
Nytt och modernt hus i barnvänliga
och populära Hedvigslund!
Anemonvägen 41, Älta. Mäklare Ola Niklasson 076-787 24 85.



Information om bostaden

Välkommen till
Anemonvägen 41

Välkommen till Anemonvägen 41 och denna
nyproducerade villa från 2015. Huset har en
modern arkitektur med moderna materialval
och utrustning som håller hög standard.
Suverän planlösning med stora sociala ytor,
tre bra sovrum med möjlighet till ett extra
sovrum och goda förvaringsmöjligheter. På
entréplan erbjuds en stor hall med goda
avhängningsmöjligheter, ett modernt kök med
matplats vid de stora skjutdörrarna till
uteplatsen, stort vardagsrum med braskamin
och öppen planlösning mot matplats, badrum
med dusch samt en rymlig tvättstuga med
groventré. En stilren spiraltrappa leder en upp
till det övre planet. Här uppe finns ett mysigt
allrum som kan delas av till ett extra sovrum
för den som önskar det, tre bra sovrum,
klädkammare samt ett badrum med både
dusch och badkar. Mysig trädgård inramad
mellan häckar med stort trädäck och gräsyta
med plats för lek och bus. Carport med plats

för två bilar med intilliggande förråd.

I populära Älta bor du mitt emellan
storstaden och skärgården. Här finns vacker
natur i Erstavik, Nackareservatet samt
Hellasgårdens friluftsanläggning som
erbjuder bland annat bastu, restaurang och
kafé. Här finns flera sjöar som Flaten, Ältasjön,
Strålsjön, Sandasjön, Ulvsjön, Källtorpssjön
och Dammtorpsjön. Det finns gott om
naturstigar och cykelleder. I Älta C finns gott
om service som livsmedelsaffär, butiker,
apotek, restaurang, kafé, frisör, gym och
bibliotek. Här finns också bra
kommunikationer, bland annat bussar mot
Slussen, Gullmarsplan och Tyresö C. Sickla
köpkvarter, Nacka Forum samt Tyresö och
Farsta är fyra stora köpcentrum som ligger
inom kort avstånd från Älta. I Älta finns flera
olika förskolor samt grundskola, tennishall,
två fotbollsplaner samt ishall.

 



Ekonomi

Information om bostaden

Driftkostnad: 35 464 kr/år

Energiklass: B
Energiprestanda: 40 kWh/m2/år

Pantbrev: 3 st om totalt 5 283 000 kr

Taxeringsvärde: Summa 4 569 000 kr varav

mark 1 852 000 kr

Taxeringsvärdet är avseende år 2016

Värdeår: 2015

Skattesats: 31.54 %

Typkod: 220, Småhusenhet, bebyggd

Byggnad

Snabba fakta

Fastighetsbeteckning: Älta 35:358

Grund: Betongplatta

Stomme: Trä

Bjälklag: Trä

Fasad: Träpanel

Takbeklädnad: Aluzinkplåt

Plåtarbete: Aluzinkplåt

Fönster: 3-glasfönster

Ventilation: Mekanisk frånluft

Vatten och avlopp: Kommunalt vatten,

kommunalt avlopp.

Uppvärmning: Frånluftsvärmepump till

vattenburet system

Kommun: Nacka

Församling: Nacka

Adress: Anemonvägen 41, 138 39 Älta

Boendeform: Villa

Typ: 2 plan

Byggår: 2015

Boarea: 143 kvm. Areauppgifter enligt

taxeringsinformationen

Tomtarea: 414 kvm (friköpt)

Rum: 5 rum, varav 3 sovrum

Pris: 7 250 000 kr utgångspris



Viss avvikelse kan förekomma. Skala och mått kan avvika från verkligheten.

Planritning övre planPlanritning entréplan





Rumsbeskrivning

ENTRÉPLAN
HALL
Välkomnande hall med klinkergolv, målade väggar och infällda
spotlights i taket. Hallen är rymlig och har goda
förvaringsmöjligheter bakom stora skjutdörrar.

KÖK
Stilrent Vedum kök med vita köksluckor, bänkskiva i sten,
stänkskydd i vitt glas och vitvarorna är integrerade eller i rostfritt.
Generösa arbetsytor och goda förvaringsmöjligheter med flera
skåp och lådor. Köket är utrustat med induktionshäll, köksfläkt,
inbyggnadsugn, mikrovågsugn, kyl, frys och diskmaskin. Trevlig
matplats mellan köket och vardagsrummet med plats för ett stort

middagsbord placerat framför de stora skjutdörrarna och
utgången till uteplatsen. Över matplatsen är det öppet till nock,
det i kombination med ljusinsläppet från utgången till uteplatsen
ger hela huset en känsla av ljus och rymd. Askparkett på golvet,
målade väggar och infällda spotlights i taket.

VARDAGSRUM
Trevligt sällskapsrum med plats för stor soffgrupp och
braskaminen höjer trivselnivån i rummet ytterligare. Rikligt med
ljusinsläpp från det stora fönsterpartiet och utgången till
uteplatsen. Askparkett på golvet och vitmålade väggar med en
tapetserad fondvägg.

BADRUM
Stilrent badrum med klinkergolv, kaklade väggar och spotlights i
taket. Badrummet är utrustat med WC, dusch med glasväggar,
handfat med kommod, badrumsspegel och handdukstork.

TVÄTTSTUGA
Rymlig tvättstuga med groventré. Klinkergolv och målade väggar.
Gott om plats för förvaring och att ta hand om hela familjens
tvätt. Tvättstugan är utrustad med tvättmaskin, torktumlare,
arbetsbänk, överskåp samt städskåp.

ÖVRE PLAN
ALLRUM
Perfekt rum att samla familjen efter en tuff arbetsvecka och
fredagsmysa. Plats för stor soffgrupp framför Tv:n. Askparkett
och målade väggar. För den som önskar ett sovrum till går rummet
att dela av.

SOVRUM 1
Stort sovrum med plats för dubbelsäng och bra

förvaringsmöjligheter i garderob med skjutdörrar samt en fransk
balkong. Askparkett på golvet och vitmålade väggar.

SOVRUM 2
Rymligt sovrum med plats för bredare säng och förvaring genom
en inbyggd garderob. Askparkett på golvet och målade väggar
med en tapetserad fondvägg.

SOVRUM 3
Rymligt sovrum med plats för bredare säng och förvaring genom
fristående garderob. Askparkett på golvet och målade väggar med
en tapetserad fondvägg.

KLÄDKAMMARE
Suverän klädkammare med högt till tak och plats för hela familjens
klädförvaring. Askparkett på golvet och vitmålade väggar.

BADRUM
Stort badrum med klinkergolv, kaklade väggar och infällda
spotlights i taket. I badrummet finns både badkar och dusch med
glasväggar samt WC, handfat med kommod, badrumsspegel och
handdukstork.

Tomt och uteplats
Tomtarea 414 m² (friköpt). Fin plan tomt med gräsyta inramad
mellan uppväxta häckar med stort trädäck och plats för flera
grupper med utemöbler. Solen kan man njuta av under hela dagen.

Plats för bilen?
Carport med plats för två bilar på uppfarten med intilliggande
förråd. Laddbox till elbil har installerats i carporten. Förrådet är
isolerat.

Rumsbeskrivning



Uppvärmning
Frånluftsvärmepump till vattenburet system

Driftskostnad
Driftskostnaden är ca 35 464 kr/år och fördelas enligt följande:
försäkring 5 424 kr, vatten/avlopp 7 824 kr, hushållsel 14 416 kr,
samfällighet 7 800 kr.

Servitut, planbestämmelser m.m
Gemensamhetsanläggningar: Nacka Älta GA:87, Nacka Älta S:127.
Gemensamhetsanläggningen är en lekpark, garagelänga,
bredband och sophantering som samfälligheten förvaltar.
Planbestämmelser: Detaljplan (2007-06-18) , Ändring av detaljplan
(2009-06-10)

Hur är det med TV och Internet?
Via Telia och ett basutbud ingår i Samfällighetsavgiften.
Bredband från Telia som ingår i Samfällighetsavgiften.
 

Övrigt
Södra Hedvigslund är ett nytt område som vuxit upp i Älta med
villor, radhus och parhus i spännande modern arkitektur i mjuka
färger, där man jobbat mycket med roliga arkitektoniska detaljer
och generösa ljusinsläpp. Kvarteret Lobelian uppfördes 2015 och
ligger ett stenkast från naturen med vackra promenadstråk och
motionsspår. Förskola finns i området och fler förskolor och
skolor inom kortare promenadavstånd. Detta är ett mycket
barnvänligt område med en fin och rolig park med fotbollsplaner,
lekplats samt skateboardramp.

Bra att veta

Fastigheten ligger i närheten av Erstaviksområdet,
Nackareservatet och Älta mosse som har milsvida skogar, sjöar
med härliga bad samt fiskemöjligheter. I Älta finns även tillgång till
sjöar som till exempel Drevviken, Flaten, Ältasjön, Sandasjön,
Ulvsjön, Söderbysjön, Strålsjön, Dammtorpssjön och
Källtorpssjön. I närområdet ligger även friluftsanläggningen
Hellasgården vid Källtorpssjön och Erstaviks fina 1700-
talsherrgård nära Erstaviksbadet. Inom cykelavstånd finns ishall,
idrottsplats och tennishall. Lekplatser och grönområden finns det
flera stycken i området.

Skolor i Älta är:
Sigfridsborgs skola med årskurser F-6
Älta skola med årskurser F-6
Stavsborgsskolan med årskurser F-9
Inspira med årskurs F-1

Service och affärer:
Älta centrum, ett mindre centrum med bland annat
livsmedelsbutik, apotek, bibliotek, Älta kulturknut, frisör och
restaurang.
Willys Tyresö
Tyresö centrum
Sickla köpkvarter

EKONOMI
Nya fastigheter är befriade från fastighetsavgift i 15 år.

Lagfartskostnad: 1,5% av köpeskillingen för privatperson och
4,25% för företag samt en avgift om f.n 825 kr.

Pantbrevskostnad: 2% av pantbrevsbeloppet på de nya pantbrev

som tas ut, samt en avgift om f.n 375 kr.

Information om energideklaration
Energideklaration av byggnader är inte enbart en svensk
företeelse, utan en del av EU:s miljömål om att minska
energianvändningen och främja en hållbar utveckling. Lagen om
energideklarationer för byggnader trädde i kraft den 1 oktober
2006. Från den 1 juli 2012 ändras lagen om energideklarationer och
blir mer omfattande. Målet med de nya reglerna är att
energideklarationen ska delges köparen av en byggnad eller en del
av en byggnad eller nyttjanderätt när den förmedlas.

Allmänt
Uppgifter om fastigheten härrör huvudsakligen från säljaren och
kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna
ger anledning till detta.

Samtliga areauppgifter är baserade på säljarens information samt
officiell fastighetsinformation. Dessa uppgifter kan av olika skäl
vara felaktiga. Den köpare som anser arean vara av betydelse för
köpet bör därför vidta en uppmätning.

Behöver du hjälp att beräkna de kommande boendekostnaderna -
ansvarig mäklare erbjuder sig att upprätta en skriftlig
boendekostnadskalkyl.

Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med
oss för visning.

































1. Det första och viktigaste av allt är att du meddelar mig ditt
intresse och dina kontaktuppgifter - namn och mobilnummer.

2. Under tiden föreslår jag att du tittar över finanseringen en
gång till, så du vet inom vilka ramar du kan bjuda på bostaden.
Det är skönt att känna sig stark och trygg när du går in i budg-
ivningen.

3. Det kan också vara bra att börja fundera på kring inflytt-
ningsdatum. Inte minst om du först behöver sälja ditt nuvar-
ande boende. Jag hjälper dig gärna om du har några frågor!

En stor fördel med Länsförsäkringar är att vi har en egen
bank. Behöver du ett snabbt lånelöfte? Eller en snabb bo-
endekalkyl? Vår bank är kundägd och agerar i våra kunders
intresse och den är nu Sveriges femte största bank. Har du
någon som helst fråga kring bostadsfinansiering, oavsett
vad, tveka inte att ringa.

Under mina år i branschen har jag hjälpt tusentals
människor att byta bostad. Med tanke på hur väl jag
trivs i yrket, hoppas jag fortsätta så länge att jag kan
räkna i miljontal. Med Länsförsäkringar i ryggen - och
det helhetserbjudande vi kan presentera blir mitt jobb
ännu roligare – och mina kunder kan känna trygghet
när de får hjälp med allt under ett och samma tak.

Vad gör du om du är intresserad av
Anemonvägen 41?

Mäklarna på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling verkar för
att budgivningen ska vara öppen. Öppen budgivning innebär att
spekulanterna lämnar sina bud till den ansvarige fastighets-
mäklaren, som löpande redovisar buden till säljaren.

Mäklaren är skyldig att anteckna buden i anbudsförteckningen/
budgivningslistan, med angivande av budgivarens namn,
kontaktuppgifter, det belopp som bjudits, tidpunkt för när
budet lämnades samt eventuella villkor för budet.
Anbudsförteckningen lämnas ut till säljaren och köparen när
uppdraget är slutfört, vilket normalt är på tillträdesdagen.

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 mäklaren skyldig
att framföra budet till säljaren.

Mobil: 076-787 24 85
E-post: ola.niklasson@lansfast.se

Reg.Fastighetsmäklare

Hur får du hjälp med boendekalkyl och bolån?

Hur går budgivningen till?
Ansvarig mäklare

Ola Niklasson

Tips

När du ändå tittar på ny bostad, se till att bli redo
att sälja din gamla under tiden. Oavsett om du hittar ditt nya
hem idag eller nästa vinter, så kan du då agera mer självsäkert i
affären och slippa ekonomisk risk. Då är försäljningen
färdigplanerad så det är bara att trycka på startknappen.

Kontakta oss och fråga om
SÄLJ MED FÖRSPRÅNG

Vad händer nu?



Kontakta Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

Nacka  Smedjegatan 6 vån 3, 131 54 Nacka
Besöksadress: Smedjegatan 6, Nacka | Telefon: 08-120 23 890
lansfast.se/nacka


