
Klarlagt

Grimstavägen 39



Stort fint Götenehus i två plan
i populärt område!
Välplanerade och väl tilltagna sociala ytor, separat garage och stor altan som löper
runt husknuten.

Fakta

ADRESS Grimstavägen 39, Upplands väsby

ANTAL RUM 7 rum varav 4 sovrum

BOAREA + BIAREA 180 kvm+16 kvm (taxeringsinformation)

BYGGNADSÅR 1986

TOMT 1 003 kvm

UTGÅNGSPRIS 5 995 000 kr



Ansvarig mäklare

Karin Sökare
Reg. Fastighetsmäklare   Franchisetagare
Tel: 08-590 929 00
Mob: 070-580 11 99
Mail: karin.sokare@husmanhagberg.se





Bostaden
Grimstavägen 39

KOMMUN Upplands Väsby

OMRÅDE Bollstanäs

FASTIGHETSBETECKNING Grimsta 56:4

TAXERINGSVÄRDE (2014) 3 369 000 kr varav byggnad 1 768
000 kr. Typkod 220

PANTBREV 9 st totalt 4 343 600 kr

VATTEN/AVLOPP
Kommunalt vatten året om. Kommunalt avlopp.

SERVITUT ETC
Andel i samfällighet/GA: Grimsta GA:27

UPPLÅTELSEFORM Friköpt

DRIFTKOSTNAD
Renhållning: 3 100 kr
Sotning: 1 200 kr
Uppvärmning: 26 700 kr
Vatten/avlopp: 6 250 kr
Summa år: 37 250 kr

Antal personer i hushållet: 3

KOMMENTAR TILL DRIFTKOSTNAD
Nuvarande ägare betalar 9.200 kr för stor villaförsäkring inkl. hemförsäkring.

Uppgifterna bygger på faktiska siffror från nuvarande ägare. Fråga gärna mäklaren vad
som är realistiskt utifrån ditt eget perspektiv. För mer information och personlig kalkyl,
kontakta ansvarig mäklare.

BYGGNADSSÄTT
Tak: sadeltak med betongpannor
Bjälklag Trä
Stomme: Trä
Fasad: puts/trä
Fönster: 3-glas isoler
Grundläggning: Betongplatta

UPPVÄRMNING Frånluftsvärmepump samt luft/luftvärmepump
(2013)

VENTILATION Frånluftsventilation med återvinning

ÄGARE Marie Gunilla Elisabet Sellgren
Per Johan Sellgren

TILLTRÄDE enl. överenskommelse

ÖVRIGT OM BYGGNADEN
Stort garage, 35 kvm, med förråd.
Mekansik frånluft med värmeväxlare.
Kallgarage och vind







Interiör
Stort fint Götenehus i två plan med separat garage. Nedre
plan med allrum, två sovrum, wc, tvättstuga med bastu
samt lyxigt walk-in-closet. Övre plan med väl tilltaget
vardagsrum med öppen spis att mysa framför, öppen
kökslösning, badrum och två sovrum. Stor altan som löper
runt del av huset och mot den skyddad baksida så du alltid
kan hitta ett solläge.

FRAMSIDA
Asfalterad uppfart med ett stort garage, 35 kvm, med plats
för förvaring.

ENTRÉHALL
Stor välkomnande entréhall med mörkt klinkergolv,
golvvärme, vitmålade väggar och en garderob att hänga
undan ytterkläderna i.

WC
Wc med ljust klinkergolv och golvvärme ned nytt porslin
(2015), wc, handfat med kommod samt ett
vädringsfönster.

ALLRUM / SOVRUM
Ett rymligt allrum, ca 18 kvm, med laminatgolv.

SOVRUM 3
Innanför allrummet ligger ett väl tilltaget sovrum på ca 19
kvm med en mörkblå fondvägg, laminatgolv.och egen
utgång till stenlagd framsida.

TVÄTTSTUGA /DUSCH/ BASTU
Rymlig tvättstuga med plastmatta, tvättmaskin och
torktumlare. Här finns även en duschhörna med frostade
vikväggar samt en bastu att få upp värmen i.

SOVRUM 4
Invid entrén ligger ännu ett sovrum, ca 10 kvm, med
laminatgolv och vitmålade vägar. Här finns även en rymlig
klädkammare.

WALK-IN-CLOSET
En härlig walk-in-closet (inredd 2014) - varje kvinnas
dröm!

ÖVRE PLAN
Snygg vitmålad trappa med glasade sidor leder upp till det
övre planet.

SOVRUM 2
Stort sovrum, ca 12 kvm, med parkettgolv, ljusmålade
väggar och tre inbyggda garderober.

SOVRUM 1
Ytterligare ett stort sovrum, ca 13 kvm, med parkettgolv
och sobert gråmålade väggar samt garderobslänga med
skjutdörrar.

BADRUM
Badrum, ca 6 kvm, renoverat 2010, med kakel, klinker
och golvvärme samt vädringsfönster. 2013 sattes ny
inredning in såsom duschkabin, wc-stol samt dubbla
handfat med kommmod.

VARDAGSRUM
Stort härligt vardagsrum, ca 35 kvm, med parkettgolv och
en öppen spis att njuta av under den kallare årstiden samt
ett vackert burspråk. Här finns utgången till den stora
altanen på baksidan.

KÖKSDEL
Öppen kökslösning, ca 23 kvm, med vita skåp och nya bänkskivor i valnöt
och diskho (2014) samt spotlights i taket. Här finns kyl och frys (2012),
inbyggd micro (2014), spishäll, ugn (2017) och diskmaskin (2016). I
direkt anslutning till köksdelen ligger matplatsen.

ALTAN
Från köksdelen har man altandörr som leder ut till en rymlig altan med
infravärme. Här finns även en lucka upp till vinden. Altanen löper vidare
runt huset till baksidan med stor trälagd uteplats som byggdes ut 2016,
Förslaget är att ni börjar med frukosten utanför köksdelen i morgonsolen,
sedan flyttar över till baksidan när det är dags för grillaftonen. Här fångar
du  eftermiddags-och kvällssolen samt att ni har gott om plats för båda
släkt och vänner.

GARAGE
Rymligt garage, 35 kvm, med gott om förvaringsyta.

TRÄDGÅRD
Fin trädgård med flera äppelträd och bärbuskar att njuta av. Vackra syrener
som skärmar av på baksidan mot grannarna. Här finns även en flaggstång.

RADON, INTERNET, ÖVRIGT
Radonmätning utvisande mindre än 30 Bq/m3. Larm finns (Verisure).
Nuvarande ägare har internet via Telia l(kopparledning) samt mobilt
bredband. Erbjudande finns att koppla in fiber i området. Målning och
tapetsering har gjorts i alla rum 2013-2018. Efter besiktningen har
följande åtgärdats: Eluttagen i nedre sovrummet är bytta så alla är jordade
samt utrymmet vid pannan är målat med våtrumsfärg.

Klarlagt

Klarlagtmärkningen på
en villa innebär bl.a.
att fastigheten är
besiktigad och att
säljaren är
ansvarsförsäkrad mot
dolda fel. Läs mer om
Klarlagt på
husmanhagberg.se/
klarlagt.
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Välkommen till
Bollstanäs!
SKOLA OCH BARNOMSORG
På gångavstånd ligger Breddenskolan (F-åk 5).  Lägg på några minuters
prommenad så har du högstadiet i Grimstaskolan (åk 6-9). I området finns
också Förskolan Bulllerbyn.

SERVICE
Någon minut bort har man Grimstaby med restaurang Il Poste. På
gångavstånd har du även Breddens köpcentrum med restauranger,
matbutik, SATS, apotek mm. Du tar dig dessutom snabbt ut på E4:an.

Den här bostaden
är märkt Klarlagt! Klarlagt - Värdefullt för

dig som köpare.
Vad innebär klarlagt?
Klarlagt innebär att huset är noga besiktigat av en oberoende och opartisk
besiktningsman. I besiktningen ingår även att besiktningsmannen tittar
extra på el-, vatten- och avloppsinstallationer. Klarlagt innebär att du som
köpare blir ersatt för konstaterade dolda fel enligt försäkringsvillkoren i
upp till tio år efter tillträdet. En ytterligare fördel med Klarlagt är att
försäkringen även innefattar dolda fel gällande el-, vatten- och
avloppsinstallationer. Detta ger dig en trygghet och ett mervärde i ditt
bostadsköp.

Köparens ansvar
Som köpare har du enligt lag en omfattande undersökningsplikt. Tjänsten
Klarlagt fråntar inte dig din undersökningsplikt enligt Jordabalken 4:19.
För att uppfylla en del av din undersökningsplikt erbjuds du att göra en s k
köpargenomgång. Väljer du att utföra en genomgång på plats i bostaden
medföljer en kostnadsfri försäkring, värde 1 900 kr. Denna försäkring
täcker plötsliga och oförutsedda skador på vitvaror enligt gällande
försäkringsvillkor när försäkringen tecknas. Notera att det måste ske en
köpargenomgång för att köparen ska få ett ansvarsförhållande med
besiktningsbolaget.

En köpargenomgång på plats eller via telefon är förenat med en kostnad
vilket fastighetsmäklaren eller Independia kan informera om.

• Kännedom om bostadens skick

• Bostaden är omfattande undersökt

• Tryggare att lägga bud

• Möjlighet till köpargenomgång

på plats med fri vitvaruförsäkring

som gäller i tolv månader från

tillträdesdagen

Vill du veta mer om Klarlagt, kontakta Independia på telefonnummer
031-712 98 89 eller support@independia.se. För vidare
försäkringsinformation, kontakta Nordic Försäkring & Riskhantering AB på
telefonnummer 031-40 53 70 eller info@nordic.se

Läs mer om Klarlagt på husmanhagberg.se/klarlagt



Planritning

Planskissen är ej skalenlig. Med reservation för eventuella avvikelser.

Övre plan



Viktig information till köpare
Nedan redogörs i stora drag för hur försäljningen kommer att gå vidare efter
genomförda visningar samt hur säljaren avser att genomföra sin försäljning.

FASTIGHETSMÄKLARENS ROLL
Enligt den konsumentskyddande lagstiftningen fastighetsmäklarlagen
(2011:666) är fastighetsmäklarens uppgift att vara en opartisk mellanman som
ska tillvarata både säljarens och köparens intressen.
Förmedlingsarbetet ska utföras omsorgsfullt och enligt god fastighetsmäklarsed.
Alla fastighetsmäklare är registrerade hos den statliga tillsynsmyndigheten
Fastighetsmäklarinspektionen (FMI).

OBJEKTSBESKRIVNING
Enligt fastighetsmäklarlagen ska fastighetsmäklaren tillhandahålla en skriftlig
beskrivning av bostaden som enligt lag ska innehålla vissa obligatoriska
uppgifter. Fastighetsmäklaren inhämtar uppgifter dels från säljaren, dels från
offentliga register. En objektbeskrivning innehåller också viss allmän
information. Säljaren får alltid ta del av objektbeskrivningen och godkänna
denna innan en försäljning påbörjas. Det är viktigt att påpeka att det är säljaren
som i första hand är ansvarig för de uppgifter som finns med i
objektbeskrivningen då de anses vara en del av överlåtelseavtalet.
Fastighetsmäklaren kontrollerar bara säljarens uppgifter om det finns fog för att
misstänka att dessa är felaktiga.

SÄLJARENS UPPLYSNINGSPLIKT
Upplysningsplikten innebär att säljaren måste informera köparen om de fel och
brister som hon eller han känner till och som är svåra för köparen att upptäcka.
Dock är köparens undersökningsplikt mycket mer långtgående och utgångsläget
är att säljaren inte kan göras ansvarig för fel eller brister som köparen borde ha
kunnat upptäcka vid en noggrann besiktning eller borde ha förväntat sig med
hänsyn till fastighetens ålder och/eller skick. Läs mer på husmanhagberg.se/
undersokningsplikt/fastighet

KÖPARENS UNDERSÖKNINGSPLIKT
Utgångspunkten är att fastigheten övertas i det befintliga skick den befinner sig i
på kontraktsdagen. Köpare har en långtgående undersökningsplikt som innebär
att hon eller han är skyldig att noggrant undersöka fastigheten. Det betyder att
köparen i efterhand inte kan ställa krav på säljaren för fel och brister som skulle
kunna ha upptäckts innan köpet. Säljaren svarar inte heller för brister och
avvikelser som köparen borde ha räknat med, eller borde ha förväntat sig, med
hänsyn till byggnadens ålder och/eller skick.

Om köparen upptäcker något som kan tyda på ett fel ingår det i
undersökningsplikten att utreda detta närmare. Det finns inga krav på att
undersökningen ska göras av en fackman men det är klokt att anlita någon som
yrkesmässigt utför besiktningar. En säljare är ansvarig för dolda fel, d v s fel som
inte har gått att upptäcka eller som köparen bord ha förväntat sig, upp till tio år
efter tillträdet.
Läs mer på husmanhagberg.se/undersokningsplikt/fastighet

BYGGLOV OCH DETALJPLAN
Om en köpare planerar att göra ny-, till- eller ombyggnader är det viktigt att
veta vad som gäller för fastigheten enligt planbestämmelserna. Ansvarig
fastighetsmäklare kan hänvisa till rätt kontaktperson på kommunen om
ytterligare information önskas.

BUDGIVNING
Är flera spekulanter intresserade av att köpa samma bostad tillämpas normalt
sett en budgivning. En budgivning kan gå till på flera olika sätt och det finns
enligt lag inga bestämda regler för hur den ska gå till. HusmanHagberg tillämpar
öppen budgivning om säljaren uttryckligen inte har bestämt något annat
tillvägagångssätt. Ingenting är klart och parterna är inte juridiskt bundna förrän
ett köpeavtal är undertecknat. Köparen har när som helst rätt att dra tillbaka sitt
bud och säljaren har fri prövningsrätt, vilket innebär att säljaren inte behöver
sälja till den med högsta budet utan bestämmer fritt om hon eller han vill sälja,
till vem och till vilket pris. Säljaren kan även när som helst ändra formen för
budgivningen eller helt avbryta den. I de fall det inkommer bud till
fastighetsmäklaren efter att budgivningen är avslutad men innan köpeavtal är
signerade, är fastighetsmäklaren enligt lag skyldig att framföra budet till säljaren
som får avgöra om hon eller han vill avfärda eller anta budet.

Fastighetsmäklaren ska enligt lag föra en budförteckning över alla bud, med
kontaktuppgifter till budgivarna. Denna budförteckning lämnas endast till
säljare och köpare i samband med att köpeavtal tecknas eller senast när ev.
villkor i köpeavtalet är uppfyllda. Mer info om och hur en öppen budgivning
går till finns på husmanhagberg.se/budgivning

KONTRAKTSSKRIVNING
Vid kontraktsskrivning träffas parterna vanligtvis på fastighetsmäklarens kontor.
Fastighetsmäklaren upprättar köpehandlingarna och går igenom dessa med
parterna. Oftast vill parterna skriva så fort som möjligt, eftersom varken bud
eller anbud är bindande tills överlåtelseavtal är påskrivet av båda parter.

HANDPENNING
Handpenningen, vanligtvis 10%, betalas normalt senast fem arbetsdagar efter
kontraktsskrivning. Om det finns några villkor upptagna i kontraktet,
exempelvis besiktningsvillkor, deponeras handpenningen på ett särskilt
klientmedelskonto skilt från fastighetsmäklarens övriga tillgångar, till dess att
alla villkor i avtalet är uppfyllda.

LAGFARTS- OCH INTECKNINGSKOSTNADER
Lagfartsavgiften är 1,5% (gäller fysisk person) och beräknas på köpesumman
eller taxeringsvärdet om detta är högre och betalas av köparen. Expeditionsavgift
på 825 kr tillkommer. Kostnaden för uttag av nya inteckningar är 2% av
inteckningsbeloppet. Expeditionsavgift tillkommer.

REKLAMATION TILL SÄLJAREN
Säljaren ansvarar för s k dolda fel (se ”Köparens undersökningsplikt” ovan) i
fastigheten upp till tio år efter tillträdet. Om köparen vill framställa krav mot
säljaren gällande fel och/eller brister i fastigheten bör detta göras inom skälig tid
efter det att köparen upptäckt felet/bristen.

TILLÄGGSTJÄNSTER
Fastighetsmäklaren kan i vissa fall erhålla administrationsersättning från
leverantörer och samarbetspartners. Ev. administrationsersättningar presenteras i
det separata dokumentet ”Sidotjänster”.

KUNDOMBUDSMAN
Frågor gällande en specifik bostadsaffär besvaras i första hand av ansvarig
fastighetsmäklare. Vid ytterligare information eller vid frågor kring själva
fastighetsmäklartjänsten finns HusmanHagbergs Kundombudsman.
Kontaktuppgifter finns på husmanagberg.se/kundombudsmannen

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
HusmanHagberg behandlar de personuppgifter som lämnas till
fastighetsmäklare eller annan person ansluten till HusmanHagberg i enlighet
med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer på husmanhagberg.se/gdpr



Boka värdering med oss
på mäklarbokningen.se

HUSMANHAGBERG UPPLANDS VÄSBY
Dragonvägen 106, Upplands Väsby
Tel: 08-590 929 00
Mail: upplandsvasby@husmanhagberg.se
husmanhagberg.se/upplandsvasby


