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Fastighetsbeteckning: Stenmurklan 2 

Pris: 10 600 000 kr 

Rum: 7 rum 

Boarea/Biarea: 130 kvm + 67 kvm. enl. säljarens info. 125 BOA & 71 BIA enl. 

fastighetsutdrag. Köparen uppmanas att kontrollera bostadens 

bo- och biarea om denna är väsentlig för köparen. 

Tomtarea: 549 kvm (friköpt). Tomten: insynsskyddad trädgårdstomt med 

fruktträd, såsom äppelträd och plommonträd. Här växer även 

vinbär och flertalet vackra blommor som blommar under hela 

sommarsäsongen. Perfekta ytor för ollspel och studsmatta. 

Byggår: 1929 

Kommun/Församling: Stockholm, Enskede-Årsta 

Taxeringsvärde: Byggnad: 1 518 000 kr, Mark: 3 599 000 kr 

Ansvarig mäklare: Per Knaust, Reg. Fastighetsmäklare 

telefon 08-400 29 603, mobil 0708-99 79 47 

per.knaust@notar.se 
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Beskrivning 

I Gamla Enskede presenteras en klassisk villa med genomgående stilfull interiör. Exteriört väntar lättskött tomt samt uteplats 
i söder med jacuzzi. I denna idylliska trädgårdsstad bor ni med gångavstånd till förskola och matbutik samt endast 500 m 
från Skogskyrkogårdens tunnelbanestation. Välkomna! På Kantarellvägen 24 är allt fixat och underhållet - här är det bara att 
flytta in! 
 
UTFÖRDA RENOVERINGAR: 
2016 Den andra hälften av fönstrena renoverades 
2015 Staket runtom tomten. Huset samt grunden målades. Hälften av fönstrena renoverades 
2014 Fiber drogs in 
2011 Altan med ute-spa. Källarplan isolerades och bilades upp så att takhöjden är 2,25 cm. Vattnburen golvvärme i hela 
källaren. Ny tvättstuga. Nytt badrum. Samtliga VA -Stammar byttes. All el drogs om. Nytt kvänumkök. Nytt badrum öv. BOSE 
ljudanläggning i huset. 
2009 Nibe Luft/Vatten värmepump 
2008 Radonmätning (3 mån vintertid) 
1991 Dränering med Platon och Isodrän 
1991 Dagvattenledning 
1984 Hängrännor och stuprör 
1984 Tak (hälften av takpannorna från byggår är återanvända) Taket målades även 2015 

Planlösning 

Interiören präglas av önskvärda detaljer såsom tidstypiska golv, profilerade dörrar, höga golvsocklar och stora fönster med 
spröjs. Detta samspelar elegant med moderna komplement som integrerade spotlights och trendriktiga färgval. Villans entré 
välkomnar via klassisk farstu med förtjusande fönsterpartier. Farstun är utformad med platsbyggd sittmöbel, som 
harmoniserar med hallens ljusa väggar. I den inre hallen erbjuds förvaringsmöjligheter i klädkammare samt 
inbyggnadsgarderober med överskåp och alkov. Köket är en fröjd för såväl inredningsfantast som mästerkock. Arbetsytorna 
är utformade i dubbla vinklar med gedigen köksbar och smyckas av vita fronter med traditionella skålhandtag. De större 
måltiderna serveras i matrummet, som är utformat i burspråk. Matrummets vackra kakelugn bidrar till den gemytliga 
stämningen. Vardagsrummet har fönster i syd och väst, vilket genererar exemplariska ljusinsläpp. Sprakandet från den 
öppna spisen blir ett behagligt bakgrundsljud till lässtunder och trivsamma samtal. De sociala ytorna kompletteras med 
källarplanets allrum, vars anslutande rum kan inredas till exempelvis kontor eller lekrum. Via vardagsrummets spröjsade 
pardörrar nås uteplatsen samt trädgården, vilken ramas in av lummig grönska. På uteplatsen njuter soldyrkaren av ett 
perfekt söderläge. När skymningen faller förflyttar ni er till den nedsänkta jacuzzin för ett avkopplande dopp innan läggdags. 
Det finns fyra sovrum, varav tre är belägna på övervåningen och nås via ett litet allrum. Master bedroom har lyxen av 
klädkammare en-suite. Tonåringen som önskar sin privata sfär paxar sovrummet på källarplan. Även badrummen följer 
villans stilfulla design. På källarplanet finns ett spa - utrustat med bastu, inmurat badkar, två duschar, wc samt dubbel 
kommod. Badrummet på övervåningen har vägghängd wc, dusch med glasvägg samt dubbla handfat. Därutöver finns en 
gästtoalett praktisk placerad invid hallen. Vardagssysslorna blir en enkel match i välutrustad tvättstuga med rymligt förråd i 
anslutning. 



Byggnad 
Friliggande villa. Byggnadstyp: Friliggande villa. Byggår: 
1929. 

Byggnadssätt 
Bjälklag: Trä 
Fasad: Trä 
Fönster: 2-glasfönster 
Grund: mellangjutet betonggolv på mark 
Stomme: Trä 
Takbeklädnad: Taktegel - målat 2015 
Vatten: Kommunalt vatten, kommunalt avlopp. 
Avlopp: Kommunalt vatten, kommunalt avlopp. 
Yttervägg källare: Betong 
Utv: Plåt 
Skorsten: Betong 

Uppvärming/El 
luft-/vattenvärmepump 

Vatten och avlopp 
Kommunalt vatten, kommunalt avlopp., Kommunalt 
vatten, kommunalt avlopp. 

Tomt 
Tomtarea 549 kvm (friköpt). Tomten: insynsskyddad 
trädgårdstomt med fruktträd, såsom äppelträd och 
plommonträd. Här växer även vinbär och flertalet vackra 
blommor som blommar under hela sommarsäsongen. 
Perfekta ytor för ollspel och studsmatta. 

Boarea/Biarea 
Boarea 130 kvm, biarea 67 kvm. enl. säljarens info. 125 
BOA & 71 BIA enl. fastighetsutdrag. 

Köparen uppmanas att kontrollera bostadens bo- och 
biarea om denna är väsentlig för köparen. 

Ekonomi 
Taxeringsvärdet är 5 117 000 kr (faställt avseende år 
2015) varav byggnadsvärde 1 518 000 kr och markvärde 3
599 000 kr. Typkod 220, Småhusenhet, bebyggd. 
Kommunal fastighetsavgift: 8049 kr 

Driftkostnad  
Driftkostnaden är ca 41 000  varav: 
Uppvärmning: 26 000  
Försäkring: 5 000  
Vatten/avlopp: 2 000  
Sophämtning/renhållning: 2 000  
Hushållsström: 6 000 

Kommun/Församling 
Stockholm, Enskede-Årsta 
Skattesats 30.85. 

Servitut/Planbestämmelser 
Planbestämmelser: Stadsplan (1928-11-24) , Tomtindelning
(1927-05-27) 

TV/Internet 
TV: Ansluten till fiber. 
Internet: Ansluten till fiber. 

Övrigt 
Långtidsmätning av radon skedde 2008-01-05  med ett 
medelvärde på 160 bq Dräneringen är från 1990. 

Övriga upplysningar 
Köpare/spekulanter uppmanas att kontrollera dessa 
uppgifter i enlighet med köparens undersökningsplikt. 
Boarea kan variera beroende på skillnader mellan olika 
uppmätningsnormer. Huruvida uppgiften stämmer med 
dagens mätmetod kan inte garanteras. Köparen 
uppmanas att kontrollera bostadens boarea före köpet 
som ett led i sin undersökningsplikt. Genom parternas 
signaturer nedan vidimerar säljaren att uppgifterna är 
korrekta så långt säljaren känner till och att köparen har 
tagit del av innehållet. 

Undersökningsplikt 
Utgångspunkt för ansvarsfördelningen 
Utgångspunkten enligt jordabalken är att fastigheten 
skall stämma överens med vad som avtalats mellan 
parterna och inte heller avvika från vad köparen med fog 
kunnat förutsätta vid köpet. Därutöver gäller att den köps
i det skick den faktiskt befinner sig i på kontraktsdagen 
och att köparen, för att trygga sig, får göra en noggrann 
undersökning av fastigheten. För sådana fel eller skador, 
som köparen haft möjlighet att upptäcka eller haft 
anledning att räkna med p g a fastighetens ålder och 
skick, kan säljaren inte göras ansvarig. Säljaren ansvarar 
dock för dolda fel, d v s sådana fel i fastigheten som 
köparen inte bort upptäcka och oavsett om säljaren själv 
känt till felen eller inte. Säljarens ansvar för dolda fel i 
fastigheten gäller i 10 år. 

Köparens undersökningsplikt 
Utgångspunkten att köparen måste undersöka 
fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. 
Kraven på köparens undersökning är långtgående. 
Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och 
funktioner. Finns det möjligheter måste köparen även 
inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra 
svårtillgängliga utrymmen. Särskild uppmärksamhet bör 



ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på vinden), 
rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, 
sprickbildningar i fasad och grundmur samt 
skorstensstock. 

Upptäcker köparen vid sin undersökning fel eller 
symptom på fel i fastigheten eller är fastigheten över 
huvud taget i sådant skick att fel kan misstänkas, skärps 
kraven på köparens undersökningsplikt. 

Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar 
undersökningspliktens omfattning. Om säljaren 
exempelvis upplyser köparen om ett misstänkt fel kan det
utgöra en varningssignal, som bör föranleda en mer 
ingående undersökning från köparens sida. Å andra sidan 
ska köparen inte behöva undersöka sådana delar av 
fastigheten som säljaren lämnat uttryckliga utfästelser 
eller garantier för, under förutsättning att dessa inte är 
för allmänt hållna. 

Köparen bör slutligen ha i åtanke att säljaren inte svarar 
för fel och brister, som köparen borde ha räknat med eller
borde ha "förväntat sig" med hänsyn till fastighetens 
ålder, pris, skick och användning. Han bör därför anpassa 
sin undersökning till detta. Rör köpet ett begagnat hus 
måste köparen ta i beräkning att vissa delar och 
funktioner utsatts för slitage och på grund av ålder t o m 
kan vara uttjänta och i behov av utbyte eller i vart 
fallrenovering. 

Anlitande av besiktningsman 
Jordabalken utgår från att köparen själv inormalfallet 
skall kunna uppfylla sin grundläggande 
undersökningsplikt och det är alltså inget krav att anlita 
någon sakkunnig för detta. Trots det väljer de flesta 
köpare att anlita s k besiktningsman eller annan 
sakkunnig och detta är att rekommendera om man inte 
själv har särskild byggnadsteknisk kunskap. 

Detsamma gäller om köparen inledningsvis själv 
undersökt fastigheten och då upptäckt symtom på fel 
som det kan vara svårt att bedöma betydelsen av. Som 
angivits ovan skall köparen undersöka fastigheten i alla 
dess delar och funktioner. Anlitar köparen en sakkunnig 
är det därför viktigt att vara observant på vilken 
omfattning en beställd besiktning har. Normalt omfattar 
inte en sådan besiktning vissa delar av fastigheten såsom 
elinstallationer, vatten och avlopp, rökgångar m.m. varför
köparen bör överväga att komplettera sin undersökning. 

Jordabalken har som utgångspunkt att den undersökning 
köparen gör eller låter göra, ska ske före köpet, d v s 
innan köpekontrakt undertecknas av parterna. Det är 
dock inget som hindrar att parterna i kontraktet avtalar 
om att köparen ska få möjlighet att undersöka 
fastigheten senare och därefter på det sätt kontraktet då 

föreskriver, ska få åberopaupptäckta fel och begära 
avdrag på köpeskillingen eller begära att köpet i dess 
helhet ska återgå. Denna typ av avtalsvillkor brukar kallas
besiktningsklausul och är numer vanligt förekommande. 
Tas ett sådant villkor inär det viktigt att båda parter 
sätter sig in i vad som krävs för att köparen ska kunna 
åberopa villkoret och också noga beaktar de tidsgränser 
som anges i villkoret. 

Det förekommer att säljaren inför försäljningen låter 
undersöka fastigheten med hjälp av en besiktningsman, 
ofta för att tjäna som underlag för en 
säljaransvarsförsäkring (senedan). I dessa fall är det 
viktigt att köparen noga går igenom 
besiktningsprotokollet, gärna med den besiktningsman 
som utfört besiktningen, s k köpargenomgång. Det är 
också av stor vikt att köparen då tänker på att 
undersökningsplikten omfattar fastigheten idess helhet 
och vid behov kompletterar med ytterligare 
undersökningar. 

Säljarens upplysningsskyldighet 
Någon generell upplysningsskyldighet motsvarande 
köparens undersökningspliktfinns i egentlig mening inte. 
Avgörande för bedömningen om ett faktiskt fel är 
relevant eller inte, är om felet är möjligt att upptäcka för 
köparen. Endast om felet inte är upptäckbart är det 
relevant. Trots detta kan man ändå säga att säljaren har 
en upplysningsskyldighet. Om säljarens förtigande 
innefattar svikligt eller annat ohederligt förfarande kan 
säljaren gå miste om rätten att åberopa att köparen inte 
uppfyllt sin undersökningsplikt. Det finns dock även andra
situationer där säljaren är skyldig att upplysa om 
förhållanden som han har vetskap om och som köparen 
borde ha upptäckt men förbisett.Det är främst fråga om 
situationer där omständigheterna är sådana att säljaren 
måste förstå att köparen är i villfarelse avseende ett 
förhållande och där han vidare inser att förhållandet kan 
vara avgörande för köparens köpbeslut. Säljaren får med 
andra ord inte medvetet utnyttja köparens okunskap om 
ett visst förhållande. 

Säljaren kan vidare sägas ha en upplysningsskyldighet i 
så motto att han kan bli skadeståndsskyldig om han 
faktiskt känt till eller borde ha känt till felet men inte 
upplyst köparen om detta. Detta följer av köparens rätt 
till skadestånd på grund av säljarens försummelse. Det är 
således i säljarens egetintresse att han upplyser köparen 
om de fel eller symptom som han känner till eller 
misstänker finns. Vad som redovisats av säljaren är 
dessutom inte dolt och kan i normalfallet inte åberopas 
av köparen. 

Säljarens utfästelser 
Säljaren kan bli bunden av en utfästelse beträffande 



fastighetens skick. Detta gäller i huvudsak då säljaren 
gjort en klar och specificerad utfästelse beträffande 
fastighetens skick. Allmänt lovprisande eller generella 
uttalanden betraktas inte som utfästelser. 

Avtalsfrihet friskrivning 
Avtalsfrihet råder mellan parterna om ansvaret för 
fastighetens skick, varför parterna kan avtala om annan 
ansvarsfördelning än vad som angivits ovan. Ett exempel 
på detta är då säljaren friskriver sig från ansvaret 
förfastighetens skick, generellt eller beträffande viss 
funktion. 

Säljaransvarsförsäkring 
Genom säljaransvarsförsäkring finns möjlighetför säljaren
att inom försäkringens ram begränsa sin ekonomiska risk 
för dolda fel i fastigheten samtidigt som köparens rätt till 
ersättning för sådana fel, säkerställs via försäkringen. 
Säljaransvarsförsäkringen erbjuder således en trygghet 
för både säljareoch köpare. 

Jämförelsepris 
Som en service till våra kunder visar vi såltpriser och 
information om Notars förmedlade bostäder på Internet, 
www.notar.se samt andra bostadssajter, i utskick och som
statistik i media. Det kommer också att gälla för den här 
bostaden. Besök gärna vår hemsida www.notar.se för att 
se exempel. 

Pris* 
I Notars bostadsannonser i dagspress och på Internet 
anger vi prisnivån pris, vilket uppdragsgivaren har 
accepterat som ett tänkbart försäljningspris. Om flera 
bud finns kan dock budgivning förekomma och priset bli 
högre. Det råder enligt lag alltid fri prövningsrätt för 
säljaren vilket innebär att denne har rätt att själv välja om
bostaden ska säljas, till vem och till vilket pris. Notar 
tillämpar budgivning enligt de krav som anges i §20 i 
fastighetsmäklarlagen. Endast lagda bud som godkänns 
av säljaren anges på www.notar.se samt andra aktuella 
hemsidor. 



Bra att veta
Vid köp av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt är varken säljare eller köpare bunden förrän ett skriftligt köpeavtal 
undertecknats av dem bägge. Innan dess kan säljare och köpare ändra sig utan att motparten kan ställa några krav.

Mäklarens roll vid en försäljning
Mäklarens roll är att vara en opartisk länk mellan säljaren och köpa-
ren. Mäklaren får därför inte vara ombud för någon av dem utan ska 

hjälpa båda parter.

Budgivningen är inte reglerad i lag
Det finns inga i lag bestämda regler för hur en budgivning ska gå till. 
Budgivningen kan ske på många olika sätt. Ofta uppstår en budgiv-

ning spontant när det finns flera spekulanter på ett objekt.

Budgivning
Vänligen notera att  bud som återges på www.notar.se inte nödvän-
digtvis är samtliga lagda bud utan kan även vara enbart de bud som 
säljaren har godkänt för redovisning. Den slutliga köparen erhåller 
dock alltid en fullständig 
redovisning av samtliga lagda bud enligt de krav som anges i §20 

fastighetsmäklarlagen.

Säljarens rättigheter
Säljaren bestämmer i samråd med mäklaren om det ska vara budgiv-
ning och hur den i så fall ska gå till. Men säljaren är aldrig juridiskt 
bunden av några överenskommelser  
beträffande budgivningen, utan kan när som helst ändra formerna för 
budgivningen eller helt avbryta den. Säljaren behöver inte sälja till 
den som lämnat det högsta budet.  
Säljaren är inte heller juridiskt bunden att sälja till det pris som har 
angetts i en annons eller på annat sätt under försäljningen.

Säljaren kan när som helst avbryta en påbörjad försäljning. Det gäl-
ler även om han eller hon tagit hjälp av en mäklare. Säljaren är inte 
juridiskt bunden av ett löfte att sälja, inte ens om det är skriftligt, och 

kan när som helst ångra sig innan köpekontrakt skrivits.

Mäklarens skyldigheter
Mäklaren får inte fatta egna beslut i fråga om försäljningen. Mäklaren 
kan inte ge några löften till någon om att få köpa utan ska göra klart 
för spekulanterna att det är säljaren som bestämmer. Mäklaren får 
dock ge säljaren sakliga råd i valet mellan olika spekulanter.

Mäklaren måste alltid vidarebefordra bud. Till dess att ett köpekon-
trakt är undertecknat av säljaren och köparen måste mäklaren ta 
emot och vidarebefordra alla bud till säljaren, även om buden inte 
lämnas på det sätt som bestämts.

Det är bara säljaren som kan besluta om ett bud av någon anledning 
ska väljas bort, det kan inte mäklaren göra.

Mäklaren behöver inte ge en spekulant möjlighet att bjuda över nå-
gon annans bud. Eftersom det är säljaren som helt  
bestämmer över budgivningen har en spekulant ingen 
ovillkorlig rätt att få bjuda över ett lämnat bud. Men oftast ligger det i 
säljarens intresse att mäklaren låter spekulanterna höja sina bud.

Spekulanterna ska informeras om hur en eventuell budgivning kom-
mer att gå till. Alla har rätt att få veta vilka förutsättningar som gäller 
och att få sakliga och korrekta uppgifter. Om säljaren har ställt upp 
vissa villkor för försäljningen, ska mäklaren informera spekulanterna 
om detta.

Spekulantens rättigheter under budgivningen
Vem som helst kan ge ett bud muntligt eller skriftligt.  
Mäklaren och säljaren kan dock kräva att budet preciseras till ett be-
stämt belopp. Att en spekulant har lämnat det högsta budet ger inte 
honom eller henne någon rätt att få köpa.

En spekulant kan i sitt bud förena priset med olika villkor. Den som 
lämnar ett bud är inte juridiskt bunden att stå kvar vid det; inte ens 
om det lämnats skriftligen. En spekulant kan inte räkna med att få 
fortlöpande information av mäklaren  om hur budgivningen och 
försäljningen fortskrider.

Personuppgiftspolicy
Personuppgifter som lämnas till oss kommer att behandlas 
enligt Notars personuppgiftspolicy. En personuppgift är varje 
upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk 
levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, 
person- eller annat identifikationsnummer, telefonnummer, 
e-postadress och IP-nummer. De personuppgifter vi samlar in 
är i första hand personuppgifter som du själv lämnar när du 
använder våra digitala tjänster, köper och säljer med oss, 
anmäler dig på en visning, är delaktig i en budgivning eller 
har fått hjälp med en värdering via oss.

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt 
för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de 
beskrivs nedan. Dina personuppgifter gallras eller raderas när 
de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats 
in. Det innebär att olika personuppgifter kommer att sparas 
olika länge. Vissa personuppgifter måste vi spara under längre 
tid för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser.

Notars personuppgiftspolicy finns att läsa på 
www.notar.se/information/sekretess-villkor. Har du frågor kan 
du kontakta oss via info@notar.se alt. Tel 0200–275 275

Information om s k sidoverksamhet
Enligt 14 § fastighetsmäklarlagen ska mäklare som i anslutning till 
sin förmedlingsverksamhet, ägnar sig åt annan verksamhet, s k 
sidoverksamhet, redovisa detta skriftligen till säljarev och köpare. 
Av informationen ska framgå vad verksamheten avser och, i de fall 
fråga är om förmedling av en tjänst som annan utför, vem som är 
uppdragsgivare eller samarbetspartner. Av informationen ska även 
framgå vilken ersättning som utgår, eller kan komma att utgå och om 
ersättning lämnas till  
mäklaren direkt eller indirekt.

Med hänvisning till ovanstående lämnas härmed följande information 

om sidoverksamhet.

Verksamhet: Annonsadministration 
Uppdragsgivare/samarbetspart : Hemnet
Ersättning Direkt/indirekt : Indirekt

Fast ersättning: Ja, 50% av annonskostnaden.

För mer information kring bland annat budgivning, roller och rättigheter: Gå in på Fastighetsmäklarinspektionen och deras hemsida www.fmi.se.



Spanien har med sina 320 soldagar om året länge varit det självklara valet för 
soltörstande skandinaver som söker sig ett boende i solen. Spanien är känt för 
sina vita kustremsor och vackra stränder som gett kusten dess namn. Här finns 

golf i världsklass, vingårdar, Europas bästa dykområden, fantastisk natur och 
autentisk spansk cuisine. Goda kommunikationer gör att det är lätt att ta sig hit, 
flera flygbolag erbjuder direktflyg från Sverige till Alicantes flygplats året runt.

Har ni frågor eller funderingar kring köp och sälj av 
en bostad i Spanien så tveka inte att höra av er till 

Notar i Spanien på spanien@notar.se.

Ta gärna del av vårt fantastiska utbud av fastigheter i Spanien
www.notar.se/spanien

Nu finns vi även i soliga Spanien!
Nu har vi slagit upp dörrarna för Notar Spanien. Alla som jobbar på 

kontoret är svensktalande och bor själva i området vilket har gett oss god lo-
kalkännedom. Enligt oss så ska en bostadsaffär i Spanien vara lika enkelt som 
hemma i Sverige. Vi har därför förenklat processen och guidar er från att ni 

landar på flygplatsen tills ni har tillträtt er bostad.



Per Knaust 
Kontorschef, Reg. Fastighetsmäklare 
08-400 29 603 · 0708-99 79 47 
per.knaust@notar.se 




