
VÄLKOMMEN TILL
STOR VILLA SOM RENOVERATS UNDER 2018

HAGA / VALLENTUNA CENTRUM



Villa på stor tomt centralt i Vallentuna

Öppen spis med hög mysfaktor



LINDHOLMSVÄGEN 16
HAGA / VALLENTUNA C.

PERFEKT GENERATIONSBOENDE, STOR VILLA 181
KVM SOM RENOVERATS UNDER 2018
Perfekt generationsboende, stor villa 181 kvm  som renoverats under 2018. Villan är idag ett
generationsboende med två separata lägenheter. Entréplanet är helt nygjort 2018 med vatten-
buren golvvärme och klinkersgolv i alla rum. Helt nygjort badrum och kök.  Totalt finns det 4-5
sovrum i huset. Stort vardagsrum på övre plan med öppen spis med hög mysfaktor. På övre plan
finns det också två sovrum med garderober. Kök med öppen planlösning mot vardagsrum,
nylackade luckor och ny bänkskiva i kök. Badrum. Nybyggd trappa mellan båda planen som idag
är igensatt (går lätt att återställa) Stor tomt och nyasfalterad plan. Huset är besiktigat. Mycket
centralt läge med närhet till Vallentuna centrum, Vallentuna IP och nya Haga skolan.

ANSVARIG FASTIGHETSMÄKLARE
MATIAS GARCIA
TEL: 08-511 776 99
MOB: 0708-18 85 17
EPOST: matias.garcia@smg.se



UTGÅNGSPRIS 5 495 000 KR

ADRESS Lindholmsvägen 16,
186 45 Vallentuna

FASTIGHETSBET VALLENTUNA
VALLENTUNA-ÅBY 1:83

BOAREA 134 kvm + 47 kvm biarea

ANTAL RUM 7 + kök

TAXERINGSKOD 220 - Småhusenhet,
bebyggd

TAXERINGSVÄRDE 2 867 000 kr

TOMT 1 597 kvm

Allrum via ett trappsteg med klinkersgolv, samt vitmålade
väggar. 

Sovrum med klinkersgolv samt vitmålade väggar. 

Sovrum med klinkersgolv samt vitmålade väggar, garderob. 

Kök med klinkersgolv samt vitmålade väggar,  innertak med
spotlights. Helt nytt kök från Ikea -18. 
Köket är utrustat med kyl/frys, spishäll -18, spisfläkt -18, separat
ugn -18 samt bergvärmepanna från Nibe. 

Sovrum/vardagsrum  med klinkersgolv samt vitmålade väggar. 

Badrum med klinkers, helkaklat. Helt nygjort 2018. 
Badrummet är utrustat med w.c., handfat med kommod, dusch
med duschväggar, tvättmaskin -18, torktumlare -18 och
badrumsskåp med spegel och belysning. 

Nybyggd trappa till övre plan (idag igensatt, går lätt att ta upp
igen, används som förråd idag). 

Övre plan: (lägenhet 2) 
Vardagsrum med ekparkett, målade väggar och tak -18, öppen
spis samt utgång till balkong via ny altandörr. Garderobsvägg. 

Sovrum med ekparkett, målade väggar och tak -18. Garderob 

Sovrum med ekparkett, målade väggar och tak -18 samt
skjutdörrsgarderob med spotlight och inredd med  Elfa-system. 

Badrum med klinkersgolv (golvvärme), helkaklade väggar.
Spotlights i tak Renoverat 2009. 
Badrummet är utrustat med dusch med duschväggar, w.c.,
handfat med skåp under, handdukstork, badrumsskåp och
högskåp. 

Kök med ekparkett, målade väggar och tak -18. Kök från Ikea
från 2009, nylackade luckor -18 samt ny bänkskiva och nytt
stänkskydd , spotlights i tak.  
Köket är utrustat med spishäll, separat ugn, micro -18, spisfläkt,
diskmaskin och kyl/frys -18. 

Larm installerat 2018.

HUVUDBYGGNAD
BYGGNADSTYP:
2-plansvilla varav ett plan i suterrängvåning

BYGGNADSÅR:
1948 Om-/tillbyggnadsår 2018

TAK:
Betongpannor

FASAD:
Puts, målad 2018 

STOMME: 
Betong och trä 

BJÄLKLAG: 
Betong

FÖNSTER:
2-glasfönster 

GRUND: 
Grundsula

UPPVÄRMNING:
Bergvärme -08 (vattenburet system) ny kompressor -18.

ENERGIDEKLARATION:
Utförd 2018-05-22

ENERGIPRESTANDA:
54 kWh/m2, år

UTFÖRDA RENOVERINGAR:
Lackade luckor i köket på övre plan -18, ny bänkskiva och nya
skivor ovan bänk -18 
Ny altandörr 2018 
Nytt kök på entréplan 2018 
Hela entréplanet  är ombyggt och renoverat 2018. 
Fasaden har målats utvändigt 2018. 
Vattenburen golvvärme i hela entréplan 2018. 
Nya fönster har delvis installerats i entréplan 2018. 
All el är omdragen i entréplan 2018 med ny elcentral,  all el i
övre plan är omdragen 2008. 
Huset är dränerat med Isodrän 2018. 
Stammar är bytta i huset och till gatan 2018 . 
Yttertak från 2008.

UTEPLATS:
Trädäckad uteplats vid entré 
Balkong på övre plan (används idag som ingång till övre plan,
trappa till tomten.

DRIFTKOSTNAD:
40 789 kr/år

DRIFTKOSTNADEN ÄR FÖRDELAD PÅ:

UPPVÄRMNING:
25 700 kr/år

V/A:
7 039 kr/år

FÖRSÄKRING:
6 000 kr/år

RENHÅLLNING:
1 550 kr/år

SOTNING:
500 kr/år

ÖVRIGT
ÄGARE:
Alexander Rustom, Jouhainabat Moghrabi 

BOENDEKOSTNADSKALKYL:
För personlig boendekostnadskalkyl - fråga handläggande
mäklare. 

SIDOTJÄNSTER:
Svenska Mäklargruppen erbjuder sina kunder att på Hemnet.se
införa annonser på bostäder. Det lokala Svenska Mäklargruppen
kontoret erhåller en ersättning på 1000 kr för att förmedla denna
tjänst till Hemnet.se.

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN GDPR:
Den 25 maj 2018 infördes nya EU-regler för dataskydd 
(Dataskyddsförordningen GDPR) som ersätter den svenska
Personuppgiftslagen (PUL). För oss på Svenska Mäklargruppen
är det viktigt att värna om din personliga integritet och behandla
dina personuppgifter ansvarsfullt så det känns tryggt för dig som
har kontakt med oss. Därför är det viktigt för oss att vara öppna
med hur vi behandlar dina personuppgifter. I integritetspolicyn på 
vår webbsida www.svenskamaklargruppen.se/integritetspolicy
kan du läsa om hur vi sparar din personliga information i
samband med att du besöker våra visningar, webbsidor eller vid
andra kontakter med oss. Har du frågor om vår policy är du
välkommen att kontakta oss på: integritetspolicy@smg.se

OMGIVNING
ALLMÄNT:
Trevligt uppväxt område c:a 700 meter till Vallentuna centrum
med banker, restauranger, caféer, apotek, bibliotek och ett flertal
affärer.. Nära flera förskolor, nybyggda Hagaskolan och
Vallentuna gymnasium.

KOMMUNIKATION:
Vallentuna station ligger c:a 700 meter från fastigheten. Där finns
mycket goda kommunikationer. 
Därifrån går buss 610 och nattrafik med buss 690 till Danderyds
sjukhus. Från stationen går också bussar till Humlegården samt
mot Arninge, Kista och Upplands Väsby. Lokalbuss går precis
invid fastigheten. 
Tåg går mot Stockholm via Täby och Danderyd och mot Kårsta
via Lindholmen.

PARKERING:
Helt nyasfalterad  parkeringsplats framför huset samt  stor
nyasfalterad plan för plats med ett flertal bilar, förberett för
belysning.

ALLMÄNT OM
FASTIGHETEN
UPPLÅTELSEFORM:
Friköpt 

VATTEN/AVLOPP: 
Kommunalt vatten och avlopp

PLANFÖRHÅLLANDE:
Detaljplan (2013-04-29)

GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR:
Vallentuna Vallentuna-Åby Ga:6 
Avtalsservitut: Kraftledning  
Avtalsservitut: Va-ledningar 
 Avtalsservitut: Va-ledningar  
Officialservitut: Rätt att anlägga, underhålla och förnya
vattenledning a, se aktbilaga ka1. - Vattenledning 
Officialservitut: Rätt att anlägga, underhålla och förnya
avloppsledning b, se ka1. - Avlopp 
Officialservitut: Rätt att anlägga, underhålla och förnya
vattenledning c, se aktbilga ka1. - Vattenledning 
Officialservitut: Rätt att anlägga, underhålla och förnya
avloppsledning d, se aktbilaga ka1. - Avlopp 
Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga
gravationer: Avtalsrättighet Kraftledning

PANTBREV:
7st, totalt 4 292 000 kr

INTERIÖR
Entréplan: (Lägenhet 1) 
Hela entréplanet är renoverat 2018.  Vattenburen golvvärme i
alla rum förutom köket. 
. 
Hall/matrum med klinkersgolv samt vitmålade väggar. 



Allrum via ett trappsteg med klinkersgolv, samt vitmålade
väggar. 

Sovrum med klinkersgolv samt vitmålade väggar. 

Sovrum med klinkersgolv samt vitmålade väggar, garderob. 

Kök med klinkersgolv samt vitmålade väggar,  innertak med
spotlights. Helt nytt kök från Ikea -18. 
Köket är utrustat med kyl/frys, spishäll -18, spisfläkt -18, separat
ugn -18 samt bergvärmepanna från Nibe. 

Sovrum/vardagsrum  med klinkersgolv samt vitmålade väggar. 

Badrum med klinkers, helkaklat. Helt nygjort 2018. 
Badrummet är utrustat med w.c., handfat med kommod, dusch
med duschväggar, tvättmaskin -18, torktumlare -18 och
badrumsskåp med spegel och belysning. 

Nybyggd trappa till övre plan (idag igensatt, går lätt att ta upp
igen, används som förråd idag). 

Övre plan: (lägenhet 2) 
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Badrummet är utrustat med dusch med duschväggar, w.c.,
handfat med skåp under, handdukstork, badrumsskåp och
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Kök med ekparkett, målade väggar och tak -18. Kök från Ikea
från 2009, nylackade luckor -18 samt ny bänkskiva och nytt
stänkskydd , spotlights i tak.  
Köket är utrustat med spishäll, separat ugn, micro -18, spisfläkt,
diskmaskin och kyl/frys -18. 
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Bergvärme -08 (vattenburet system) ny kompressor -18.

ENERGIDEKLARATION:
Utförd 2018-05-22

ENERGIPRESTANDA:
54 kWh/m2, år

UTFÖRDA RENOVERINGAR:
Lackade luckor i köket på övre plan -18, ny bänkskiva och nya
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Personuppgiftslagen (PUL). För oss på Svenska Mäklargruppen
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dina personuppgifter ansvarsfullt så det känns tryggt för dig som
har kontakt med oss. Därför är det viktigt för oss att vara öppna
med hur vi behandlar dina personuppgifter. I integritetspolicyn på 
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via Lindholmen.

PARKERING:
Helt nyasfalterad  parkeringsplats framför huset samt  stor
nyasfalterad plan för plats med ett flertal bilar, förberett för
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Rymlig välkomnande hall

Hall mot matrum och allrum



Sovrum

Sovrum



Matrum vid kök och vardagsrum

Nytt kök från Ikea -18



Vardagsrum med fönster åt två håll

Helkaklat badrum med klinkersgolv  samt tvättmaskin och tumlare



Vardagsrum med öppen spis



Vardagsrum med öppen spis



Sovrum övre plan

Sovrum övre plan



Öppen trevlig planlösning mellan kök och vardagsrum

Lackade luckor och ny bänkskiva -18



Matplats vid fönster

Kök mot vardagsrum



Vardagsrum

Badrum övre plan



Villan och den asfalterade planen

Fastighetskarta



LINDHOLMSVÄGEN 16
HAGA / VALLENTUNA CENTRUM

VISS AVVIKELSE KAN FÖREKOMMA DÅ RITNINGEN EJ ÄR SKALENLIG.

PLANRITNINGAR







SVENSKA MÄKLARGRUPPEN

Svenska Mäklargruppen startades redan 1998. Idag är vi en väletablerad mäklarkedja med fjorton kontor 
varav elva i Stockholm. Vi förmedlar bostadsrätter, villor, fritidshus och tomter. Samtliga mäklare hos 
Svenska Mäklargruppen är godkända och registrerade hos Fastighetsmäklarinspektionen. 

Äger du ett boende idag? 

Svenska Mäklargruppen erbjuder kostnadsfri värdering och rådgivning inför försäljning och köp av 
bostad. 
Våra mäklare får sina flesta uppdrag genom återkommande rekommendationer. Vi har lång erfarenhet och 
bred fackkunskap. Vi engagerar oss för dig som kund och ger massor av värdefulla tips och råd inför 
försäljning och köp av bostad. 

Hos Svenska Mäklargruppen kan du känna dig i trygga händer. 

När resultatet räknas. 

Varmt välkommen att kontakta oss! 
Ring 08-511 776 99

ANSVARIG FASTIGHETSMÄKLARE
MATIAS GARCIA
Tack för att du kom på visningen. Jag heter Matias Garcia och har varit
verksam som fastighetsmäklare i ditt område 
sedan 1994. Jag är även auktoriserad fastighetsmäklare och medlem i
fastighetsmäklarförbundet. 
Jag sätter alltid kunderna i centrum och anstränger mig för att alla
parter ska vara nöjda. 
Ni är alltid välkomna att kontakta mig på 0708-188517 
eller e-post matias.garcia@smg.se

SVENSKA MÄKLARGRUPPEN Tellusvägen 43, 186 36 Vallentuna.
Tel: 08-511 776 99 Epost: infovallentuna@smg.se www.smg.se


