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Mäklarinformation  - viktigt inför ett ägarbyte
Föreningens juridiska namn Brf Tollare Marina

Organisationsnummer 769632-1665

Fastighetsbeteckning: Tollare 1:491.  GA: med 1:140

Adress Tollare Kaj 2,4,6,8,10 och 12. 132 49 Saltsjö-Boo

Hemsida: https://tollaremarina.se/

Kontakt: styrelsen@tollaremarina.se

Bostadsrättsföreningen Tollare Marina i Nacka kommun bildades i april 2016. Husen längs med Tollare
Kaj i Brf Tollare Marina stod klara med första inflyttning Q3 2018.

Föreningen äger marken Tollare 1:491 och består av 97 bostadsrätter fördelade på fem flerfamiljshus i
åtta våningar samt ett garage. Härutöver finns en hyresrättslokal om 31 kvm, en Gelateria/Glassbar.
Föreningen är ett s.k. privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utgör därmed
en äkta bostadsrättsförening.

Tollare var en gång känt för sitt pappersbruk som låg här längs med kajen, en typisk fabriksbyggnad i
rött tegel. De nya röda tegelhusen är placerade i souterräng uppför berget och ner mot kajen med
huvudentrén mot vattnet. Den gemensamma gårdsterrassen mellan husen nås från plan fyra. Taken
är sedumklädda och bidrar med avvattning samt grönska. Fönstrens proportioner och kulörer samt
balkonger och terrassers glasräcken går igen. Husen är ritade av Brunnberg & Forshed Arkitetkontor.
Byggherre Bonava. Läs gärna mer på vår hemsida där mycket mer information och instruktioner
finns under A-Ö: https://tollaremarina.se/.

Från nedre torget vid kajen, Brukstorget, finns hissar upp till Tollare Torg där bl.a. närbutik och
busshållplats finns. Självklart finns även vackra Trapparken, med flera trappvägar, för den som vill gå.
Läs gärna mer på sidan: https://www.tollareinacka.se/

Årsredovisning, Stadgar samt Energideklaration
Se vår hemsida

Årsavgifter
Årsavgifterna höjdes med 29 % fr o m Q1 2023 beroende på omvärldsfaktorer som ränteförändringar
och stigande el-priser.

Ekonomisk förvaltare.
Fastum. http://www.fastum.se

Försäkringar:
Fullvärdesförsäkrad hos Moderna Försäkringar.
Entreprenaden blev godkänd 20 december 2018. Garantitid fem år löper ut 20 december 2023.

Mäklarbild
Erhålls genom ekonomisk förvaltare http://www.fastum.se.
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Medlemsansökan jämte avtalshandlingar i original skickas till
Styrelsen Brf Tollare Marina, Tollare Kaj 12, 132 49 Saltsjö-Boo. Svar på Godkännande återsänds till
mäklare via mail eller post, det som önskas. Om svar önskas per post bifogar mäklaren två exemplar
av Ansökan samt svarskuvert.

Juridisk person
Generellt accepterar föreningen inte juridisk person som medlem.

Överlåtelseavgift och Pantsättningsavgift
2,5 % av ett prisbasbelopp, betalas av Köparen.
1 % av ett prisbasbelopp, betalas av pantsättaren (köparen).

Nycklar, brickor/taggar och garageöppnare.
Köpare kvitterar och erhåller på Tillträdesdagen samtliga nycklar och brickor/taggar som Säljaren har
haft.  Önskas fler nycklar kontaktar medlem styrelsen som beställer dessa, prisuppgift erhålls av
styrelsen. Brickor/taggar kan efterbeställes även de via styrelsen. En blipp kostar 200 kr/styck.
Garageportdosan har Säljaren köpt och överlämnas vanligen till Köparen. Viktigt att meddela
styrelsen att den är överlämnad och till vem, annars kommer den att spärras av säkerhetsskäl. Även
dessa beställs via styrelsen och kostar 900 kr/styck

Andrahandsuthyrning
Andrahandsuthyrning får inte förekomma utan styrelsens skriftliga godkännande och i enlighet med
vad som föreskrivs i föreningens stadgar.

Tvättstuga
Gemensam tvättstuga finns inte.

Köksfläkt
Ventilationsspiskåpa är installerad i bostäderna. För installation av kolfilterfläkt krävs godkännande av
styrelsen. Inga andra fläkttyper godkännes.

Garage, P-platser
Ett garage med 100 parkeringsplatser, varav 40 st med el-laddning.  Ett projekt med att utökning av
antal laddplatser pågår, avgifterna kommer att höjas med ca 60kr/mån då detta är klart Härutöver
finns MC-platser. El-lförbrukning aviseras jämte månadsavgiften. Varje hushåll kan få hyra 1 st
parkering i garaget.
Kölista hanteras av styrelsen. Avgiften är nu 1 650 kr/mån (exkl el). Q1 2023 höjdes månadsavgiften
med 10 %. I garaget finns även tre Gästparkeringsplatser som betalas per timme (fn EasyPark).

Gemensamma utrymmen
Föreningen har en bastu med gemensamhetslokal och egen terrass i Tollare kaj 12 våning 3.
Föreningen disponerar en gästlägenhet 2 rum och kök med 5 st sovplatser samt en spjälsäng.
Lägenheten ligger på markplan med ingång mellan port 4 och 6. Därutöver finns cykelrum.
Gårdsterrass med bl.a. lekplats nås via gårdsentrén på plan fyra.

Båtplats
Båtplats i nära anslutning till Tollare Marina söker du genom att kontakta Saltsjö-Dufnäs Marina.

Förråd
Finns avsett för varje lägenhet. Extraförråd kan hyras vid behov och om det finns ledigt, föreningen

http://www.saltsjoduvnasmarina.se/


Informationen senast uppdaterad den: 2023-01-30

har förråd från 2 kvm. För närvarande är alla förråd uthyrda men vi har en kö, kölistan hanteras av
styrelsen.

Barnvagnsrum
Finns på entréplan

Cykelförråd
Finns på entréplan

Miljörum och soprum
Det finns två soprum i föreningen som har kärl för hushållssopor (brännbart) samt kärl för
komposterbart material. Påsar för komposten finns att hämta i dessa rum. Rummen finns på gatuplan
i hus 4 samt hus 10. Det finns även ett återvinningsrum/miljörum.

Hushållsel och varmvatten
Föreningen har för närvarande kontrakt med Boo energi som elleverantör. El och varmvatten mäts
individuellt per lägenhet och läggs på avin för månadsavgiften 4-6 månaderna efter aktuell

förbrukning.

Uppvärmning
Fjärrvärme

Ventilation
FTX-ventilation.

Energideklaration
Utförd 2020-06-25.

Månadsavgift
I avgiften ingår värme, kallvatten samt TV-grundutbud från Telia
(Hushållsel samt varmvatten debiteras efter enskild förbrukning i efterhand, likaså elförbrukning vid
eventuell el-bilsplats).

TV och Bredband
Föreningen är avseende TV ansluten till Telia, deras ”TV-paket start” ingår i månadsavgiften och
erhålls genom att boende kontaktar Telia för att aktivera sitt hushåll. Avseende Bredband är
fastigheterna anslutna till öppen fiber. Det är upp till respektive bostadsrättshavare att teckna avtal
med den internetleverantör man önskar. Läs mer på www.zmarket.se

Fastighetsskötsel
BK Fastighetsservice AB

Underhåll och renoveringar
Entreprenaden blev godkänd 20 december 2018. Garantibesiktning utfördes under 2021.  Garantitid
fem år och löper ut 20 december 2023. Underhållsplan för framtiden kommer att upprättas.
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