
Flintlåsvägen 42, Sollentuna
Ansvarig mäklare - Alexander Lahdo, 0736-711 627



Information om bostaden

Välkommen till
Flintlåsvägen 42
Äntligen en rymlig 3:a i genomgående gott
skick med balkong i syd-västläge och
insynsskyddad på både fram- och baksida till
försäljning. Hela lägenheten har genomgående
vita väggar och parkettgolv, förutom i
badrummet som är helkaklat. Snabbt tillträde
möjligt!

Bostaden bjuder på ett rymligt kök med vit
skåpinredning och full maskinell utrustning i
vitt. Köket ger bra ytor för matsalsdel. Härligt
ljusinsläpp tack vare det stora fönstret och en
smidig skjutdörr gör att inga kvadratmeter
går till spillo. Från köket tar man sig till
vardagsrummet genom en dörr men
möjligheten att skapa en öppen planlösning
finns.
Två rymliga sovrum ligger i fil och båda har
inbyggda garderober. Ytterligare
förvaringsmöjligheter finns i ett rymligt
källarförråd. Hallen har goda

avhängningsmöjligheter i en egen nisch med
plats för hatt- och skohylla och i hallen finns
även en garderob för ytterkläder eller, om
man önskar, ett städskåp. Stilrent badrum i
ljusa färger med komfortvärme (el) och
dimmerbelysning. Dusch kombinerat med
badkar och en glasvägg som skärmar av.
Kommod med spegel ovanför.

Här bor du i en stabil förening nära service
och kommunikationer. Låg avgift med en stor
och lugn innergård. Området är populärt med
närheten till sjön Edsviken, Väsjöbacken,
Edsbergs centrum med matvarubutik och
apotek. Mycket goda kommunikationer med
bussar där du tar dig smidigt till tunnelbana i
Mörby C och Danderyds sjukhus, pendeltåg
vid Sollentuna C samt nattbussar och
direktbussar till Sergels torg.

Varmt välkommen!

 



Planritning

Driftkostnad: 400 kr/mån

Energiklass: E
Energiprestanda: 135 kWh/m2 år

Andel i föreningen: 0.17793 %

Andel av årsavgift: 0.17793 %

Pantsättning: pantsatt

Pantsättningsavgift: 465 kr

Överlåtelseavgift: 1163 kr. Betalas av

köpare

Skattesats: 31.23 %

Information om bostaden

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

Föreningens namn: Brf Platån

Organisationsnummer: 714800-1352

Föreningsform: Bostadsrättsförening

Lägenhetsnummer: 349(()

Antal lägenheter: 583

Antal lokaler: 14

Ekonomi

Snabba fakta

Förening

Kommun: Sollentuna

Församling: Sollentuna

Adress: Flintlåsvägen 42, 192 59 Sollentuna

Boendeform: Bostadsrätt

Byggår: 1962-1963

Boarea: 76.5 kvm. Areauppgifter enligt

bostadsrättsföreningen

Våning: 4 av 6

Hiss: Ja

Rum: 3 rum och kök, varav 2 sovrum

Avgift: 4 230 kr/mån. Inklusive värme, vatten,

bredband och kabel tv (basutbud).

Pris: 2 195 000 kr



























Kommentar månadsavgift
Inklusive värme, vatten, bredband och kabel tv (basutbud).
 

Gårdsplats/innergård
Föreningen har en grönskande gårdsplats med lekplatser för de
små och parkbänkar med bord för de lite äldre.

Plats för bilen?
- Varmgarage: 64 st - 600 kr/mån
- Kallgarage med uttag för motorvärmare: 27 st - 500 kr/mån
- P-platser med uttag för motorvärmare: 357 st - 200-300 kr/mån
- P-platser utan uttag för motorvärmare: 19 st - 150 kr/mån
- Motorcykelgarage, gemensamt låst utrymme: 11 st platser
 

Hur är det med TV och Internet?
I lägenheterna finns uttag för kabel/digital-TV. Nu anlitas Com
Hem.
Till alla lägenheter levereras ett basutbud via analog signal, i
dagsläget ca 16 kanaler.

Föreningen tecknade gruppavtal med Com Hem fr.o.m. 2011-11-01
gällande digital-TV, internet och ip-telefoni. Om du vill ta del av
detta eller önskar digitalTV-kanaler utöver basutbudet vänligen
kontakta Com Hem.
Internet levereras idag av Com Hem via TV-uttaget.
ADSL går även att få via flera olika operatörer.

Internet kan även levereras via Sollentunas stadsnät. För att
kunna nyttja stadsnät krävs ett nätverksuttag i lägenheten, detta
bekostas av bostadsrättshavaren. Kontakta SEOM för mer
information.

Uppvärmning - Fjärrvärme

Driftkostnad
Driftskostnaden är ca 400 kr/mån och fördelas enligt följande:
försäkring 200 kr, hushållsel 200 kr,. Uppgifterna är beräknade
enligt schablon och kan variera utifrån antalet personer i hushållet
samt dess förbrukning.

Allmänt om föreningen
Bostadsrättsföreningen Platån ligger på toppen av Edsberg i
Sollentuna kommun och består av 583 lägenheter, från ettor med
kokvrå på 21 m2 till femmor på 114 m2. Bostadshusen är placerade
längs med två vägar – Flintlåsvägen och Lodvägen – som båda
avslutas med vändplaner. Mellan dessa vägar finns en grönskande
oas med lekplatser för de små och parkbänkar med bord för de lite
äldre. Gräsytorna är väl tilltagna och lockar till picknick, solbad
och lekar. Föreningen bildades år 1960.

Läs mer på föreningens hemsida; http://www.brfplatan.se

 
Föreningens ekonomi
Föreningen har i dagsläget inga beslutade eller planerade
avgiftsförändringar. (2019-02-07). Föreningen har följande
planerade renoveringar: (2019-02-07)- 2019-2021 Fönsterbyte-
2020-2022 Renovering av fasad- 2025 Byte av hissar.

Renoveringar
Utförda renoveringar:
- 2018 Stamspolning

Bra saker att veta



Fortsättning

- 2017 Slipning och polering av entrégolven
- 2017 Installation av laddplatser för laddhybrider
- 2017 Ventilationskontroll genomförd
- 2016 El
- 2015 Ommålning och ny belysning i trapphus
- 2011-2016 Total renovering av tvättstugor
- 2011 Ventilation
- 2009-2011 Stambyte
- 2008-2009 Renovering av tak
- 2005 Byte av balkonger
- 2004 Renovering av värmesystem
- 2000-2001 Renovering av hissar
- 1991-1992 Renovering av fasader
- 1984 Renovering av fönster

Planerade renoveringar:
- 2019-2021 Fönsterbyte
- 2020-2022 Renovering av fasad
- 2025 Byte av hissar

Gemensamma utrymmen
Föreningen har en gästlägenhet, Platålyan, på Flintlåsvägen 7
(gaveln). Gästlägenheten kostar 300 kr per natt att hyra och
disponeras från kl 15.00 till kl. 12.00. Föreningen har även bastu,
tvättstugor och en föreningslokal.

Information om energideklaration
Energideklaration av byggnader är inte enbart en svensk
företeelse, utan en del av EU 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
kontrollerad med föreningen. 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.
 
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på
www.lansfast.se/integritetspolicy
 
Nedan redovisas den ersättningen mäklaren kan erhålla vid
förmedling av tilläggstjänster .

Annonsering på Hemnet - Vid  annonserbjudandet från Hemnet
Service HNS AB kan mäklarföretaget erhålla  upp till  1 050 kr.
Ersättningen motsvarar 50% av annonspriset.











Egna anteckningar



Ansvarig mäklare

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling använder öppen
budgivning. Det innebär att du som spekulant lämnar ditt bud
till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar
inkomna bud 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.

 

Vad gör du om du är intresserad av
Flintlåsvägen 42?

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.

Mobil: 0736-71 16 27
E-post: alexander.lahdo@lansfast.se

Tips

Hur går budgivningen till?

Hur får du hjälp med boendekalkyl och bolån?

Fastighetsmäklare

Alexander Lahdo

Vad händer nu?

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



Sollentuna  Sollentunavägen 153, 191 48 Sollentuna
Besöksadress: Sollentunavägen 153, Sollentuna | Telefon: 08-410 741 00
lansfast.se/sollentuna

Kontakta Länsförsäkringar Fastighetsförmedling


