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Beskrivelse af andelsboligen:

Klassisk københavner lejlighed med attraktiv beliggenhed ved Sortedamssøen og 
Trianglen på Østerbro. Her får du nu en sjælden mulighed for at købe en andel tæt 
på alt det bedste København kan byde på. 

Området er fyldt med gode restauranter, caféer og take-away steder, og der 
gåafstand til indkøbsmuligheder og kollektiv trafik. Lejligheden er en 3V´er (tidligere 
4V´er) på 77 med stor altan, lav ydelse og med én af Københavns bedste 
beliggenheder imellem Fælledparken og Sortedamssøen i det skønne 
Ryesgadekvarter. 

Opgangen er flot istandsat, og er meget præsentabel med brede trapper, og flotte 
detaljer. Bagved ejendommen er der flere grønne områder, legepladser og små 
oaser for hele familien. 
Lejligheden var oprindeligt 4 værelser, som er muligt at genoprette, hvis dette 
ønskes.
Foreningen er veldrevet, og grundet foreningens gode økonomi betales der ikke 
ydelse i juli og december. Der er mulighed for at tilmelde sig vaskekælder, hvor der 
også er tørretumbler, mens der også er fælles tørreloft til rådighed. Derudover kan 
man frit låne foreningens fælleslokale i kælderen til selskaber. 
Lejligheden har brugsret til et stort loftrum. 

Indretning : 

Entré med garderobeplads, hvidt køkken med masser af skabe og skuffer, og 
vaskemaskine, badeværelse med lyse klinker, og separat bruseniché, 
værelse/kontor, hyggeligt soveværelse med skab og udgang til stor nordøstvendt 
altan, hvor morgenkaffen kan nydes. 
Meget stor stue med et godt lysindfald, lyse afhøvlede trægulve, og en 
nyrestaureret og fungerende kakkelovn. 

Vigtig information:

Der gøres opmærksom på, at en overdragelsesaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv 
om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene. 

Medvirkende ejendomsmægler repræsenterer sælger, og kan ikke være rådgiver for begge parter i samme handel. Køber opfordres derfor til at søge egen juridisk, finansiel samt byggeteknisk 
rådgivning m.v.

Ansvarlig ejendomsmægler: Camilla Lindhard
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Ejendomsdata
Ejendommen/andelsboligforeningen:
Kommune: Københavns Kommune
Matr.nr.: 2140 Udenbys Klædebo Kvarter, København
BFE-nr.: 6019118
Opført/ombygget år: 1893 
Zonestatus: Byzone
Anvendt vurderingsprincip:  
Pr.: 2021
Værdi iflg. anv. vurderingsprincip: 70.300.000
Energimærkning:Der foreligger energimærkning med 
energiklassifikation: C.
Fællesfaciliteter: Fælles cykelkælder, fællesrum, gårdmiljø, 
vaskeri.

Inventar og løsøre:
Følgende særlig tilpasset inventar medfølger og er inkluderet i købsprisen (fabrikat):

Følgende andet løsøre findes i andelsboligen og kan medkøbes mod evt. betaling (fabrikat)*):
Gorenje komfur , Bosch opvaskemaskine , Bosch køle/fryseskab , Bosch vaskemaskine ,

*) Køber er ifølge andelsboligloven ikke forpligtet til at købe det nævnte løsøre.

Abonnementer:

Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:

Offentlige planer m.v.:

Lokalplan: Blegdamsvej
Kommuneplan: R19.B.2.1

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.

Andelsboligen:
Må benyttes til: Helårsbeboelse
Ifølge: BBR meddelelse
Andelnr.: 
Fordelingstal vedr. formuen: 3107073.0/6.41
Fordelingstal vedr. boligafgift: /
Evt. bemærkninger til boligafgiftens fordeling:

Brugsret: Loftrum, gårdmiljø.

Arealer:
Boligareal ifølge BBR: 77 m2

Andre arealer ifølge BBR: 0 m2
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Forsikringsforhold:
Ejendommen er forsikret via andelsboligforeningen hos 
Præmien, der indgår i boligafgiften, dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja  insekt: Ja rørskade: Ja

Forbehold: 

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug: 

Udgift kr.: 5.064 Forbrug: 0 
Udgiften er beregnet i år: 2022
Andelsboligens primære varmekilde: Fjernvarme/blokvarme
Andelsboligens supplerende varmekilde: (UDFASES) Bygningen har ingen supplerende varme
Oplysningerne stammer fra: aconto

Ejerpantebreve i andelsboligen:

Øvrige udgifter vedr. andelsboligens drift og vedligeholdelse:
Køber gøres opmærksom på, at der vil være udgifter til energi, vand, andre forbrugsafhængige forhold, 
eftersyn af forsyningsanlæg samt løbende vedligeholdelse, og at disse udgifter ikke fremgår af hverken 
salgsopstillingens forbrugsafhængige udgifter eller boligydelsen.

Andre forhold af væsentlig betydning:

Da ejendommen er beliggende i byzone, er ejendommen områdeklassificeret som 
lettere forurenet. Lettere forurening er forurening, som ligger over et defineret 
mindstekriterium, men under kriterierne for kortlægning som forurenet.
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Beregning af andelsboligens maksimalpris og købspris: Boligydelse: Kontantbehov ved køb:

Andel i foreningens formue *
Forbedringer og særligt tilpasset inventar
Fradrag/Tillæg vedr. vedligeholdelsesstand
Fradrag for mangler
Maksimalpris, jf. andelsboliglovens § 5
Evt. nedslag i maksimalprisen

Overdragelsessum ekskl. løsøre (købspris)

Andet løsøre, der kan købes separat, jf. side 2.
Samlet overdragelsessum inkl. løsøre 

Kr. 3.107.073
Kr. 32.163
Kr. -7.400
Kr. -1.200
Kr. 3.130.636
Kr. 0

Kr. 3.130.636

Kr. 6.504
Kr. 3.137.140

Boligydelse Kr. 30.202,90
Internet og tv Kr. 2.005,32

Boligydelse i alt pr. år Kr. 32.208,22
Boligydelse i alt pr. md. Kr. 2.685,00

Købspris/udbetaling Kr. 3.130.636
Gebyr til administrator Kr. 3.750
Andel af vurderingshonorar, el tjek 
og VVS tjek

Kr. 2.973

I alt Kr. 3.137.359

Køber gøres opmærksom på, at der i ovennævnte 
kontantbehov ved køb ikke er indeholdt udgifter til

Købers egne rådgivere, herunder juridiske, finansielle og 
byggetekniske. Finansiering, herunder kurssikring og 
bankgarantistillelse mv.

Teknisk pris:

Den tekniske pris er sammensat af købsprisen tillagt den forholdsmæssige andel af foreningens gæld fratrukket foreningens omsætningsaktiver i henhold til Nøgleoplysningsskema for 
andelsboligforeningen pkt. K2. Køber gøres opmærksom på, at denne opgørelse ikke nødvendigvis tager højde for alle forhold i foreningen, f.eks. om grundlaget for opgørelsen af 
foreningens formue er ajourført, om foreningen har anvendt finansielle instrumenter (herunder renteswaps) f.eks. til afdækning af kurs- eller renterisiko, afdragsfrie lån o.lign.. Opgørelsen 
vil derfor oftest ikke være fuldstændig retvisende. For nærmere oplysninger om foreningens økonomi henvises til Nøgleoplysningsskema for andelsboligforeningen. Køber opfordres til at 
søge egen rådgiver herom.

Købspris: kr. 3.130.636
Forholdsmæssig andel af foreningens samlede gæld kr. 368.045
÷omsætningsaktiver: kr. 39.917
Teknisk pris kr. 3.458.764

* 
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Oplysninger om andelsboligforeningen:

Venteliste: Nej.
Fremleje: Med bestyrelsen tilladelse max. 2 år.
Husdyr: 

Gæld uden for købesummen:
Der er 3 indekserede lån med fuld ydelsesstøtte i Realkredit Danmark med restgæld på ialt kr. 2.430.975

Maksimal belåning: Har andelsboligforeningen vedtaget regler om maksimal belåning af andelsboligen: Nej

Oplysninger om andelsboligforeningens lån i ejendommen:

Långiver Lånetype    Næste rentetilpasning     Restgæld Kursværdi Rente Udløb Afdragsfrihed Personlig hæftelse Vilkår mv.
Nykredit Obligationslån 7.594.000 6.917.299 0,50 2049 Ja Afdragsfrihed udløber i 2030

Øvrige oplysninger om foreningens lån/økonomi:

Køber gøres opmærksom på, at ovenstående oplysninger stammer fra andelsboligforeningens seneste regnskab/Nøgleoplysningsskema (evt. suppleret med oplysninger fra foreningen), hvorfor 
der kan være foretaget ændringer heri efterfølgende, f.eks. kan foreningen have optaget yderligere lån eller der kan være afdraget yderligere på de eksisterende lån. 


