
GULTBRUNNSVÄGEN 7

ESKILSTUNA



I omtyckta kvarter finns nu en fin villa till salu!
Välkommen till Gultbrunnsvägen 7 och denna välvårdade enplansvilla med inredd källare. Snyggt parkettgolv i hela  
entréplan som rymmer kök, stort härligt vardagsrum med utgång till balkong, helkaklat badrum och två sovrum. Källarplan  
med gillestuga/   gästrum, sovrum, dusch, wc, tvättstuga och klädkammare. Trivsam uteplats under tak med öppen spis för  
mysiga kvällar. Fiber finns.

Slagsta är ett populärt bostadsområde med ett flertal förskolor, grundskola för barn från förskoleklass till årskurs 6,  
matbutik med postombud samt populära Slagstaglass. Nära till flera lekplatser, fotbollsplan, pulkabacke och promenader  
i naturen samt motionsspår i Årby naturreservat. Goda kommunikationer med täta turer in till centrum. Cykelbana hela  
vägen till Eskilstuna centrum som endast ligger ca 3 km bort.

Thomas Forslöf
Reg. Fastighetsmäklare
072‑3736651
thomas@maklareforslof.se
www.maklareforslof.se  



Utgångspris:
Boarea:
Biarea:
Antal rum:
Tomt:
Byggnadsår:
Tillträde:

3.650.000 kr
95 m²
95 m²
4 rok
1391 m²
1938
Efter  
överenskommelse.

 
I hjärtat av Slagsta finner du en  
synnerligen välvårdad villa på  

återvändsgata. Smakfullt nästintill  
totalrenoverad på senare år.





ENTRÉPLAN

Hall
Med parkettgolv och vitmålade väggar.

Kök
Med parkettgolv, vitmålade väggar och utrustat med kyl, frys,  
varmluftsugn, mikrovågsugn, induktionshäll, fläkt och  
diskmaskin.

Vardagsrum
Rymligt vardagsrum med plats för både soffgrupp och matbord.  
Parkettgolv och vitmålade väggar samt en härligt gråmålad vägg.  
Utgång till balkong.

Sovrum
Med parkettgolv, vitmålade väggar och garderober.

Sovrum
Med parkettgolv, vitmålade väggar och garderob.

Badrum
Helkaklat badrum med klinkergolv, wc, tvättställ i kommod och  
duschplats med vikbara duschväggar.

KÄLLARPLAN

Gillestuga/    gästrum
Med trägolv, träpanel på väggarna och vitmålat tak.

Tvättstuga
Med klinkergolv, vitmålade väggar, tvättmaskin och torktumlare.

Sovrum
Med laminatgolv, mörka tapeter och utgång till tomten.

Toalett
Med wc, tvättställ, klinkergolv och vitmålade väggar.

Duschrum
Med vitmålade väggar, klinkergolv och duschkabin. Innanför  
duschrummet finns en fd bastu som används som förråd.

Klädkammare
Klädkammare med klinkergolv.

- INTERIÖR -





Fastigheten Eskilstuna Ängsknarren 3
Gultbrunnsvägen 7 63347 Eskilstuna. Belägen i Eskilstuna  
kommun, församling. Skattesats 33,103.

Storlek
 Boarea 95 m², biarea ca 95 m².
Taxeringsinformation

Pris
3.650.000 kr. Utgångspris

Byggnad
Objektstyp: 1‑familjs friliggande villa
Byggnadsår: 1938
Byggnadstyp: 1‑plansvilla med källare

Byggnadssätt
Grund: Källare. Stomme: Trä. Bjälklag: Trä. Fasad: Tegel och  
puts. Takbeklädnad: Betongpannor. Fönster: 3‑glas. Ventilation:  
Självdrag. 

Vatten och avlopp: Kommunalt vatten året om. Kommunalt  
avlopp

Tomt
Trädgårds‑ och naturtomt.

Servitut, planbestämmelser mm
Planbestämmelser: Stadsplan Tomtindelning

Ekonomi
Taxeringsvärde 1.885.000 kr (fastställt avseende år 2021) varav  
byggnadsvärde 1.011.000 kr, mark 874.000 kr. Typkod 220,  
Småhusenhet, bebyggd. Värdeår 1938.

Pantbrev
Det finns 2 pantbrev uttagna om sammanlagt 2 635 000 kr.

Driftskostnad
 Uppvärmning 18.237 kr, Vatten/   avlopp 6.484 kr, Renhållning  
2.917 kr och Hushållsström 6.654 kr.
Summa årskostnad 34.292 kr/   år

Utöver driftskostnaden tillkommer fastighetsavgift/   skatt 8524 kr/    
år.

Uppgifterna om driftskostnaden bygger på nuvarande ägares  
kostnader med 0 personer i hushållet. Kontakta mäklaren för  
mer information eller om du önskar en personlig kalkyl.

Uppvärmning och el
Uppvärmningssystem: Fjärrvärme

Energideklaration
Primärenergital: 126 kWh/   m² per år.
Energiförbrukning: 126 kWh/   m² per år.

TV/   Internet
Fiber.

Uteplats/   Balkong
Mysig uteplats under tak med öppen spis.

Bilplats
Gott om parkering på uppfarten.

Övriga byggnader
Enklare friggebod.

Tillträde
Efter överenskommelse.

Nuvarande Ägare
Charlotte Enlund och Kjell Marcus Haag

- BOSTADSBESKRIVNING -









Parkettgolv på hela  
entréplanet 





Egna anteckningar 



Fastighetsmäklaren
Din fastighetsmäklare är med genom hela affären som en  
opartisk mellanman och ska tillvarata både köparens och  
säljarens intressen, och ge råd till både spekulanter och  
säljare. Så tveka inte att ställa dina frågor.

Intresserad av detta objekt?
Är du intresserad av att gå vidare ‑ meddela mäklaren ditt  
intresse så riskerar du inte att missa vid ett snabbt avslut.  
Försök att vara förberedd med lånelöfte från bank och ev.  
värdering av din nuvarande bostad.

Objektsbeskrivning
Mäklaren ska upprätta en objektsbeskrivning som  
beskriver fastigheten. Uppgifterna kommer från säljaren  
och myndighetsregister, och kontrolleras normalt sett inte  
av mäklaren.

Budgivning
Om det finns flera intressenter tillämpas normalt  
budgivning. Då kan slutpriset avvika från utgångspriset.  
Berätta innan budgivningen om dina önskemål om  
tillträdesdag, eventuella lånevillkor, försäljning av din  
nuvarande bostad etc.
Det finns ingen lag som reglerar hur en budgivning ska gå  
till. Det är säljaren som bestämmer om, hur och till vem  
denne säljer. Mäklaren framför alla bud till säljaren och  
upprättar en förteckning över buden. Budgivningslistan  
lämnas även till köparen, med namn och kontaktuppgifter  
till budgivarna. Budgivare kan därför inte vara anonyma  
(men kan lägga bud via ombud).

Undersökningsplikt
Köparen har en mycket omfattande undersökningsplikt.  
Detta innefattar att köparen efter köpet inte kan göra fel  
gällande som borde upptäckts vid en noggrann  
undersökning av bostaden. Undersök därför bostaden  
noga före köpet, gärna med hjälp av besiktningsman.  
Eventuellt kan du avtala med säljaren om en s.k.  
besiktningsklausul som ger dig rätt att inom en viss tid  
undersöka bostaden och sedan eventuellt frånträda köpet.

Kontraktsskrivning
Fastighetsmäklaren upprättar köpehandlingarna och går  
igenom dessa med parterna. Tänk på att anbud eller  
muntliga avtal inte är bindande. Ett bindande köp  
föreligger först sedan ett skriftligt köpekontrakt har  
undertecknats och utväxlats. Därför brukar det ligga i alla  
parters intresse att skriva avtal så snart som möjligt.

Handpenning
Mäklaren ska verka för att köparen betalar en  
handpenning (i regel 10 %) som vanligtvis deponeras på  
ett särskilt klientmedelskonto. Detta sker då det finns s.k.  
svävarvillkor, t.ex. en besiktningsklausul.

Tillträde
På tillträdesdagen träffas parterna vanligtvis hos mäklaren  
där slutbetalning görs. Mäklaren upprättar innan en  
likvidavräkning där det framgår vad som betalats och vad  
som återstår att betala. Mäklaren överlämnar även en  
journal över förmedlingen. Vid tillträdet får köparen  
dessutom nycklar m.m.

Lagfart och pantbrev
På en fastighet är det pantbrev som man intecknar vid lån.  
Finns det redan pantbrev på minst det belopp du önskar  
belåna så behöver du inte ta ut fler pantbrev. Annars  
måste du ta ut nya pantbrev, vilket är förenat med en  
avgift.
Tänk på att du som köpare även får en kostnad för lagfart  
(d.v.s. då du registreras som ägare till fastigheten).

Personuppgifter
Som visningskund och ev. budgivare eller köpare så  
hanterar mäklarföretaget dina personuppgifter (t.ex. namn  
och telefonnummer) för att kunna ge dig service, men  
även för att uppfylla andra regler, t.ex. budförteckning mm  
enl. fastighetsmäklarlagen. Uppgifterna hanteras i enlighet  
med aktuell lagstiftning (GDPR). För vidare information  
avseende hur dina personuppgifter behandlas kontakta  
din fastighetsmäklare.

- VIKTIG INFO TILL KÖPARE -



Välkommen till Forslöf Fastighetsförmedling

Jag har arbetat som mäklare sedan 2007 och har fått förtroendet att förmedla över 800
bostäder. Det viktigaste för mig i min yrkesroll är att du ska känna dig trygg i din bostadsaffär.
Varje affär är unik och ingen dag är den andra lik, vilket gör att jobbet känns väldigt
stimulerande och omväxlande.

Mitt brinnande intresse för att hjälpa folk att göra sitt livs affär gör att jag alltid är alert och vill
att såväl säljare som köpare ska vara nöjda samt vill rekommendera mig vidare efter avslutad
affär. Att uppfylla och överträffa både säljare och köpares förväntningar är ett självklart mål.

Funderar du på att förändra din boendesituation så tveka inte att höra av dig så ska jag göra
mitt bästa för att hjälpa just dig.

Forslöf Fastighetsförmedling
Johnsonhuset, Gustafsvägen 2

633 46 Eskilstuna
072‑373 66 51

thomas@maklareforslof.se
www.maklareforslof.se
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