
KAKNÄSVÄGEN 78 
 

115 27 STOCKHOLM 
OSCARS FÖRSAMLING 



Djurgården - Vacker plan 
sjötomt, brygga & p-plats 

 
Djurgården - Drömboende på sjötomt, idylliskt läge med utsikt över 
Saltsjön. Smakfullt nyrenoverad lägenhet. 
 
Pris   7 000 000 kr - accepterat pris 
Avgift 4 798 kr /mån inkl. p-plats och båtplats 
Adress Kaknäsvägen 78 

 Ansvarig Mäklare 
 Lars Fredegård 
 073-511 82 80 
 fredegardlars@gmail.com 
 
Om intresse föreligger vänligen kontakta ansvarig mäklare samt för 
personlig boendekalkyl.  





Interiör 

 
Yta 88 kvm varav boarea 74 kvm. Se mätintyg.  
 
Antal rum 3 alt. 4 (se alternativ ritning) rum och kök. 
 
Kök Klassiskt, platsbyggt 2010. Kyl/Frys Electrolux 2010 

diskmaskin Whirlpool 2010, spis Hotprint-Ariston 
2010, köksf äkt Thermex 2010. l

 
Badrum/WC Renoverat senast 2010-2011. Fristående badkar 

med dusch. Inbyggt handfat. Helkaklat. Klinkers på 
golv med vattenburen golvvärme. I tak spotlights 
(Led). Tvättmaskin och torktumlare Miele 2007. 
Gäst-wc renoverad 2010-2011. 

 
Tvätt Ej allmän tvättstuga. 
 
Rumsbeskrivning Lägenhet med totalyta om 88 kvm i pittoreskt hus 

på sjötomt. Med idylliskt läge på Djurgården och 
utsikt över Saltsjön ligger denna smakfullt 
nyrenoverade lägenhet. Två till tre sovrum (se 
separat ritning). Öppen planlösning med matsalsdel 
med vackert burspåk och vid sjöutsikt.  

 
 Rymlig vardagsrumsdel med öppen spis och 

pardörrar mot det klassiska platsbyggda köket. Två 
sovrum med garderober. Badrum med kar samt 
tvättmaskin från Miele. Genomgående välbevarade 
klassiska detaljer. Vattenburen golvvärme.  



Byggnad 
Byggnadsår 1838.  
Uppvärmning Vattenburen el.  
Övrigt Byggnad Vacker trädgårdstomt som nyttjas gemensamt av de 

boende.  

Lägenhet 
Lägenhetsnummer 3 
Våningsplan 1 av 1  
Andelstal 9,92 %  
Månadsavgift 4 798 kr/mån inkl VA, båtplats, parkeringsplats. 

Värme tillkommer ca 5100:-/år. 

Övrigt  
Tillträde Enligt överenskommelse. 
Kommunalskatt:  30,335 % 
Pantsättning Lägenheten är pantsatt 
Energideklaration Ej utförd 

Förening 
Namn Brf Villervallan  
 
Övrigt Föreningen består av Norra Villervallan med 5 br 

hushåll samt Södra Villervallan med 2 br hushåll.  
 Parkeringsplats tillhör lägenheten samt 1 båtplats. 

Föreningens medlemmar nyttjar tomten gemensamt 
samt badhus med bastu, dusch och kokvrå.  

 
 Tomten sköts tillsammans med ett rullande schema 

bland de boende. Lägenhetsförråd. 
 Bergvärme f nns i huset att koppla på. i
 













Planritning 



Fredegårds är sedan 50 år en av Stockholms ledande aktörer vid förmedling av vackra 
hem. En verksamhet med ständigt nya krav och möjligheter. Genom åren har vi 
dessutom utvecklat ett enastående internationellt kontaktnät. Snabbt hittar vi rätt 
objekt eller köpare. Framförallt är vi alltid tillgängliga för våra kunder och lyhörda för 
alla önskemål. Vi vet värdet av det förtroende som varje säljare eller köpare ger oss. 
Det har inte förändrats sedan 1960 då vi genomförde vår första fastighetsaffär. 
 

 

 

 

 

Fredegårds Fastighetsbyrå AB 
Grevgatan 12, 114 53 Stockholm 
tel 08-660 07 20 fax 08-660 96 76  
www.fredegard.se info@fredegard.se 
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