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Välkommen hem till
Järfällavägen 92A, Jakobsberg

Järfälla

Basfakta

Utgångspris: 3 875 000 kr/bud

Avgift: 4 629 kr/mån

Boarea: 90 kvm

Rum: 4 st och kök

Byggår: 2019

Objektstyp: Bostadsrättslägenhet

 Nuvarande ägare: Marcus Tärnholm, Emma 

Henckel 

Läs mer om bostaden på skandiamaklarna.se

Välkomna till denna drömfyra! Mycket välplanerad 

och attraktiv familjelägenhet med exceptionellt god 

förvaring och dubbla badrum. En bostad som inte 

saknar något då flera påkostade tillval har gjorts 

utöver den redan genomgående höga standarden. Två 

oslagbar balkonger där ni kan umgås med familj och 

vänner och njuta av det ostörda och fria läget med 

många soltimmar. Perfekt boende för er som önskar 

något utöver det vanliga! 

Bostaden ligger endast 10 minuters promenad från 

Jakobsbergs Centrum som är Järfälla kommuns 

huvudort. Trivsamt område med gemytlig stämning. 

Elina Ottosson

tfn: +4672-962 36 02

elina.ottosson@skandiamaklarna.se

www.skandiamaklarna.se



HALL

Välkomnande hall med vitlaserad ekparkett samt 

klinker på golv och ljusa väggar. Plats för avhängning 

av ytterkläder och gott om förvaring i 

skjutdörrsgarderob. Säkerhetsdörr.

KÖK

Ljust och luftigt kök med öppen planlösning mot 

vardagsrum. Vitlaserad ekparkett på golv och ljust 

målade väggar. Ljusgrå skåpluckor (Vedum) och 

handgjort grått glaserat kakel ovan bänkskiva i 

kompositsten. Utrustat med kyl, frys, ugn, häll, 

inbyggd mikro samt diskmaskin från Siemens. 

Samtliga vitvaror är i färgen black steel. Matplats 

intill fönsterparti för 6 personer. 

VARDAGSRUM 

Vitlaserad ekparkett på golv och ljust målade väggar. 

Rymligt med god plats för vardagsrumsmöblering 

såsom soffa, soffbord, mediamöbel samt annat önskat 

möblemang. Härifrån nås bostadens ena balkong.

INGLASAD BALKONG

Stor inglasad balkong i söderläge med plats för 

loungegrupp, grill eller annan önskad utemöblering. 

Ombonad och mysig känsla med trall på golv.

SOVRUM 1

Vitlaserad ekparkett och väggar målade i en sobert 

grå kulör. Rymligt med plats för dubbelsäng, 

sängbord samt annat önskat möblemang. Goda 

förvaringsmöjligheter i platsbyggd 

skjutdörrsgarderob med inbyggd belysning. Här nås 

bostadens andra balkong 

BALKONG  

Rymligt balkong belägen i ett nordvästligt läge. Här 

ryms en mindre loungegrupp, grill eller annan önskad 

utemöblering.  

SOVERUM 2

Vitlaserad ekparkett och väggar målade i en sobert 

grön kulör samt en mönstrad fondvägg. Här ryms 

säng, skrivbord, förvaringsmöbel samt annan önskad 

möblering. Goda förvaringsmöjligheter i platsbyggd 

garderob. 

SOVRUM 3

Vitlaserad ekparkett och väggar målade i en sobert 

grå kulör. Här ryms säng, skrivbord, förvaringsmöbel 

samt annan önskad möblering. Goda 

förvaringsmöjligheter i platsbyggd 

skjutdörrsgarderob med inbyggd belysning. 

BADRUM 

Stilrent badrum med mörk hexagon-klinker med 

golvvärme, ljust kaklade väggar och spotlights i tak. 

Utrustat med dusch med badkar, WC, handfat med 

mörk kommod och spegelskåp med belysning ovan. 

Praktisk tvätthörna med tvättmaskin och torktumlare 

(Siemens) under arbetsbänk. Gott om förvaring i 

väggskåp ovan.

DUSCHRUM 

Stilrent badrum med mörk hexagon-klinker med 

golvvärme och ljust kaklade väggar. Utrustat med 

dusch med duschväggar i glas, WC, handfat med 

mörk kommod och spegelskåp med belysning ovan.

FÖRRÅD

Till bostaden hör ett källarförråd. 

Planlösning



Planlösning

Plan

Viss avvikelse kan förekomma. Ritningen är ej skalenlig.



























bostadsfakta

Adress

Järfällavägen 92A

Kommun

Järfälla

Objektstyp

Bostadsrättslägenhet

Byggår

2019

Boarea

90 kvm. 

Boarea enligt 

Våning

6 av 6. Hiss finns

Rum 

4 rum, varav 3 sovrum. 

Avgift

4 629 kr/mån. Kostnad om 220 kr/mån tillkommer 

för bredband, digital-TV och IP-telefoni via Triple 

Play.

Individuell kostnad för varmvatten och hushållsel 

tillkommer.

Utgångspris

3 875 000 kr

Balkong

Två Balkonger

Bostadsrättsförening

Föreningens namn: Brf Vattenkvarnen

Organisationsnummer: 769635-2983

Föreningsform: Bostadsrättsförening

Lägenhetsnummer: 0286-01-02-21503

Antal lägenheter: 123

Övrigt om föreningen: 

I de väl tilltagna trapphusen finns postboxar där 

posten delas ut. Morgontidningen levereras till en 

tidningshållare utanför respektive lägenhetsdörr. 

Längs järnvägen finns ett garage. Dessutom finns det 

kantstensparkeringar runt kvarteret.  I trapphus 3 

finns ett miljörum med källsortering av olika 

fraktioner. Utomhus finns nedgrävda behållare för 

brännbart avfall.

TV OCH BREDBAND

Triple Play från Telia (bredband, digital-TV och IP-

telefoni) är ett gemensamt abonnemang i föreningen. 

En obligatorisk kostnad tillkommer om 220kr/mån.

GÅRDSPLATS

Vattenkvarnen har en upphöjd gård mellan husen. 

Där finns det en lekplats för de små barnen och 

sittgrupper för föreningens medlemmar. Lökväxter, 

bärbuskar och träd växer på innergården.

ÖVRIGT

I gatuplan längs med Järfällavägen finns en lokal 

avsedd för restaurangverksamhet. Föreningen har 

tecknat avtal med en hamburgeria restaurang.

BRF övrigt

Övriga utrymmen i föreningen: Antal lägenheter: 123

Antal lokaler: 1



GEMENSAMMA UTRYMMEN

I Vattenkvarnen finns en föreningslokal i punkthuset. 

Denna är en kombinerad 

övernattningslägenhet/styrelserum/gemensamhetslo

kal. Lokalen kommer att fungera som styrelserum 

tills föreningen beslutat om något annat. Under 

husen finns källare med stora förråd tillhörande varje 

lägenhet. Där finns även cykelrum och förråd för 

barnvagnar och rullstolar. Cykelparkering finns även 

på gården.

Bilplats

Det finns 45 st garageplatser och kostar 800/mån. 

Separat kö.

Det finns 5 st garageplatser med elstolpe och kostar 

1000kr/mån. Separat kö.

Det finns 3 st mc-platser i garage och kostar 

300kr/mån. Separat kö.

Uppvärmning

Fjärrvärme

Ekonomi

Driftskostnaden är ca 420 kr/mån och fördelas enligt 

följande: försäkring: 220 kr, hushållsström: 200 kr.

Pantsatt: är pantsatt

Andelstal: 1,19% %

Pantsättningsavgift: 476 kr

Överlåtelseavgift: 1190 kr betalas av Köpare

Energiklass C. Energiprestanda: 64 kWh/m²/år.

Energideklaration är utförd 2020-09-07

Övrigt

KOMMUNIKATIONER

Pendeltåget går mellan Nynäshamn och Bålsta. 

Dagtid går tågen 4 ggr per timme och kvällstid 2 ggr 

per timme.

Tåget tar 19 minuter till Stockholm Central. Det finns 

också en busstation med bussar som trafikerar norra 

och västra

delen av Stockholm. Läs mer på www.sl.se

Avståndet till Stockholm City är ca 20 km, med bil tar 

man E18.

NÄRSERVICE

Jakobsbergs Centrum är ett väl ansett centrum där 

man hittar nästan allt man kan tänkas behöva. I den 

inglasade

gallerian Stråket finns ett 100-tal butiker, mataffärer 

och systembolaget. Läs mer på 

www.jakobsbergscentrum.se I

centrum finns också flera restauranger, konditori, 

biograf, skräddare, frisörer, banker, bibliotek, apotek, 

folktandvård,

sjukhus, postservice och närpolis.

Strax utanför centrala Jakobsberg ligger Barkarby 

Handelsplats. Här finns bland annat IKEA och 

Stockholm Quality

Outlet.



både köpare och säljare, samt att eventuella svä-

varvillkor är uppfyllda, är köpet bindande. Med 

andra ord är inte ett anbud eller ett muntligt 

eller skriftligt löfte bindande för varken köpare 

eller säljare.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Din personliga integritet och vår hantering av 

dina personuppgifter är viktig för oss. För att ta 

del av SkandiaMäklarnas integritetspolicy besök

www.skandiamaklarna.se/anvandarvillkor

Läs mer om vad du ska tänka på när du köper en 

bostad på www.skandiamaklarna.se/kopa

ADMINISTRATIONSERSÄTTNING FÖR  

ANNONSERINGPÅ HEMNET

För annons som publiceras utbetalar Hemnet  

Service HNS AB en ersättning till det publicerande 

mäklarkontoret.

ENERGIDEKLARATION

Från och med 1 juli 2012 har bostadsrättsföreningar 

skyldighet att upprätta en energideklaration för 

 föreningens fastighet. 

     Deklarationen ska utföras tillsammans med en 

ackrediterad energiexpert.

ERBJUDANDE BOENDEKALKYL

Om du önskar få en beräkning av boendekostnaderna, 

kontakta ansvarig fastighetsmäklare som erbjuder att 

upprätta en skriftlig boendekostnadskalkyl.

KÖPARENS UNDERSÖKNINGSPLIKT

Köparen har en långtgående undersökningsplikt och

uppmanas att före köpet undersöka lägenheten. 

 Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen

borde kunnat upptäcka.

     Säljaren svarar inte heller för fel och brister som 

köparen borde ha räknat med eller borde ha förvän-

tat sig med hänsyn till bostadsrättens ålder, pris, 

skick och användning. Om det finns symptom på fel 

som köparen inte själv kan dra slutsatser av måste 

köparen gå vidare med sin undersökning och, om så 

krävs, anlita en sakkunnig för att fullgöra sin under-

sökningsplikt. Det är inte bara själva lägenheten som 

undersökningsplikten omfattar. Även förhållanden 

kring bostadsrättsföreningen bör undersökas. En 

kontakt med företrädare för föreningen bör därför 

alltid ingå i köparens undersökning, liksom en

genomgång av stadgar och senaste årsredovisning.

För mer detaljerad information kontakta din lokala

SkandiaMäklare, eller besök oss på

www.skandiamaklarna.se

     Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör

huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av

fastighetsmäklaren endast om omständigheterna

ger anledning till detta.

BUDGIVNING

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag

och innebär att du som spekulant lämnar ditt bud

till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande

redovisar buden till säljaren. Senast när förmedlings-

uppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren 

en budgivningslista till köpare och säljare med namn, 

kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella vill-

kor. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver 

inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan 

köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har 

inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant 

lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan 

köpekontraktet undertecknats, är mäk laren skyldig 

att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning 

till om budet skall beaktas.

SÄLJARENS FRIA PRÖVNINGSRÄTT  

OCH KONTRAKTSSKRIVNING

Säljaren har så kallad fri prövningsrätt. Det

innebär att endast säljaren kan besluta till vem och 

vilket pris denne vill sälja. När köparen har

kommit överens med säljaren om köpeskillingen

och andra eventuella villkor skrivs köpekontraktet. 

Först när köpekontraktet (som uppfyller lagens form-

krav för ett köpekontrakt) är under tecknat av 

Bra att veta



Vid varje försäljning skänker vi
ett bidrag till SOS Barnbyar.
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Vad är din
bostad värd?

kontakta mig för en kostnadsfri värdering.

Elina Ottosson

tfn: +4672-962 36 02

elina.ottosson@skandiamaklarna.se



skandiamäklarna är ett av sveriges största 

fastighetsmäklarföretag med våra mäklare och kontor 

fördelade över hela landet. vi är även aktiva i spanien,

där vi finns i flera populära områden. vi förmedlar

privatboende, dvs. villor, bostadsrätter och fritidshus, 

samt kommersiella fastigheter, gods, gårdar och lantbruk.

Ända sedan starten 1980 har vi strävat efter att erbjuda 

tjänster med högre kvalitet än andra i branschen.

 det har lönat sig.

skandiamäklarna Järfälla

Majorsvägen 14, 177 44 Järfälla

tel 08-27 06 26 

jarfalla@skandiamaklarna.se


