städning till 
fasta priser!
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GRÖNT

BLOGGAR 
SOM BLOMSTRAR

H
åkan Gidestrands blogg Rosegarden 
Malevik hamnade i topp när medie-
analysföretaget Cision rankade årets 
tio hetaste trädgårdsbloggar. Denna 
årliga bloggtopplista grundas på en 

metodik som utgår från besöksantal, relevans, hur 
ofta bloggen uppdateras samt från läsarkommenta-
rer och delning i sociala medier. 

Precis som så många andra bloggande träd-
gårdsägare lägger Håkan Gidestrand ut många och 
vackra bilder på sina växter i trädgården. Han be-
rättar också med instruktiva steg för steg-bilder om 
hur plantering och andra grävprojekt går till. Men 
därutöver pysslar han också, till synes hejdlöst. 

Han målar pumpor och pyntar dem med spets-
mössor, han gör mosskrukor med hyacinter och 
ståltrådshjärtan i rosa ljung. Han visar hur man för-
gyller urnor och krukor med bladguld och en gång 
klädde han in ett par gummistövlar i grönmossa 
med röda rosetter och rönnklasar som prydnad och 
ställde ut på förstukvisten. Ja, ni förstår. Pyntar han 
med värmeljus i gamla likörglas handlar det inte 
om ett eller två, utan om ett tjugotal. Och alltsam-
mans fotograferas ute i trädgården eller inne i ett 
patinerat orangeri, en idealisk bakgrund till krea-
tivt romantiska arrangemang.

Trädgården har han haft i snart 20 år, ända  
sedan han flyttade in i sin nybyggda villa. Den är 
sprängfylld av rosor, på varenda en av de tusen  
kvadratmetrarna. Egentligen mest för att han blev 

avrådd från rosor när han som novis skulle börja 
anlägga sin nya trädgård. 

– Det är ju så svårt, sa de på plantskolan. Och då 
blev det förstås en utmaning. Men inte är det svårt 
att odla rosor. I dag har jag över 300 rosen buskar, 
mest engelska Austinrosor och det går hur lätt som 
helst. Dessa underbara rosor blommar från slutet 
av maj till mitten av november. Vilka andra blom-
mor gör det?

Rosor och gamla ting hör ihop, tycker Håkan  
Gidestrand. Tack och lov har han ju så många att 
han kan frossa i avklippta rosor som han arran-
gerar kring uppiffade gamla stilmöbler. Förutom 
rosor kan det handla om pelargoner och fuchsior, 
men lika ofta om hur man målar om en gammal 
byrå, pyntar lerkrukor med spetsar och gamla tid-
ningssidor eller gör en mosskrans till ytterdörren.

Nu har Håkan Gidestrand bloggat i fyra år, helt 
enkelt för att han vill dela med sig av allt det vackra 
i trädgården. Han går till jobbet som ekonom på 
morgonen som vanliga människor. Men där slutar 
likheterna. För när han kommer hem på kvällen 
blir det ett nytt dagsverke där han antingen plante-
rar nya rosor, målar om en gammal pinnstol eller 
gräver en grop för sockeln till en ny staty. Och han 
går inte till sängs förrän han har fotograferat hela 
härligheten och lagt ut det både på bloggen och på 
Facebooksgruppen The Rosegarden in Malevik.

agneta.ullenius@svd.se

Sveriges populäraste trädgårdsblogg är en guldgruva av inspiration för pyntsugna ros
älskare. Den drivs av en ensamstående tvåbarnspappa i Malevik söder om Göteborg.
Text AGNETA ULLENIUS Foto HÅKAN GIDESTRAND

FAKTA

Agneta Ullenius 
bloggfavoriter
Med fingrarna i (j)orden. Träd-
gårdsskribenten Eva Robild delar 
med sig av sin gedigna växtkun-
skap och odlarfunderingar.

Claus Dalby Mitt haveliv. Dansk 
trädgårdsinspiration i den kanske 
mest lästa bloggen i Norden.

Rosenholm.se Tips för gräsmat-
tan, allt om trädgårdsdesign,  
växtkomposition m m av fotogra-
fen Dan Rosenholm. Innehållsrik 
som ett trädgårdsmagasin eller en 
bok på nätet. 

Slottsträdgårdsmästaren. Hasse 
Wester har jobbat med trädgård  
i 45 år och bloggar om parker och 
trädgårdar och om meningen med 
livet.

Fröbok. Erfarna trädgårds  skri-
benten Ulla Hasselmark om  
konsten att skapa en prunkande 
trädgård från frö.

Fönsterputs 
till fasta priser!
Med oss som leverantör får du:

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

Prova oss!

PRISER*
1 rok 450 kr
2 rok 550 kr
3 rok 650 kr
4 rok 700 kr
5 rok 800 kr
6 rok 850 kr
7 rok 950 kr
8 rok - uppåt Ring för offert
Fler sidor eller spröjs? Ring för offert.
* Avser 4-sidiga fönster efter rutavdrag. 
Inställelseavgift på 150 kr tillkommer.

STRÖMMA OUTLET
400 KVM I NYBYGGDA LOKALER

JULKLAPPSTIPS! STOR REA I HELGEN
SUPERSOFT SOVKUDDAR, SUPERSOFT SOVTÄCKEN 
PÅSLAKAN, UNDERLAKAN, FROTTÉ UPP TILL 50%

PÅSLAKAN, UNDERLAKAN, FROTTÉ, MORGONROCKAR, PLÄDAR, ÖVERKAST 
LYKTOR, BELYSNING, MÖBLER, PONCHOS, METALLFAT, LJUS, SKÄRMAR 

 SOFFBORD, SIDEBOARDS, SATSBORD, PALLAR, ROTTINGFÅTÖLJER 
SMÅMÖBLER, SUPERSOFT SOVTÄCKEN

BUTIKEN LIGGER VID STRÖMMA KANAL PÅ VÄRMDÖ
Öppet onsdag - lördag 11 - 17 • söndag 11 - 16

www.strommaoutlet.com • 08-571 406 10 • Facebook.com/strommaoutlet

svd.se/accent

Anmäl dig till  
nyhetsbrevet
och bli medlem  
i SvD accent

Bli medlem 
i SvD accent
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FAKTA

Bloggtoppen 2015
1. Maleviks rosenträdgård.  
Håkan Gidestrand bloggar om  
rosor, pyssel och om vackra ting.

2. Naturliga ting. Fotografen  
Annica Christensen, känd för Allt 
om Trädgårds läsare, dokumente
rar växtåret i sin egen trädgård.

3. Bland rosor och bladlöss. En  
fotointresserad bloggare som har 
bestämt sig för att förvandla en 
leråker till drömträdgård.

4. Purple area. Trädgårdsintres
serad inredare bloggar om sitt 
eget hem – mycket grått, svart och 
betong men också en hel del växter.

5. Trädgårdsflow. En trädgårds
ägare i Sundsvall bloggar om att 
vara i harmoni med sin trädgård 
och att se den som en glädjekälla.

6. Hannu på Kinnekulle. Hannu  
Sarenström, en av Sveriges mest 
folkkära trädgårdsskribenter, 
bloggar personligt om sitt liv och 
sin trädgård. 

7. Eva-Tinas sida. ”En 41årig  
stökig fröken fräken med förkärlek 
för inredning i vitt, loppisfynd, 
gamla saker, nya ting och träd
gård.” 

8. Glädjekällans trädgårdsblogg. 
En f d lärare och grönsaksodlare  
i Bohuslän som ”tycker om allt 
som har med trädgård att göra”. 

9. Sabelhagens olivlund. Bloggar 
om trädgård, natur, hundar och 
om sin stora passion för rosor. 

10. Anjas Hill. Trädgårdsägare 
med stort intresse för både färg, 
form och lekfullhet samt odling av 
alpina växter.

Källa: Cision/Trädgårdsblogg
toppen 2015

Håkan Gidestrand.

JULFÖNSTER
Pyntat för stundande helger. Amaryllisbollarna har Håkan gjort  
genom att klä löken i mossa fäst med tunn grön tråd. 

MOSSKON
Mosstruten är skapad av hönsnät, 
mossa och ståltråd. På Håkans 
blogg finns en utförlig beskrivning 
om hur man går tillväga. 

BORDSPLACERING
Rosor kan blomma långt in på 
hösten, till mitten av november. 

ENTRÉKLOT
Med två nätblomkorgar som 
grund har Håkan skapat en  
ljung boll. Utförlig beskrivning 
finns på bloggen.  

UPPDUKAT
Håkan gillar 
fina dukningar. 
Mosstårta av 
oasis, mossa 
och hyacinter.
  

Fler tips hittar du på:  
maleviksrosentradgard. 
blogspot.se
Håkan har även en hemsida där 
han berättar om rosenträdgården: 
www.rosor.eu

Webben  1

         

POV 
värmeljus-
hållare för 

väggen

Brandsläckare och  
brandfilt för hemmet,  
Solstickan Design

Attraktivt erbjudande 
från Gervasoni!  
Beställ en stoppmöbel, till 
exempel Ghost Loveseat 
och få en extra klädsel i  
vit lin/bomull på köpet. 

Stort bord i 
återvunnen 
teak, med 
eller utan 
iläggsskiva

På Plan ett hittar du ljusstakar  
och lyktor att lysa upp vinter- 
mörkret med.

Flinga julstjärna Fira, ljusstake från Klong

Julius  
advents- 
ljusstake

Snart advent  

Patina LyktaBirger Jarlsgatan 32, Stockholm, Tel. 08-230133. Nätbutik www.planett.se
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08-660 16 00   |   Strandvägen 23

LAGERLINGS.SE

KARLAPLAN

KARLAVÄGEN 76
Vindsvåning med fantastisk utsikt - jur. pers accepteras

ÖSTERMALMSTORG

BRAHEGATAN 23A
Unik modern våning i gammal industribyggnad

YTA          120 m 2   AVGIFT         5 066 kr/mån               PRIS               16 500 000 kr
RUM        3 rum      VÅNING       7 tr, hiss                       VISNING        Sön 13:00-13:45 och mån 17:30-18:00

YTA          188 m 2   AVGIFT         9 409 kr/mån               PRIS               20 000 000 kr
RUM        5 rum      VÅNING       2 tr, hiss               VISNING        Vänligen kontakta Anita Ek för visning 070-730 26 35, anita@lagerlings.se

08-660 16 00   |   Strandvägen 23

LAGERLINGS.SE

OSCARSKYRKAN

STORGATAN 56
Klassiskt sekelskifte - högt läge med terrass

ÖSTERMALMSTORG

SKEPPARGATAN 37
Attraktivt läge med stort kök med stor matplats

YTA          125 m 2   AVGIFT         4 567 kr/mån               PRIS              15 500 000 kr
RUM        4 rum      VÅNING       4 tr, hiss                        VISNING       Sön 12:00-12:45 och mån 17:30-18:00

YTA          84 m 2   AVGIFT         4 169 kr/mån               PRIS               7 500 000 kr
RUM        2 rum      VÅNING       2 tr, hiss               VISNING        Sön 13:15-14:00 och tis 17:30-18:00
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KARLAPLAN

KARLAVÄGEN 76
Vindsvåning med fantastisk utsikt - jur. pers accepteras

ÖSTERMALMSTORG

BRAHEGATAN 23A
Unik modern våning i gammal industribyggnad

YTA          120 m 2   AVGIFT         5 066 kr/mån               PRIS               16 500 000 kr
RUM        3 rum      VÅNING       7 tr, hiss                       VISNING        Sön 13:00-13:45 och mån 17:30-18:00

YTA          188 m 2   AVGIFT         9 409 kr/mån               PRIS               20 000 000 kr
RUM        5 rum      VÅNING       2 tr, hiss               VISNING        Vänligen kontakta Anita Ek för visning 070-730 26 35, anita@lagerlings.se
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LAGERLINGS.SE

OSCARSKYRKAN

STORGATAN 56
Klassiskt sekelskifte - högt läge med terrass

ÖSTERMALMSTORG

SKEPPARGATAN 37
Attraktivt läge med stort kök med stor matplats

YTA          125 m 2   AVGIFT         4 567 kr/mån               PRIS              15 500 000 kr
RUM        4 rum      VÅNING       4 tr, hiss                        VISNING       Sön 12:00-12:45 och mån 17:30-18:00

YTA          84 m 2   AVGIFT         4 169 kr/mån               PRIS               7 500 000 kr
RUM        2 rum      VÅNING       2 tr, hiss               VISNING        Sön 13:15-14:00 och tis 17:30-18:00
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08-660 16 00   |   Strandvägen 23

LAGERLINGS.SE

VID STRANDVÄGEN

SKEPPARGATAN 25B
Klassisk sekelskiftesvåning med balkong

VID STRANDVÄGEN

GREV MAGNIGATAN 15
Klassiskt med stor balkong och öppen spis

YTA          98 m 2   AVGIFT         3 335 kr/mån               PRIS               9 200 000 kr
RUM        3 rum      VÅNING       2 tr, hiss                       VISNING        Sön 12:00-12:45 och mån 17:30-18:00.

YTA          112 m 2   AVGIFT         4 250 kr/mån               PRIS               10 900 000 kr
RUM        4 rum      VÅNING       1 tr, hiss               VISNING        Sön 14:30-15:15 och tis 17:30-18:00 

08-660 16 00   |   Strandvägen 23

LAGERLINGS.SE

LÄRKSTADEN

ÖSTERMALMSGATAN 1
Klassisk Lärkstadsvåning

OSCARSKYRKAN

ULRIKAGATAN 2
Attraktivt invid Oscarskyrkan

YTA          183 m 2   AVGIFT         3 325 kr/mån               PRIS              17 000 000 kr
RUM        5 rum      VÅNING       2 tr, hiss               VISNING       Sön 12:00-12:45 och mån 12:00-12:45. Obligatorisk föranmälan krävs.

YTA          150 m 2   AVGIFT         3 748 kr/mån               PRIS               13 750 000 kr
RUM        4,5 rum      VÅNING       ½ tr, hiss               VISNING        Sön 13:15-14:00 och mån 18:30-19:00
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VID STRANDVÄGEN

SKEPPARGATAN 25B
Klassisk sekelskiftesvåning med balkong

VID STRANDVÄGEN

GREV MAGNIGATAN 15
Klassiskt med stor balkong och öppen spis

YTA          98 m 2   AVGIFT         3 335 kr/mån               PRIS               9 200 000 kr
RUM        3 rum      VÅNING       2 tr, hiss                       VISNING        Sön 12:00-12:45 och mån 17:30-18:00.

YTA          112 m 2   AVGIFT         4 250 kr/mån               PRIS               10 900 000 kr
RUM        4 rum      VÅNING       1 tr, hiss               VISNING        Sön 14:30-15:15 och tis 17:30-18:00 

08-660 16 00   |   Strandvägen 23

LAGERLINGS.SE

LÄRKSTADEN

ÖSTERMALMSGATAN 1
Klassisk Lärkstadsvåning

OSCARSKYRKAN

ULRIKAGATAN 2
Attraktivt invid Oscarskyrkan

YTA          183 m 2   AVGIFT         3 325 kr/mån               PRIS              17 000 000 kr
RUM        5 rum      VÅNING       2 tr, hiss               VISNING       Sön 12:00-12:45 och mån 12:00-12:45. Obligatorisk föranmälan krävs.

YTA          150 m 2   AVGIFT         3 748 kr/mån               PRIS               13 750 000 kr
RUM        4,5 rum      VÅNING       ½ tr, hiss               VISNING        Sön 13:15-14:00 och mån 18:30-19:00
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WWW.SKEPPSHOLMEN.SE44.000 följer vår livsstilskanal, www.facebook.com/skeppsholmen.sothebysrealty - Välkommen du med!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

Unikt sjöställe med strandtomt
styrsnäsvägen 20-22, blidö, norrtälje, 163 + 100 kvm 

tomt: 15.750 kvm, pris: 15.000.000 kr/bud

Nu finns möjligheten att förvärva två intilliggande fastigheter på Blidös östkust om totalt 15.750 kvm 
med havet och den karga ytterskärgården som närmsta granne. Här finns två huvudbyggnader, gäststuga, 

sjöbodar, ladubyggnad, verkstad/vedbod samt en rejäl brygganläggning i vinkel som ger en skyddad 
tilläggning. Ett unikt tillfälle för den större familjen med boende i en eller flera generationer.

Vänligen kontakta Greger Ålund, greger.a@sothebysrealty.se, 0739-83 80 16 
för mer info och tid för visning.

Äger du ett sjöställe?
Våra köpstarka kunder världen över söker drömboenden i skärgården. 

Välkomna att kontakta vår skärgårdsmäklare Greger Ålund, 0739-83 80 16, greger.a@sothebysrealty.se 
för ett personligt möte på vårt kontor eller ert skärgårdsställe. 
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WWW.SKEPPSHOLMEN.SE44.000 följer vår livsstilskanal, www.facebook.com/skeppsholmen.sothebysrealty - Välkommen du med!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

Unikt sjöställe med strandtomt
styrsnäsvägen 20-22, blidö, norrtälje, 163 + 100 kvm 

tomt: 15.750 kvm, pris: 15.000.000 kr/bud

Nu finns möjligheten att förvärva två intilliggande fastigheter på Blidös östkust om totalt 15.750 kvm 
med havet och den karga ytterskärgården som närmsta granne. Här finns två huvudbyggnader, gäststuga, 

sjöbodar, ladubyggnad, verkstad/vedbod samt en rejäl brygganläggning i vinkel som ger en skyddad 
tilläggning. Ett unikt tillfälle för den större familjen med boende i en eller flera generationer.

Vänligen kontakta Greger Ålund, greger.a@sothebysrealty.se, 0739-83 80 16 
för mer info och tid för visning.

Äger du ett sjöställe?
Våra köpstarka kunder världen över söker drömboenden i skärgården. 

Välkomna att kontakta vår skärgårdsmäklare Greger Ålund, 0739-83 80 16, greger.a@sothebysrealty.se 
för ett personligt möte på vårt kontor eller ert skärgårdsställe. 
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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

Två exklusiva vindar på Nybrogatan 

Välkomna till detta förstklassiga boende med lugnt läge på återvändsgata. 
Här bygger välrenommerade och erfarna Savana AB takvåningar mellan 49-165 

kvm, alla med terrasser och eldstad, med härlig rymd och ljusfl öde. 
Nu öppnar vi upp möjligheten att få komma upp på råvinden för att känna på 

ytorna och skapa en känsla för vindarna som nu byggs. Välkomna sön 12.30-13.15.
För mer information kontakta mäklare staff an.h@sothebysrealty.se, 

0730-400 100, eller anders.e@sothebysrealty.se 0739-82 80 02.

67 kvm, avgift: ca 1.675 kr/mån, pris: 9.450.000 kr
56 kvm, avgift: ca 1.400 kr/mån, pris: 7.950.000 kr 

Välkomna upp till drömvinden!

Nu öppnar vi upp möjligheten att besöka detta kommande förstklassiga boende i trendiga Birkastan. 
Här bygger välrenommerade fastighetsutvecklaren Savana AB 18 stycken vindar. Denna vind har 

kök från Siematic, centralt belägen eldstad och terrass om ca 7 kvm i västerläge. Två bra sovrum på 
entréplan och allrum och möjligt tredje sovrum på loft et. Tillträde kan ske i november 2016.  

Välkommen att träff a ansvariga mäklare på råvinden nu på söndag 11.30-12.10.
För mer information kontakta mäklare staff an.h@sothebysrealty.se, 

0730-400 100, eller anders.e@sothebysrealty.se 0739-82 80 02.

tomtebogatan 1, 4 rok, 130 kvm, avgift: 3.750 kr, pris: 14.450.000 kr

WWW.SKEPPSHOLMEN.SE44.000 följer vår livsstilskanal, www.facebook.com/skeppsholmen.sothebysrealty - Välkommen du med!

Vindsvåning med terrass i lilla Paris

Välkommen till denna väldisponerade vindsvåning med terrass i sydost i skuldfri 
förening. I våningen fi nns klassiska vindsattribut som tak till nock, synliga takbjälkar, 
knän och murstock. Våningens hjärta utgörs av vardagsrum och kök i öppen planlös-
ning, med utgång till en ca 5 kvm stor terrass. Här fi nns även ett större och ett mindre 

sovrum varav ett med sjöutsikt samt badrum med bubbelbadkar. 
Välkomna söndag 14.30-15.15 och måndag 18.00-18.30. 

Mäklare Peter Rehn, 0739-82 88 38.

atlasgatan 13, 5tr, vasastan-atlasområdet, 3 rok, 65+10 kvm 
avgift: 2.450 kr/månad, pris: 6.250.000 kr/bud 
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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

Två exklusiva vindar på Nybrogatan 

Välkomna till detta förstklassiga boende med lugnt läge på återvändsgata. 
Här bygger välrenommerade och erfarna Savana AB takvåningar mellan 49-165 

kvm, alla med terrasser och eldstad, med härlig rymd och ljusfl öde. 
Nu öppnar vi upp möjligheten att få komma upp på råvinden för att känna på 

ytorna och skapa en känsla för vindarna som nu byggs. Välkomna sön 12.30-13.15.
För mer information kontakta mäklare staff an.h@sothebysrealty.se, 

0730-400 100, eller anders.e@sothebysrealty.se 0739-82 80 02.

67 kvm, avgift: ca 1.675 kr/mån, pris: 9.450.000 kr
56 kvm, avgift: ca 1.400 kr/mån, pris: 7.950.000 kr 

Välkomna upp till drömvinden!

Nu öppnar vi upp möjligheten att besöka detta kommande förstklassiga boende i trendiga Birkastan. 
Här bygger välrenommerade fastighetsutvecklaren Savana AB 18 stycken vindar. Denna vind har 

kök från Siematic, centralt belägen eldstad och terrass om ca 7 kvm i västerläge. Två bra sovrum på 
entréplan och allrum och möjligt tredje sovrum på loft et. Tillträde kan ske i november 2016.  

Välkommen att träff a ansvariga mäklare på råvinden nu på söndag 11.30-12.10.
För mer information kontakta mäklare staff an.h@sothebysrealty.se, 

0730-400 100, eller anders.e@sothebysrealty.se 0739-82 80 02.

tomtebogatan 1, 4 rok, 130 kvm, avgift: 3.750 kr, pris: 14.450.000 kr

WWW.SKEPPSHOLMEN.SE44.000 följer vår livsstilskanal, www.facebook.com/skeppsholmen.sothebysrealty - Välkommen du med!

Vindsvåning med terrass i lilla Paris

Välkommen till denna väldisponerade vindsvåning med terrass i sydost i skuldfri 
förening. I våningen fi nns klassiska vindsattribut som tak till nock, synliga takbjälkar, 
knän och murstock. Våningens hjärta utgörs av vardagsrum och kök i öppen planlös-
ning, med utgång till en ca 5 kvm stor terrass. Här fi nns även ett större och ett mindre 

sovrum varav ett med sjöutsikt samt badrum med bubbelbadkar. 
Välkomna söndag 14.30-15.15 och måndag 18.00-18.30. 

Mäklare Peter Rehn, 0739-82 88 38.

atlasgatan 13, 5tr, vasastan-atlasområdet, 3 rok, 65+10 kvm 
avgift: 2.450 kr/månad, pris: 6.250.000 kr/bud 
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Byggklar tomt på Lidingö

Byggklar tomt om 1553 kvm med ett högt och luft igt läge i populära Hersby. Här fi nns 
en unik möjlighet att uppföra ett drömboende på en lätt sluttande tomt. Bygglov fi nns 
för uppförande av huvudbyggnad om 155 kvm i två våningar, dvs totalt 310 kvm varav 
260 boarea, samt uppförande av dubbelgarage. Läget är mycket barnvänligt med närhet 
till lekplats och fl era förskolor, dagis och skolor. Promenadavstånd till Lidingö centrum.

Vänligen kontakta Greger Ålund, greger.a@sothebysrealty.se, 
0739-83 80 16 för mer info och tid för visning.

vasavägen 23a, hersby, lidingö 
tomt: 1.553 kvm, pris: 8.000.000 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

Familjevåning med högt ljust läge på Östermalm

Välkommen till en vacker familjevåning med högt ljust läge, generösa sällskapsytor, 
möjlighet till många sovrum, burspråk och balkong. Här bor du med högt i tak och 
många vackra detaljar är bevarade från fastighetens byggår som spröjsade fönster, 
parkettgolv i sällskapsrum och furugolv i sovrum, skjutdörrar och spegeldörrar, 

speglar, lister och skaff eri. Attraktivt läge i välskött fastighet från 1919.
Välkomna söndag 14.00-14.40. Vänligen kontakta Anders Elbe, 0739-82 80 02 

för mer information och visningsanmälan.

birger jarlsgatan 42, 4 tr, östermalm, 6 rok, 243 kvm
avgift: 6.913 kr/mån, pris: 18.900.000 kr/bud

WWW.SKEPPSHOLMEN.SE44.000 följer vår livsstilskanal, www.facebook.com/skeppsholmen.sothebysrealty - Välkommen du med!

Nyproducerad våning invid Lidingö centrum
västra norevägen 10, torsvik, lidingö, 4 rok, 132+16 kvm 

avgift: 5.363 kr/mån, pris: 9.650.000 kr/bud

Nyproducerad villavåning i sekelskift esvilla anno 1911, totalyta 148 kvm, endast ett 
stenkast från Lidingö centrum. Denna läckra etagevåning har balkong, högt till tak 

och trevliga detaljer från tiden. Här fi nns representativa sällskapsytor, två sovrum samt 
två badrum, gedigna trä- och kalkstensgolv, spegeldörrar och spröjsade fönster. 

Totalrenoverad fastighet med 4 bostadsrätter om ca 150 kvm vardera. 
Förråd samt parkeringsplats. Gemensam trädgård.  

Välkomna söndag 13.00-13.30. Mäklare Helena Karnsund, 0739-82 80 87.

Kungsholmens mest spektakulära utsikt

Spektakulärt boende, högst upp i huset, med balkong i väster och Stockholms vack-
raste utsikt över Riddarfj ärden, Söder Mälarstrand, Kungsholmen, Långholmen och i 
väster mot Bromma, Essingeöarna och Solna. Balkongen ligger skyddat och planlös-

ningen är genomgående med två sällskapsrum, kök med matplats, tre sovrum, badrum 
samt gäst-wc. Fin gård med uteplatser och lekplats. Garage och parkeringsplats. 

Välkomna söndag 14.30-15.00. Föranmälan krävs. 
Mäklare Helena Karnsund, 0739-82 80 87.

fyrverkarbacken 38, 9 tr, kungsholmen, 5,5 rok, 123 kvm 
avgift: 2.997 kr/mån, pris: 10.900.000 kr/bud 

nu säljs den sista!
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Byggklar tomt på Lidingö

Byggklar tomt om 1553 kvm med ett högt och luft igt läge i populära Hersby. Här fi nns 
en unik möjlighet att uppföra ett drömboende på en lätt sluttande tomt. Bygglov fi nns 
för uppförande av huvudbyggnad om 155 kvm i två våningar, dvs totalt 310 kvm varav 
260 boarea, samt uppförande av dubbelgarage. Läget är mycket barnvänligt med närhet 
till lekplats och fl era förskolor, dagis och skolor. Promenadavstånd till Lidingö centrum.

Vänligen kontakta Greger Ålund, greger.a@sothebysrealty.se, 
0739-83 80 16 för mer info och tid för visning.

vasavägen 23a, hersby, lidingö 
tomt: 1.553 kvm, pris: 8.000.000 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

Familjevåning med högt ljust läge på Östermalm

Välkommen till en vacker familjevåning med högt ljust läge, generösa sällskapsytor, 
möjlighet till många sovrum, burspråk och balkong. Här bor du med högt i tak och 
många vackra detaljar är bevarade från fastighetens byggår som spröjsade fönster, 
parkettgolv i sällskapsrum och furugolv i sovrum, skjutdörrar och spegeldörrar, 

speglar, lister och skaff eri. Attraktivt läge i välskött fastighet från 1919.
Välkomna söndag 14.00-14.40. Vänligen kontakta Anders Elbe, 0739-82 80 02 

för mer information och visningsanmälan.

birger jarlsgatan 42, 4 tr, östermalm, 6 rok, 243 kvm
avgift: 6.913 kr/mån, pris: 18.900.000 kr/bud
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Nyproducerad våning invid Lidingö centrum
västra norevägen 10, torsvik, lidingö, 4 rok, 132+16 kvm 

avgift: 5.363 kr/mån, pris: 9.650.000 kr/bud

Nyproducerad villavåning i sekelskift esvilla anno 1911, totalyta 148 kvm, endast ett 
stenkast från Lidingö centrum. Denna läckra etagevåning har balkong, högt till tak 

och trevliga detaljer från tiden. Här fi nns representativa sällskapsytor, två sovrum samt 
två badrum, gedigna trä- och kalkstensgolv, spegeldörrar och spröjsade fönster. 

Totalrenoverad fastighet med 4 bostadsrätter om ca 150 kvm vardera. 
Förråd samt parkeringsplats. Gemensam trädgård.  

Välkomna söndag 13.00-13.30. Mäklare Helena Karnsund, 0739-82 80 87.

Kungsholmens mest spektakulära utsikt

Spektakulärt boende, högst upp i huset, med balkong i väster och Stockholms vack-
raste utsikt över Riddarfj ärden, Söder Mälarstrand, Kungsholmen, Långholmen och i 
väster mot Bromma, Essingeöarna och Solna. Balkongen ligger skyddat och planlös-

ningen är genomgående med två sällskapsrum, kök med matplats, tre sovrum, badrum 
samt gäst-wc. Fin gård med uteplatser och lekplats. Garage och parkeringsplats. 

Välkomna söndag 14.30-15.00. Föranmälan krävs. 
Mäklare Helena Karnsund, 0739-82 80 87.

fyrverkarbacken 38, 9 tr, kungsholmen, 5,5 rok, 123 kvm 
avgift: 2.997 kr/mån, pris: 10.900.000 kr/bud 

nu säljs den sista!
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3 rum (87 m2). Attraktivt nära Mariatorget ligger denna fina 
20-talsvåning med balkong i söder. Bevarade originaldetaljer. 
Sällskapsrum, två sovrum, arbetsrum samt kök med matplats. 
Möjligt att köpa 1 rok i anslutning. Fastighet från 1929.

Pris: 7.600.000 kr.  Avgift: 4.884 kr/mån.  
Wollmar Yxkullsgatan 5A, 4 tr.  Visning: Söndag 11.30–12.15.  
För mer information vänligen ring 
Christina Oscarsson 073-804 05 00 eller se www.perjansson.se

3 rum (79 m2). Med ljust och fritt hörnläge mot Londonparken 
ligger denna väldisponerade lägenhet. Stort sällskapsrum med 
balkong i sydost. Två sovrum varav det ena med klädkammare. 
Badrum samt wc. Skuldfri förening i stambytt fastighet från 1962.

Pris: 5.800.000 kr.  Avgift: 2.405 kr/mån.  
Sandhamnsgatan 25, 3 tr.  Visning: Söndag 12.45-13.45.  
Måndag 18.00-18.30.  För mer information vänligen ring  
Ann-Charlotte Stenbeck 070-788 38 77 eller se www.perjansson.se

2 rum (69 m2). Högt belägen bostad med öppen spis, stor solig 
balkong och fransk balkong från sovrummet. Lägenheten är mycket 
ljus och kan göras om till 3 rok. Genomgående planlösning med 
rymliga rum, fint kök, badrum och gästwc. Fastighet från 1938.

Pris: 5.800.000 kr.  Avgift: 3.324 kr/mån.  
Banérgatan 48, 4 tr.  Visning: Söndag 14.00–14.45.  
Måndag 18.00–18.30.  För mer information vänligen ring  
Hans Mörner 070-049 90 01 eller se www.perjansson.se

2 rum (46 m2). Med attraktivt och högt cityläge ligger denna 
väldisponerade funkislägenhet med flexibel planlösning. Säll-
skapsrum med stort fönsterparti, kök och badrum med exklusiva 
materialval. Sovrum med balkong mot gård. Fastighet från 1942.

Pris: 4.500.000 kr.  Avgift: 2.483 kr/mån.  
Linnégatan 20, 3 tr.  Visning: Söndag 15.30-16.15. Måndag 
18.45-19.15.  För mer information vänligen ring  
Christina Oscarsson 073-804 05 00 eller se www.perjansson.se

2 rum (44 m2). Med högt läge nära Karlaplan ligger denna 
vackra lägenhet med bevarad charm. Högt i tak, stora fönster och 
fina originaldetaljer. Sällskapsrum, sovrum, kök, badrum samt stor 
balkong. Skuldfri förening och 0-avgift. Fastighet från 1907.

Pris: 5.000.000 kr.  Avgift: 0 kr/mån.  
Östermalmsgatan 84B, 3 tr.  Visning: Söndag 14.00–14.45. 
Måndag 17.30–18.00.  För mer information vänligen ring 
Christina Oscarsson 073-804 05 00 eller se www.perjansson.se

Wollmar Yxkullsgatan 5A – Södermalm
Vacker familjevåning invid Mariatorget

Sandhamnsgatan 25 – Gärdet
Optimalt planerad med balkong

Linnégatan 20 - Östermalm
Funkis i cityläge

Banérgatan 48 – Östermalm
Högt läge med öppen spis och balkong

Östermalmsgatan 84B – Östermalm
Sekelskifte med 0 kr i månadsavgift

2 rum (66+28 m2). Nära Strandvägen ligger denna vackra 
vindsvåning i etage med härlig utsikt och terrass i sydväst. Kök 
och sällskapsrum i öppen planlösning, sovrum med terrass och 
sällskapsdel samt två exklusiva badrum. Fastighet från 1879.

Pris: 8.250.000 kr.  Avgift: 3.434 kr/mån.  
Storgatan 32, 4+5 tr.  Visning: enligt överenskommelse.   
För mer information vänligen ring 
Christina Oscarsson 073-804 05 00 eller se www.perjansson.se

Storgatan 32 – Östermalm
Unik vindsvåning med terrass i sydväst

Brahegatan 19 – Östermalm
Högt läge med öppen spis och terrass

Karlavägen 1 – Östermalm
Unik våning med högt läge

3 rum (72+10 m2). Med ett mycket attraktivt läge i hjärtat av 
Östermalm ligger denna mycket välplanerade och härliga vinds-
våning med solig terrass i sydväst samt öppen spis. Bostaden har 
en totalyta på 82 kvm. Stort och luftigt vardagsrum och matsal i 
delvis öppen planlösning med välplanerat och fullt utrustat kök. 

Från vardagsrummet har man utgång till den trevliga terrassen. Fin 
utsikt över himmel och takåsar. Två sovrum samt helkaklat badrum 
med dusch och tvättmaskin. Ett mycket eftertraktat läge invid 
Humlegården med några minuters gångavstånd till Stureplan och 
Östermalmstorg med stort serviceutbud och bra kommunikationer. 

Skuldfri förening med god ekonomi i välskött fastighet med byggår 
1879.

2 rum (96 m2). På Karlavägens solsida, i eftertraktade Lärkstaden 
på Östermalm, ligger denna unika och vackra våning om 96 kvm 
med högt läge. Magnifikt och luftigt sällskapsrum med ”sal-känsla” 
och utsökta bevarade originaldetaljer så som kassettak, valnöts-
boaserade väggar med inbyggda bokhyllor, vacker öppen spis 

och fiskbensparkett. Stora luftiga ytor och många höga fönster ger 
ett härligt ljus och massor av rymd. Rymligt badrum med badkar, 
bastu och fönster. Fullt utrustat mindre arbetskök. Omedelbar 
närhet till ett rikt utbud av affärer, restauranger, caféer och bra 
kommunikationer med buss och t-bana. Ett mycket attraktivt 

boende i en representativ fastighet ritad av arkitekt Per Benson 
med byggår 1916.

Pris: 9.900.000 kr.  Avgift: 2.878 kr/mån.  Visning: Söndag.  Brahegatan 19, 5 tr.
För tidsbokning och mer information om adress vänligen ring Mats Lagerkvist på 070-211 99 00 eller se www.perjansson.se

Pris: 8.450.000 kr.  Avgift: 4.122 kr/mån.  Visning: Söndag.  Karlavägen 1, 3 tr.
För tidsbokning och mer information vänligen ring Per Jansson på 070-562 99 00 eller se www.perjansson.se
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3 rum (87 m2). Attraktivt nära Mariatorget ligger denna fina 
20-talsvåning med balkong i söder. Bevarade originaldetaljer. 
Sällskapsrum, två sovrum, arbetsrum samt kök med matplats. 
Möjligt att köpa 1 rok i anslutning. Fastighet från 1929.

Pris: 7.600.000 kr.  Avgift: 4.884 kr/mån.  
Wollmar Yxkullsgatan 5A, 4 tr.  Visning: Söndag 11.30–12.15.  
För mer information vänligen ring 
Christina Oscarsson 073-804 05 00 eller se www.perjansson.se

3 rum (79 m2). Med ljust och fritt hörnläge mot Londonparken 
ligger denna väldisponerade lägenhet. Stort sällskapsrum med 
balkong i sydost. Två sovrum varav det ena med klädkammare. 
Badrum samt wc. Skuldfri förening i stambytt fastighet från 1962.

Pris: 5.800.000 kr.  Avgift: 2.405 kr/mån.  
Sandhamnsgatan 25, 3 tr.  Visning: Söndag 12.45-13.45.  
Måndag 18.00-18.30.  För mer information vänligen ring  
Ann-Charlotte Stenbeck 070-788 38 77 eller se www.perjansson.se

2 rum (69 m2). Högt belägen bostad med öppen spis, stor solig 
balkong och fransk balkong från sovrummet. Lägenheten är mycket 
ljus och kan göras om till 3 rok. Genomgående planlösning med 
rymliga rum, fint kök, badrum och gästwc. Fastighet från 1938.

Pris: 5.800.000 kr.  Avgift: 3.324 kr/mån.  
Banérgatan 48, 4 tr.  Visning: Söndag 14.00–14.45.  
Måndag 18.00–18.30.  För mer information vänligen ring  
Hans Mörner 070-049 90 01 eller se www.perjansson.se

2 rum (46 m2). Med attraktivt och högt cityläge ligger denna 
väldisponerade funkislägenhet med flexibel planlösning. Säll-
skapsrum med stort fönsterparti, kök och badrum med exklusiva 
materialval. Sovrum med balkong mot gård. Fastighet från 1942.

Pris: 4.500.000 kr.  Avgift: 2.483 kr/mån.  
Linnégatan 20, 3 tr.  Visning: Söndag 15.30-16.15. Måndag 
18.45-19.15.  För mer information vänligen ring  
Christina Oscarsson 073-804 05 00 eller se www.perjansson.se

2 rum (44 m2). Med högt läge nära Karlaplan ligger denna 
vackra lägenhet med bevarad charm. Högt i tak, stora fönster och 
fina originaldetaljer. Sällskapsrum, sovrum, kök, badrum samt stor 
balkong. Skuldfri förening och 0-avgift. Fastighet från 1907.

Pris: 5.000.000 kr.  Avgift: 0 kr/mån.  
Östermalmsgatan 84B, 3 tr.  Visning: Söndag 14.00–14.45. 
Måndag 17.30–18.00.  För mer information vänligen ring 
Christina Oscarsson 073-804 05 00 eller se www.perjansson.se

Wollmar Yxkullsgatan 5A – Södermalm
Vacker familjevåning invid Mariatorget

Sandhamnsgatan 25 – Gärdet
Optimalt planerad med balkong

Linnégatan 20 - Östermalm
Funkis i cityläge

Banérgatan 48 – Östermalm
Högt läge med öppen spis och balkong

Östermalmsgatan 84B – Östermalm
Sekelskifte med 0 kr i månadsavgift

2 rum (66+28 m2). Nära Strandvägen ligger denna vackra 
vindsvåning i etage med härlig utsikt och terrass i sydväst. Kök 
och sällskapsrum i öppen planlösning, sovrum med terrass och 
sällskapsdel samt två exklusiva badrum. Fastighet från 1879.

Pris: 8.250.000 kr.  Avgift: 3.434 kr/mån.  
Storgatan 32, 4+5 tr.  Visning: enligt överenskommelse.   
För mer information vänligen ring 
Christina Oscarsson 073-804 05 00 eller se www.perjansson.se

Storgatan 32 – Östermalm
Unik vindsvåning med terrass i sydväst

Brahegatan 19 – Östermalm
Högt läge med öppen spis och terrass

Karlavägen 1 – Östermalm
Unik våning med högt läge

3 rum (72+10 m2). Med ett mycket attraktivt läge i hjärtat av 
Östermalm ligger denna mycket välplanerade och härliga vinds-
våning med solig terrass i sydväst samt öppen spis. Bostaden har 
en totalyta på 82 kvm. Stort och luftigt vardagsrum och matsal i 
delvis öppen planlösning med välplanerat och fullt utrustat kök. 

Från vardagsrummet har man utgång till den trevliga terrassen. Fin 
utsikt över himmel och takåsar. Två sovrum samt helkaklat badrum 
med dusch och tvättmaskin. Ett mycket eftertraktat läge invid 
Humlegården med några minuters gångavstånd till Stureplan och 
Östermalmstorg med stort serviceutbud och bra kommunikationer. 

Skuldfri förening med god ekonomi i välskött fastighet med byggår 
1879.

2 rum (96 m2). På Karlavägens solsida, i eftertraktade Lärkstaden 
på Östermalm, ligger denna unika och vackra våning om 96 kvm 
med högt läge. Magnifikt och luftigt sällskapsrum med ”sal-känsla” 
och utsökta bevarade originaldetaljer så som kassettak, valnöts-
boaserade väggar med inbyggda bokhyllor, vacker öppen spis 

och fiskbensparkett. Stora luftiga ytor och många höga fönster ger 
ett härligt ljus och massor av rymd. Rymligt badrum med badkar, 
bastu och fönster. Fullt utrustat mindre arbetskök. Omedelbar 
närhet till ett rikt utbud av affärer, restauranger, caféer och bra 
kommunikationer med buss och t-bana. Ett mycket attraktivt 

boende i en representativ fastighet ritad av arkitekt Per Benson 
med byggår 1916.

Pris: 9.900.000 kr.  Avgift: 2.878 kr/mån.  Visning: Söndag.  Brahegatan 19, 5 tr.
För tidsbokning och mer information om adress vänligen ring Mats Lagerkvist på 070-211 99 00 eller se www.perjansson.se

Pris: 8.450.000 kr.  Avgift: 4.122 kr/mån.  Visning: Söndag.  Karlavägen 1, 3 tr.
För tidsbokning och mer information vänligen ring Per Jansson på 070-562 99 00 eller se www.perjansson.se
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PRIS 2 590 000 KR/BUD AVGIFT 2 314 KR BOAREA 40 KVM ANTAL RUM 2 ROK BYGGÅR 1935 ADRESS KRÅNGEDEVÄGEN 15
EP 222 KWH/M²/ÅR VISAS SÖN 22/11 KL 12:00-12:45 OCHMÅN 23/11 KL 17:30-18:00 KONTORÖSTERMALM 08-442 87 70

Exceptionellt välplanerad lägenhet om ca 40 kvm med fantastiskt ljusflöde högst upp i huset och
som nyligen renoverats till ett svårslaget boende utöver det vanliga. Välkomna!

2:A HJORTHAGEN — ÄR DETTA HJORTHAGENS BÄSTA OCH SNYGGASTE 40 KVM?!

PRIS 3 400 000 KR/BUD AVGIFT 918 KR BOAREA CA 43 KVM BYGGÅR 1936 ADRESS JUNGFRUGATAN 64, 4TR EP 149 KWH/M²/
ÅR VISAS SÖN 22/11 KL. 13.00-13.45, MÅN 23/11 KL. 17.30-18.00. KONTORÖSTERMALM 08-442 87 70

Perfekt disponerad mini-2:a ca 43 kvm attraktivt läge, högt och ljust med öppen, fin vy i välskött
fastighet med skuldfri Brf. Generös sällskapsdel i öppen plan med stilrent kök. Bra sovrum.

2:A NEDRE GÄRDET — UNDERBAR 2:A MED HÄRLIG GRÖN VY OCH LÅG AVGIFT

UTGÅNGSPRIS 6 850 000 KR AVGIFT 4 637 KR BOAREA 90 KVM BYGGÅR 1988 VÅNINGSPLAN 2 ADRESSHJÄRNEGATAN 6
EP 112KWH/M²/ÅR VISAS SÖN 22/11 KL. 13.30-14.15, MÅN 23/11 KL. 17.30-18.00. KONTOR KUNGSHOLMEN 08-653 96 00

4:A KUNGSHOLMEN — YTEFFEKTIV LÄGENHET PÅ ATTRAKTIV ADRESS - NÄRA TILL ALLT

PRIS 2 995 000 KR AVGIFT 2 025 KR BOAREA 40 KVM BYGGÅR 1935 VÅNINGSPLAN 1,5 TR ADRESSDE GEERSGATAN 16 EP 147
KWH/M²/ÅR VISAS SÖN 22/11 KL. 13.30-14.15, MÅN 23/11 KL. 18.00-18.30. KONTORÖSTERMALM 08-442 87 70

Mycket väldisponerad 1,5:a (möjlig 2:a) om ca 40 kvm med balkong i fritt läge mot grönskande
Tessinparken. Belägen i stambytt fastighet på attraktiv adress. Hiss finns.

1,5:A NEDRE GÄRDET — OPTIMALT PLANERAT MED BALKONG I FRITT PARKLÄGE!

PRIS 2 495 000 KR/BUD AVGIFT 2 043 KR BOAREA 27 KVM BYGGÅR 1939 VÅNINGSPLAN 4 ADRESS LUNTMAKARGATAN 63,
4TR EP 222 KWH/M²/ÅR VISAS SÖN 22/11 KL. 14.30-15.15, MÅN 23/11 KL. 17.15-17.45. KONTORÖSTERMALM 08-442 87 70

Optimalt planerad och ljus lägenhet i högt läge med vy över takåsar och himmel. Härlig balkong
med eftermiddagssol! Stambytt fastighet där förening har som ambition att halvera avgiften.

1:A VASASTAN — I HÖGT LÄGE MED STOR SOLIG BALKONG!

PRIS 5 495 000 KR/BUD AVGIFT 4 575 KR BOAREA 76.5 KVM ANTAL RUM 3 ROK BYGGÅR 2007 ADRESS STUDENTBACKEN 34, 4
TRVISAS SÖN 22/11 KL. 13.15-14.00, MÅN 23/11 KL. 18.00-18.30. KONTORÖSTERMALM 08-442 87 70

Ljus och välplanerad hörnlägenhet med ogenerat läge i fastighet från 2007. Stort kök integrerat
med vackert vardagsrum. Två bra sovrum. Smakfullt badrum. Gemensam takterrass i fastigheten.

3:A GÄRDET — HÄRLIG HÖRNLÄGENHET MED STOR BALKONG! GARAGE I HUSET!

www.skandiamaklarna.se

www.skandiamaklarna.se
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UTGÅNGSPRIS 3 250 000 KR/BUD AVGIFT 4 089 KR BOAREA 79 KVM ANTAL RUM 3 ROK BYGGÅR 1953 VÅNINGSPLAN 1 ADRESS
BODALSVÄGEN 10VISAS SÖN 22/11 KL. 15.00-15.30, MÅN 23/11 KL. 18.30-19.00.MÄKLARE LARS NILSSON 070-835 65 06

3:A LIDINGÖ BODAL — TOPPSKICK OCH EGEN UTEPLATS

UTGÅNGSPRIS 7 750 000 KR/BUD AVGIFT 9 389 KR BOAREA 196.1 KVM ANTAL RUM 6 ROK BYGGÅR 2000 ADRESS
KARINS ALLÉ 6 VISAS SÖN 22/11 KL. 12.30-13.15, TIS 24/11 KL. 17.30-18.00.MÄKLARE LARS NILSSON 070-835 65 06

6:A LIDINGÖ NÄSET/SILVERRÄVEN — UNIK ETAGELÄGENHET MED VILLAKARAKTÄR

UTGÅNGSPRIS 4 950 000 KR/BUD AVGIFT 6 394 KR BOAREA 104 KVM ANTAL RUM 4 ROK ADRESSGAVELVÄGEN 4
VISAS SÖN 22/11 KL. 13.00-14.00, MÅN 23/11 KL. 18.00-18.30.MÄKLARE ÅSA LUNDGREN 0709-771 881

Modernt boende med radhuskänsla i villakvarter. Rymligt vardagsrum, 3 sovrum, badrum samt
gästwc. Stor uteplats samt balkong. Innergård och garage. Nära till bl.a. skola och förskola.

4:A LIDINGÖ BERGSÄTRA —MODERNT MED RADHUSKÄNSLA

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.

www.skandiamaklarna.se

BROMMA–ÄPPELVIKEN ”La belle époque – orörd idyll – en magisk 
värld”. Kulturhistoriskt värdefull, nationalromantisk pärla med kakelugn och 
bevarad själ. Fantastiska till-/ombyggnadsmöjligheter. Sagolikt belägen på 
förtrollande fruktträdgård à la John Bauer. Unik möjlighet att skapa sitt eget 
drömresidens i hjärtat av gamla Äppelvikens trädgårdsstad.
Boarea: 90 kvm. Biarea: 41 kvm. Byggår: 1913. Energiklass: D. 

En klassisk skönhet – Villa Törnrosa 1913
Poppelvägen 16

söndag 22/11 kl. 13.45–14.30
måndag 23/11 kl. 17.30–18.15

Pris: 8 500 000 kr/bud

BROMMA–SMEDSLÄTTEN Smakfullt designad till perfektion. 
”Med himlen som granne.” Underbart ljus, härlig och nyrenoverad vinds-
våning med superlåg avgift och utsikt över torget och villaträdgårdarna. Till-
gång till stor trädgård med lusthus, fruktträd, bärbuskar och ”egen” liten 
köksträdgård. En sann idyll, med unik småstadskänsla, nära allt!
Boarea: 55 kvm. Avgift: 2 260 kr/mån. Energiprestanda: 52 kWh/m2/år. 

Dröm 2:a Smedslättstorget – genuint 20-tal
Bergviksvägen 47B
Lägenhet: 2 rok 
söndag 22/11 kl. 12.15–13.00
måndag 23/11 kl. 18.45–19.30

Pris: 2 975 000 kr/bud

Alviksvägen 103 & Ängby Torg 6, Bromma,08-26 86 00Samtliga objekt till salu se www.fjelkners.se   
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ANNEDAL
Emils gata 20 

08 522 301 00

BIRKASTAN – VASASTAN
Rörstrandsgatan 3 
08 522 301 80

ESSINGEÖARNA – FREDHÄLL
Primusgatan 77 
08 522 301 20

HORNSBERGS STRAND
Franzéngatan 58 
08 522 301 21

KUNGSHOLMEN
Norr Mälarstrand 62 

08 522 301 00

KONTAKTA OSS
www.karlssonuddare.se 
info@karlssonuddare.se

4 Hornsbergs Strand – stora balkonger – en med sjöutsikt
Sara Lidmans Gata 6 

Plan 2

96 m2

6,975 milj

5.034/mån

Energiklass C

Sö 14.15-15.15

Må 17.30-18

Pia Lasses

073 544 16 00

Härlig fyra med två stora balkonger. En med södersol och en med sjöutsikt. 
Öppen planlösning mot stilrent kök i vitt. Tre sovrum och två badrum. Invid strandpromenaden.

4 Kungsholmen – toppboende – vindsvåning i två etage
Scheelegatan 17

6+7 tr

161 m2

11 milj

2.620/mån

111 kWh/m2

Sö 12-13

Må 18-18.30

Mats Uddare  
070 736 38 66

Ingrid Frygelius  
070 777 02 20 

Charmigt med synliga takbjälkar, eldstad och högt till tak. Generös sällskapsdel med vardagsrum och kök i öppen planlösning, 
tre–fyra sovrum, badrum samt wc/dusch/bastu. Allt i gott skick. Attraktivt centralt läge, citynära, fem minuter till Centralen.

3 2Kungsholmen -– toppskick Lilla Essingen – stor balkong
Hjärnegatan 9 
3 tr
57 m2 
4,7 milj
2.827/mån
125 kWh/m2

Sö 13-14
Må 18-18.30
Daniel Bergared 
0707 987 987

Primusgatan 71
3 tr
49,5 m2

3,25 milj
3.614/mån
128 kWh/m2

Sö 12-13
Må 17-17.30
Leif Östlund 
0709 90 80 66

Ljus lägenhet i mycket bra skick. Kök och vardagsrum i öppen 
planlösning, två bra sovrum och snyggt nyrenoverat badrum. 
Välskött fastighet i hjärtat av Kungsholmen, gångavstånd till city.

Stora fönsterytor och ett härligt ljus. Stor balkong med västläge 
och sjöutsikt över Luxviken. Bra förvaring i flertalet garderober.  

3,5 Kungsholmen – hörnlägenhet 
Kungsholms  
Strand 111
4 tr
85 m2

6,2 milj
4.585/mån
119 kWh/m2

Sö 14-15
Må 12-13
Jakob Jakobsson
0707 69 21 00

Ljus och välplanerad hörnlägenhet. Stor balkong soligt söderläge. 
Magnifik sjöutsikt, frontläge mot Karlbergssjön. Möjlig fyra med tre 
sovrum. Högt upp med fönster i tre väderstreck. Sovrum mot innergård.

3 Birkastan – sekelskifte – kakelugnar – balkong – låg avgift
Tomtebogatan 19

1 tr 

95 m2

7,95 milj

891/mån

135 kWh/m2

Sö 12-13

Birgitta Sjögren

070 494 59 30

Härligt sekelskifte med alla rätt. Låg avgift, högt i tak, stuckaturer, pardörrar, tre kakelugnar 
och stor balkong i soligt söderläge. Två rum i fil mot gatan, sovrum samt kök mot gården.
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Vi säljer flest sjönära lägen  
sjonara.se

 >Klippor och strand
Välbelägen sjötomt med härligt läge i Skenora-

strömmen, nära Östernäs. Byggnation precis 
vid vattnet med huvudbyggnad, friggebod och 

uthus. Genomgående enkel standard men 
med god utvecklingspotential. Areal 4 380 m². 

Enskilt V/A.  
PRIS/BUD: 8 500 000 kronor

ÖBODAVÄGEN 25, INGARÖ 
VISAS SÖNDAG 22/11 KL 11.30–12.30

Joachim Söderberg 076-769 64 00

SJÖNÄRA AVSTÅND: 0 min

SJÖNÄRA AVSTÅND: 5 min

Sjönära familjeställe  
på Utö
På härliga Utö intill Allévikens vita sandstrand, 
båtplats och sommarkrog, hittar man denna fastig-
het om 6 860 m² med fyra byggnader. Ett ställe att 
komma till vid alla årstider via W-båt. Bilplats vid 
Årsta brygga ingår. 
PRIS/BUD: 3 500 000 kronor
ALLÉVIKEN 19, UTÖ 
VISAS SÖNDAG 22/11 KL 11.30–12.30

Timo Lönnqvist 070-755 14 08

 >

 >Nära bad och stadskärnan
Trivsam och mysig bostadsrätt ca 65 m² med 

egen uteplats. Här bor man lugnt och fridfullt och 
samtidigt nära buss och affär. Bara några minuter 

ner till vattnet med fina badplats och båtplats. 
Avgift 3 019 kr/mån.  

PRIS/BUD: 2 675 000 kronor
KRONÄNGSVÄGEN 20 F, VAXHOLM 

VISAS SÖNDAG 22/11 KL 11.00–11.45

Birgitta Eklund 070-571 85 12

SJÖNÄRA AVSTÅND: 0 min

Förbered  vårens försäljning 
med oss 08-522 348 00
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INNERSTAN | LIDINGÖ | DJURSHOLM | DANDERYD | NORRTÄLJE | TÄBY | NYPRODUKTION | KOMMERSIELLA | LINKÖPING
magnussonmakleri.se | 08-410 538 00

Trevlig villa med högt sydvästläge|Stocksund
190+42M2 | 5 RUM |10 500 000 KR/BUD
GÅRDSVÄGEN 11 |SÖN 12:00-12:45.

Stor våning i populära Ösby Park| Djursholm
150 M2 | 6 RUM | 3 848 KR/MÅN |10 800 000 KR/BUD
NOREVÄGEN 55, 2 TR |SÖN 13:15-14:00 MÅN 17:30-18:00.

160 M2 | 5 RUM | 8 000 KR/MÅN | 11 500 000KR/BUD |NOREVÄGEN 42, 1 TR | SÖN 13:00-13:45 MÅN 17:30-18:00.

Paradvåning i Brf Djursholm 1 | Djursholm

214+68M2 | 7 RUM | 11 900 KR/MÅN |13 900 000 KR/BUD |NOREVÄGEN 42, NB |SÖN 13:45-14:30 MÅN 18:00-18:30.

Denna enastående vackra sekelskiftesvåning har den storslagna villans ursprungliga
entré och uppfart. Närhet till pool och trädgård gör våningen komplett. Bostaden
disponerar åtta rum om totalt 282 kvm i två plan. Genomgående planlösning med
ett fantastiskt ljusinsläpp och härlig rymd. Hemmet karaktäriseras av rum med
välbevarade originaldetaljer och imponerande takhöjd.

I den representativa hallen ses bland annat ett vackert kassettak och stor öppen spis.
Här på följer ljust sällskapsrum med parkettgolv och väggfält samt matsal i klassisk
stil. I entréplanet återfinns även fyra rymliga sovrum och två badrum. I källarplanet
finns gästrum, tv-rum, förvaring och tvättstuga samt direktaccess till villans spa-
avdelning.

Entréplan i BRF Djursholm 1 | Djursholm
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Varför inte ringa Stockholms största mäklare?

FASTIGHETSBYRAN.SE

Vacker och välbevarad sekelskiftesvilla uppförd 1907. Pittoreskt belägen i gamla Stocksund med
gångavstånd till T-bana, skolor och service. Genomgripande renoverad och i utmärkt skick.
Eldstäder, generös takhöjd och många vackra originaldetaljer.

Utgångspris 14 750 000 kr Rum 7 rum, varav 4-6 sovrum Boarea 228 kvm + 34 kvm Tomt 1 364 kvm
Energiprestanda 54 kWh/kvm år Visas Sön 22/11 14.00-15.00 Mån 23/11 17.00-18.00
Mäklare Magdalena Örtegren & Anna Havborg Tel 08-585 702 00

DANDERYD-STOCKSUND | Sekelskiftesidyll med centralt läge!
Sturegränd 4

En exklusiv etagelägenhet med allt som kan önskas i ett hus ritat av Sandell/Sandberg. Med en hög
standard i lugna Traneberg är detta Brommas trevligaste lägenhet. Välkommen på visning!

Utgångspris 5 795 000 kr Avgift 5 213:-/mån (inkl värme, v/a, parkering & bredband) Boarea 106 kvm
Vån 2/2 Visas Sön 22/11 11.45-12.45 Mån 23/11 18.45-19.15 Mäklare Jan Sulocki 072-718 33 67

4:a Stockholm | Traneberg
Grindstuvägen 28

Varför inte ringa Stockholms största mäklare?

Om du de närmaste 
åren eventuellt kommer 
gifta dig, skilja dig, bli 
ihop, göra slut, skaffa 
barn, hund, minigris 
eller har barn som 
kanske flyttar ut ska 
du boka På gång.

FASTIGHETSBYRÅN.SE
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Exklusivt för alla oss som  
gillar det svarta - gula laget

Anlita reg fastighetsmäklare 
Thomas Johansson 

Exklusiv Fastighetsförmedling

När Du skall sälja eller köpa 
villa, bostadsrätt, landställe, 

herrgård eller slott

08 - 664 18 29 
070 - 624 82 55 

www.exklusivfastighetsformedling.se 
exklusiv.fastighetsformedling@gmail.com

ACCEPTERAT PRIS 9 750 000 kr. TOMT 911 kvm (friköpt). EP F. VISAS Sö 22/11 13.15-14.15. Danielsvägen 11.
NACKA Louise Klingborg 08-556 184 33.

VIKDALEN 5 rok, 165 kvm

• Högt läge • Generös altan • Hög standard • Dubbelgarage • Flexibelt
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VARUDEKLARERAT*

PRIS 16 500 000 kr/bud. TOMT 4 040 kvm. VISAS Sö 22/11 12.00-12.45. Karlsuddsvägen 49. VAXHOLM
Carl Vestersköld 070-5417909.

KARLSUDD 8 rok, 252 kvm

• Stor sjötomt • Brygganläggning • Poolområde • Två garage
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2

VARUDEKLARERAT*

VILLOR STOCKHOLM

WWW.SVENSKFAST.SE
*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

Spanien
...så mycket bättre!

Bostäder
Costa Blanca
Kvalité till rätt pris
08-412 007 26

maklarringencostablanca.com

ENKÖPING / TEL: 0171-24300 / MAKLARHUSET.SE

ÄGARLÄGENHETER I SÖDERKÖPING
www.boistorangen.se

Söderköping / Storängsparken 5
Visning Ägarlägenheter!
Välkommen på öppen visning Lördag 21 november kl. 10 - 13. 
Fyra lägenheter kvar, inflyttning april 2016.

Info : Mäklarhuset i Söderköping 
0121 – 136 32, www.boistorangen.se

3:a 82m2, balkong, ö-spis, 
hyra 8824/mån. Tessinparken.
Ö: ca: 60m2, Ö-malm/Vasastan 
Tel. 08-661 73 73

SVE NSKA
ANDELSHUS

Insats: 265 000:-
avgift: 945:-/mån 
tfn: 08-590 88 500 
www.andelshus.se

dal n – 265 000 kr

ÖSTERLEN  |  ÅRE  |  VEMDALEN  |  SÄLEN  |  GOTLAND

Andelar er

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 


PERMANENTBOENDE 
Utgångspris

Visning:
Vackert belägen havst
om Gävle. 
stor potential 
rymliga rum och gott om plats för 
Angränsande fastighet 
Stort 

 

 


PERMANENTBOENDE 
Utgångspris

Visning:
Vackert belägen havst
om Gävle. 
stor potential 
rymliga rum och gott om plats för 
Angränsande fastighet 

tort rum med vedspi


PERMANENTBOENDE 
Utgångspris

Visning: 
Vackert belägen havst
om Gävle. Här har Du egen båtbrygga och egen sjöbod. Bostadshuset har 
stor potential 
rymliga rum och gott om plats för 
Angränsande fastighet 

rum med vedspi


Reg. Fastighetsmäklare
KUST & LAND MÄKLARE
0703
irene@remaxsverige.se


PERMANENTBOENDE 
Utgångspris: 

 
Vackert belägen havst

Här har Du egen båtbrygga och egen sjöbod. Bostadshuset har 
stor potential - trots behov av en genomgripande renovering 
rymliga rum och gott om plats för 
Angränsande fastighet 

rum med vedspi


eg. Fastighetsmäklare

KUST & LAND MÄKLARE
0703-33 60 60
irene@remaxsverige.se


PERMANENTBOENDE 

 

Vackert belägen havstomt i Sikvik 
Här har Du egen båtbrygga och egen sjöbod. Bostadshuset har 

trots behov av en genomgripande renovering 
rymliga rum och gott om plats för 
Angränsande fastighet ca 50 m från havsviken 

rum med vedspis o 




eg. Fastighetsmäklare

KUST & LAND MÄKLARE
33 60 60

irene@remaxsverige.se


PERMANENTBOENDE 

2.600.00

Sön
omt i Sikvik 

Här har Du egen båtbrygga och egen sjöbod. Bostadshuset har 
trots behov av en genomgripande renovering 

rymliga rum och gott om plats för 
ca 50 m från havsviken 
o rymligt s




eg. Fastighetsmäklare

KUST & LAND MÄKLARE
33 60 60 

irene@remaxsverige.se


PERMANENTBOENDE / AVKOPPLANDE 

2.600.00

n 13.9 kl 15
omt i Sikvik - ett stycke från Furuvik 

Här har Du egen båtbrygga och egen sjöbod. Bostadshuset har 
trots behov av en genomgripande renovering 

rymliga rum och gott om plats för modern
ca 50 m från havsviken 

rymligt sovloft. N




eg. Fastighetsmäklare 

KUST & LAND MÄKLARE 

irene@remaxsverige.se 


AVKOPPLANDE 

2.600.000 kr

13.9 kl 15
ett stycke från Furuvik 

Här har Du egen båtbrygga och egen sjöbod. Bostadshuset har 
trots behov av en genomgripande renovering 

modern
ca 50 m från havsviken 

ovloft. N



 
 KUST & LAND MÄKLARE


 
 

 


AVKOPPLANDE 

kr   respetive 

13.9 kl 15-16, 
ett stycke från Furuvik 

Här har Du egen båtbrygga och egen sjöbod. Bostadshuset har 
trots behov av en genomgripande renovering 

modern bekvämlighet. 
ca 50 m från havsviken bebyggd med 

ovloft. Natur / trädgård. Tomt: 



KUST & LAND MÄKLARE


AVKOPPLANDE 

respetive 

16,   Tis 15.9 kl 17
ett stycke från Furuvik 

Här har Du egen båtbrygga och egen sjöbod. Bostadshuset har 
trots behov av en genomgripande renovering 

bekvämlighet. 
bebyggd med 
/ trädgård. Tomt: 



KUST & LAND MÄKLARE


AVKOPPLANDE 

respetive   

Tis 15.9 kl 17
ett stycke från Furuvik -

Här har Du egen båtbrygga och egen sjöbod. Bostadshuset har 
trots behov av en genomgripande renovering 

bekvämlighet.  Tomt: 4.467 kvm.
bebyggd med 
/ trädgård. Tomt: 



KUST & LAND MÄKLARE


AVKOPPLANDE FRITID

  700.00

Tis 15.9 kl 17
- ca 1 mil sydost 

Här har Du egen båtbrygga och egen sjöbod. Bostadshuset har 
trots behov av en genomgripande renovering - med stora 

Tomt: 4.467 kvm.
bebyggd med "torpstuga
/ trädgård. Tomt: 

KUST & LAND MÄKLARE


FRITID 
700.000 

Tis 15.9 kl 17-18
ca 1 mil sydost 

Här har Du egen båtbrygga och egen sjöbod. Bostadshuset har 
med stora 

Tomt: 4.467 kvm.
"torpstuga

/ trädgård. Tomt: 1.446 kvm.

 
KUST & LAND MÄKLARE 


 
 kr 

18 
ca 1 mil sydost 

Här har Du egen båtbrygga och egen sjöbod. Bostadshuset har 
med stora 

Tomt: 4.467 kvm.
"torpstuga".    

1.446 kvm.

 
 



Tomt: 4.467 kvm. 
 

1.446 kvm. 
0500-480200  •  forsbergshuset.se

Välskötta & Välbelägna hem

Strax utanför Sjötorp invid Vänern & Göta kanal 
ligger Kulleruds gård som är ett stycke 1700-tal. 
Pietetsfullt restaurerat och bevarat för såväl boende som 
egen rörelse. Stor tomt om 4,6 ha ger möjlighet till hästar 
& andra djur.

www.remaxsverige.se

Bo Lingserius
08-23 70 00
bo@remaxsverige.se BOETGRUPPEN

 
Där många drömmar möts i vacker skärgårdsnatur 

Tipparvägen 8 
6 495 000 kr Utg. pris. 7 ROK 251 kvm Tomt 1417 kvm 
Visning: lördag 21 nov 13:00-13:30, söndag 22 nov 10:15-11:00 

251 + 100 kvm, 7 rok varav 5 sovrum, hus för den stora familjen 
med stora sällskapsytor, underbar utsikt över skärgården, 
pool. balkonger, altan, flerbilsgarage och välplanerad 
trädgård.Helt datastyrd belysning.  

Skärgårdsstad, Österåker – 251 kvm 

Fritids- & AndelshusNyproduktion

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

Villor Utlandsobjekt
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Herrgårdsflygel vid havet 
Naturskönt 4 mil S. Sthlm. 
Lgh om 5 r o k. Kök m ö-spis. 
Ca 150 kvm. Varmh 14.900:- 
Gärna utförligt svar till: 
kagghamra@telia.com

FLORIDA
i Cape Coral på Floridas väst-
kust hyr jag ut fullt utr hus o 
lgh. Njut av golf, båt, badliv 
året runt. Info Jean Månsson, 
jean@tudorvillas.com

Tillväxtskog i Dalarna
425 hektar
Goda jakt- och fiskemöjligheter

Tina Olsson + 46 70 299 20 76
karldanielsson.se

Opera i Neapel  
och musik på 
Amalfikusten
På denna resa får vi uppleva både vacker natur 
och skön musik på några av Amalfikustens spek-
takulära musikscener. Bourbonernas Teatro di 
San Carlo i Neapel, är världens äldsta operahus 
ännu i bruk. Vi gör en rundtur bakom kulisser-
na samt ser Giordanos plågsamt vackra opera 
”Fedora” baserad på Sardous pjäs om den ryska 
furstinnan Fedoras kval i ett drama om svek, in-
triger och kärlek. I 1200-tals palatset Villa Rufolo 
lyssnar vi till en pianokonsert med verk av Beet-
hoven och Granados. På ön Ischia njuter vi av 
vacker musik i den lilla konsertsal som den brit-
tiske kompositören Sir William Walton lät bygga 
i anslutning till den fantastiska trädgården La 
Mortella. Vår kunniga ciceron är Ki Månsson. 

Resan är speciellt framtagen för SvD accent och 
går 30 april – 6 maj 2016. Den kostar 19 790 kr 
per person i dubbelrum. Favoritresor är arrangö-
rer. För bokning kontakta dem på 08-660 18 00 
eller mejla info@favoritresor.se 

Allt detta ingår: • Direktflyg Stockholm – Rom t/r  • 
Flygavgifter  • Sex nätter på fyrstjärniga hotell  • Fem bufféfru-
kostar • Ett frukostpaket  • Tre luncher med dryck  • Fyra mid-
dagar med dryck  • Transporter, entréer och visningar enligt 
program • En opera (första kategori)  • Två konserter  • Svensk 
ciceron  • Dricks till busschaufförer, hotell och restauranger

Tillkommer: 2 490 kr dubbelrum för eget bruk

Kurser  •  Mat&Vin  •  Konst  •  Upplevelser  •  Resor

Besök svd.se/accent 

Hyr ut kostnadsfritt  
genom Bostadstjänst AB 
till våra företagskunder. 

Vi söker lägenheter och villor i 
Stockholm för längre hyrestid.

www.bostadstjanst.com

08-30 00 64

Etablerat 1976

Med 20 års erfarenhet i branschen hjälper  
vi Er att hitta rätt hyresgäst till Er villa/våning

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

VI SÖKER LÄGENHETER OCH  
VILLOR FÖR VÅRA FÖRETAGSKUNDER  

I STOCKHOLM MED OMNEJD

Välkommen att registrera din  
bostad utan kostnad på

www.nrgab.com eller ring 08-545 895 40

Utlandsobjekt

Gods & Gårdar

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

Önskas hyra

Uthyres

Missa inte din 
bonusläsning
Logga in till våra 
unika reportage 
för prenumeranter
1 svd.se

När du vill ha din SvD 
till en ny adress
Håll dig uppdaterad utan avbrott och anmäl din 
nya adress redan i dag.

1 svd.se/kundservice



70-80% rabatt på  
alla Hamadan, Lori, 

Afshar mattor

UPPHÖR
MISSA INTE CHANSEN! · TOTAL UTFÖRSÄLJNING!

HANDKNUTEN • HANTVERKARGATAN 71  • TEL 08-650 04 00
ÖPPET: MÅN-FRE 10.00-18.00 • LÖR-SÖN 11.00-17.00

70-80% RABATT
HUSET RIVS 1 DECEMBER!

PÅ ALLA MATTOR I BUTIKEN
VI HAR ÄVEN MÄNGDER AV MODERNA MATTOR TILL KANONPRISER!  ERBJUDANDET GÄLLER EJ REDAN SÅLDA MATTOR.

Sari Vintage 240x170  
Ord.Pris 14900:- Nu 4470:-

Vintage 288x212  
Ord.Pris 28900:- Nu 8700:-

Loribaft 306x238  
Ord.Pris 29500:- Nu 8850:-

Nepal 204x143  
Ord.Pris 6900:- Nu 1380:-

Vis 344x237  
Ord.Pris 27400:- Nu 5480:-

Patchwork 299x80  
Ord.Pris 7900:- Nu 1580:-

Shahrbaft 343x213  
Ord.Pris 27800:- Nu 5560:-

Silke Kashmir 125x193  
Ord. pris 39500:- Nu 11500:-

Bijar 306x198  
Ord.Pris 48900:- Nu 14670:-

Patchwork 200x140  
Ord.Pris 8900:- Nu 1780:-

Tabriz 392x135  
Ord.pris 15800:- Nu 3160:-

Vintage 380x300  
Ord.Pris 48600:- Nu 14580:-

Sarog 306x212  
Ord.Pris 36500:- Nu 10950:-

Kashan 320x198  
Ord.Pris 28900:- Nu 5780:-

Kelim 240x170  
Ord.Pris 6900:- Nu 2070:-

Lori 240x140  
Ord.Pris 9900:- Nu 1980:-
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