
Välkommen till Wergelandsgatan 40
DIN BOSTADSMÄKLARE, THERESE SJÖSTEDT

ERA® FÖRSÄKRAD

page 1 / 12



page 2 / 12



Välplanerad 2:a högst upp med balkong.
Ljus, välplanerad 2:a högst upp i huset. Mycket bra
planlösning. Fin balkong mot den gröna gården med
grillplatser och lekplats. Centralt läge - 3 min promenad till
Blackebergs Centrum med T-bana, gym, affärer, café och
restaurang. Nära till fin natur i Grimsta Naturreservat för
promenader och jogging. Föreningen har 49 lägenheter
varav 8 hyresrätter. Välkommen på visning!

Pris: 2 300 000 kr eller bud

Antal rum: 2 rum och kök

Boarea: 58 m²

Energiprest: 207 kWh/m²/år

Avgift: 2 994 kr inkl. Vatten,
värme &
bostadsrättstillägg exkl.
Hushållsel

Våning: 3

Therese Sjöstedt
Aukt. Fastighetsmäklare

Mobil: 073-444 44 50
therese.sjostedt@erasweden.com

ERA Tessab & Co Fastighetsbyrå
Blackebergsplan 5, Box 3002, 161 03 Bromma
08-560 312 03
www.erasweden.com
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INTERIÖR
VÄLKOMMEN TILL WERGELANDSGATAN
40
Välkommen till Wergelandsgatan 40! Här finns en rymlig
välplanerad 2:a med balkong på 3 trappor, högst upp i huset.

Vad sägs om nytt parkettgolv i köket. Vardagsrummet har
både balkong och fint burspråk, båda med utsikt över den
gröna gården. Rymligt sovrum med gott om plats för
dubbelsäng med fönster mot lugn gård och svalt norrläge.
Helkaklat badrum med badkar. Lägenheten är stambytt.

Utmärkt läge bara 3-4 minuter promenad till Blackebergs torg
med T-bana som tar dig till Vällingby på ett par minuter och
Centralen på 25 min.

Här finns också närservice som Hemköp (håller på att bygga
ut), apotek,läkarmottagning, tandläkare, bibliotek, restaurang,
café, suchi, mobilservice, hundtrim, gym, cykelservice samt
Meccus, Stockholms största barnvagnsservice.

Fin natur med Grimsta Naturreservat runt knutwn. Här finns
idylliska fågelsjön Råcksta Träsk och Kaananbadet med
Kaanans Café. Här tar du härliga promenader eller joggar
längs Mälarens stränder.

VARDAGSRUM
Rymligt vardagsrum där ljuset flödar in från burspråk och
balkong. Burspråket har en vacker djup fönsternisch i
ölandssten. Pelare ger rummet extra karaktär. Ursprungliga
parkettgolvet är slipat och i gott skick. Tapetserade väggar i
ljus färg, som behöver viss renovering (skruvhål).

SOVRUM
Rymligt sovrum med gott om plats för dubbelsäng. Fönster
mot den gröna baksidan med norrläge, tyst och svalt.

Garderobsvägg: Två garderober med överskåp. Vitmålade
väggar, plastmatta i ljus färg.

KÖK
Vit skåpinredning med stora praktiska lådor i underskåpen
som ger bra översyn och lätt att komma åt porslin och annat.
Nytt fräscht parkettgolv. En del 50-talsdetaljer är bevarade
som t ex de sneda överskåpen. Två arbetsbänkar - en mellan
diskhon och spisen - en mitt emot med över- och underskåp.
Plats för matbort framför fönstret.
Grått kakel ovanför spisen och diskbänken. Nedsänkt diskho i
rostfritt med två hoar.
VITVAROR:
Gasspis med fläkt i rostfritt. Varmluftsugn. Kyl/frys ett helskåp
Electrolux.

BADRUM
Helkaklat badrum. Väggarna i fräscht vitt med blå dekor,
golvet i glå klinker. Handfat, wc och badkar. Spegelskåp med
spotlights ovanför handfatet. Fönster.

HALL
Trevlig hall med fina glasdörrar mot vardagsrummet. Från
hallen nås både köket, vardagsrummet och badrummet.

Hallen är i vinkel och i den inre hallen finns kapphängare för
ytterkläder och tre fräscha skoskåp. Gott om förvaring med
städskåp, två garderober och skåp. Fräscha vitmålade väggar,
praktisk plastmatta
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BOSTADSFAKTA
Lägenhet
Område Blackeberg

Kommun Stockholm

Församling Bromma

Ägandeform/Typ Bostadsrätt - Lägenhet

Lägenhetsnr (Brf) 2045-1123

Lägenhetsnr (LMV) 1123

Antal rum 2 rum och kök

Boarea 58 m² (Föreningens information)

Våningsplan 3

Hiss Nej

Månadsavgift 2 994 kr inkl. Vatten, värme &
bostadsrättstillägg exkl. Hushållsel

Andel i förening 2,05

Pantsättning Bostaden är pantsatt

FÖRRÅD
Källarförråd ingår i avgiften.  

FASTIGHET
Byggnadstyp Flerfamiljshus

Byggnadsår 1951

Fönster Tvåglas

Uppvärmning Fjärrvärme

Ventilation Självdrag, spisfläkt i köket,

Radon 150 Bq/m3
Långtidsmätning enl SSM
2006-01-01

Balkong Balkong

Förråd Källarförråd

TV-Internetutbud Gratiskanalerna via Com Hem. 

Status
Energideklaration

Utförd

Datum 2008-12-22

Energiprestanda 207 kWh/m²/år

Driftskostnader
Summa per år 9 132 kr/år

Kommentar Hushållsel 315 kr/måm
Gas 252 kr/mån
Försäkring 194 kr/mån

Förening
Namn BRF Skärkarlen 9

Orgnr  
769622-1436

Äkta förening Ja

Jur. pers. tillåts Nej

Hemsida www.brfsk9.com

E-post brfsk9@gmail.com

TVÄTTSTUGA
Stor och bra tvättstuga med en stor grovtvättmaskin, två
vanliga tvättmaskiner, stor torkskåp, mangel och torktumlare.
Nås via källaren. Lätt att få tid.

BRF SKÄRKARLEN 9
BRF Skärkarlen 9 registrerades hösten 2010 med ändamålet
att upplåta bostadslägenheter för permanent boende.
Föreningen förvärvade officiellt fastigheten från
Familjebostäder 23 juni 2011.

Föreningen äger därmed fastigheten Skärkarlen 9 med 49
lägenheter med en sammanlagd lägenhetsyta om  3 213 kvm.

41 lägenheter är upplåtna med bostadsrätt, 8 är upplåtna med
hyresrätt.

Byggnaden innehåller en kontorslokal på 50 kvm som varit
uthyrd hela året.

Till fastigheten hör 31 parkeringsplatser och  garageplatser.
Läs mera på www.brfsk9.com

TV, Bredband o Telefoni
Fastigheten ger tillgång till TV, bredband och telefoni via fiber
(stadsnät) och via Com Hem. Gratiskanalerna ingår i avgiften.
för större utbud kan köparen välja de leverantör som önskas.

Kopplar du din TV till Com Hems uttag utan att teckna något
avtal med dem har ni tillgång till de fria kanalerna, dvs SVT1,
SVT2, SVT24, Barnkanalen, Kunskapskanalen, TV4, TV6, Axxes
TV och FOX. Vid kanalsökning av digitalkanaler kan ni bli
ombedda att ange Nätverks-ID vilket i vårt område är: 41001.

PARKERING
Föreningen har vi 31 parkeringsplatser och 8 garage.
Parkeringsplatserna kostar 200 kr/mån för boende (400 kr/
mån för utomstående) och garagen runt 650 kr/mån.
Det är separata köer till parkeringsplatserna och garagen.

RENOVERINGAR
1995
Stambyte i badrum
Byte av lägenheternas elinstallationer

2005
Balkongrenovering

2012
Fasadrenovering på del av fastigheten
Byte av tak på del av fastigheten
Dränering av delar av huset

2014
Byte av värmecentral

2015
Byte av el-serviser

2017
Byte av el-central i tvättstugan
Byte av el-stigare samt mätartavlor i samtliga lägenheter

2017-2018
Stambyte i kök utförs mellan november 2017 och februari
2018.

Övrigt
Nuvarande ägare Zara Svensson

Boendekostnads-
kalkyl

Kontakta mäklaren för en personlig
boendekostnadskalkyl.

ERA® FÖRSÄKRAD I denna bostad är alla vitvaror och fasta
hushållsmaskiner försäkrade.
Försäkringen ingår alltid när ERA
förmedlar en bostad.
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PLANRITNING
PLANRITNING

Planritningar baseras på en skiss. Avvikelser kan förekomma.
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PRODUKTER 
OCH TILLÄGGS-
TJÄNSTER

1) Det lokala ERA kontoret kan komma att erhålla en ersättning om 400 kr/tecknad försäkring. 2) Det lokala ERA-kontoret kan komma att erhålla en ersättning om 

1472 kr/tecknad försäkring. I de fall där det lokala ERA kontoret erhåller ersättning från ytterligare tilläggstjänster redovisas det separat av respektive ERA-kontor. 

 

Hemnet – Vid annonsering på Hemnet.se erhåller det lokala ERA kontoret en ersättning om 240-840 kr+moms/annonserad bostad.

Hantering av personuppgifter – Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Vår integritetspolicy fi nns att läsa på www.erasweden.com/integritet

Version 2018-05-25

ERA®ERA
FÖRSÄKRAD

ERA Försäkrad
Alla bostäder vi förmedlar 
är försäkrade. Det bjuder vi 
på! På så sätt slipper du oroa 
dig över oväntade kostnader. 
Försäkringen täcker repara-
tionskostnader eller priset för 
likvärdig ny vara vid funktions-
skador på hushållsmaskiner 
under hela försäljningen. Den 
täcker även köparen i 30 
dagar efter tillträdet. 

ERA®

MINA SIDOR

ERA Mina Sidor
Följ din bostadsaff är på nätet 
genom Mina Sidor (dvs dina 
sidor). Mina Sidor är verkt-
yget som gör din bostads-
aff är både lättare och roligare. 
Genom realtidsbudgivning, 
besöksstatistik med mera får 
du ökad kontroll och översikt 
över hela försäljnings-
processen.

ERA®ERA
SÄKERT KÖP

ERA Säkert Köp
Att  ditt hus är märkt med 
ERA Säkert Köp2) gör att 
försäljningsprocessen blir 
enklare samt att värdet på 
huset kan öka. ERA Säkert 
Köp är fullt avdragsgill och 
innehåller bl.a. överlåtelse-
besiktning och dolda fel-
försäkring. 

ERA®ERA
FÖRSPRÅNG

ERA Försprång
Att hitta en ny bostad tar 
ofta längre tid än man tror, 
vilket gör att det är svårt 
att samordna med försälj-
ningen av den gamla. Med 
ERA Försprång förbereder 
vi försäljningen av din gamla 
bostad, stämmer av intresset 
på marknaden och samlar in 
spekulanter, så när du väl 
hittar den där bostaden du 
länge letat efter, kan vi snabbt 
och smidigt sälja din bostad.

ERA®

GARANTI

ERA Garanti
Att lova mycket är inget 
konstigt. När man håller sina 
löften. Vi har en väl genom-
tänkt arbetsprocess som gång 
på gång ger utmärkt resultat. 
Vår ambition är att alltid över-
träff a dina förväntningar och 
ligga steget före. Genom att vi 
informerar dig i förväg om vad 
vi ska göra kan du kontrollera 
att vi verkligen gör eller har 
gjort det – annars har du rätt 
att avsluta samarbetet.

ERA®

DOLDA FEL

ERA Dolda Fel
ERA har i samarbete med 
Nordic Försäkring tagit fram 
de förmånliga ansvarsförsäk-
ringarna ERA Dolda Fel 1) vid 
överlåtelse av villa/fritidshus 
eller bostadsrätt. Försäkringen 
är unik för ERAs kunder och 
ger dig som säljare ett skydd 
om en köpare ställer krav på 
ersättning för dolda fel som 
säljaren har ett rättsligt ansvar 
för. 
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SÅ HÄR GÅR VI VIDARE
MED FÖRSÄLJNINGEN.
Tack för ditt intresse för bostadsrätten
i BRF Skärkarlen 9, lägenhet nr
2045-1123. Här redogörs för hur säljaren avser
att genomföra försäljningen.

Bostadsmäklaren
Jag heter Therese Sjöstedt och är ansvarig bostadsmäklare för
förmedlingen av denna bostad. Tveka inte att ställa frågor och komma med
synpunkter. För mig är varje förmedling unik.

Intresserad av denna bostad?
Är du intresserad av att gå vidare - meddela mig ditt intresse på plats, så
riskerar du inte att missa försäljningen vid ett snabbt avslut. Försök även att
vara “startklar” med ett lånelöfte samt en värdering av din nuvarande bo-
stad. På ERA hjälper vi dig gärna med värdering och att förbereda försälj-
ningen av din nuvarande bostad. Vi erbjuder “ERA Försprång”, en förbere-
delsetjänst som gör dig startklar när du väl hittar den bostad du vill köpa.
 

Budgivning
Finns flera intressenter tillämpas budgivning. Då kan slutpriset avvika från
utgångspriset: 2 300 000 kr. Berätta innan budgivningen om dina
önskemål om tillträdesdag, eventuella lånevillkor, försäljning av din
nuvarande bostad etc. Det finns inga lagar som reglerar hur en budgivning
ska gå till. Det är säljaren som bestämmer om, hur och till vem denne säljer.
Jag framför alla bud till säljaren och upprättar en  förteckning över buden.
Budlistan lämnas även till slutgiltig köpare – med namn och
kontaktuppgifter. Budgivare kan därför inte vara anonyma (men kan lägga
bud via ombud, då är det ombudets kontakt-uppgifter som lämnas ut).

 
Kontraktsskrivning
Jag kommer att upprätta köpehandlingarna och gå igenom dessa med
parterna. Vi träffas på vårt kontor. Ofta vill parterna skriva snarast, eftersom
varken bud eller anbud är bindande tills köpekontraktet är påskrivet av
parterna.

 
Handpenning
Handpenning om 10% hålls på ett särskilt klientmedelskonto skiljt från
övriga tillgångar, till dess att alla villkor är uppfyllda (ex. besiktningsklausul).

Tillträde
Tillträde sker Enligt
överenskommelse. Då träffas
parterna på vårt kontor eller
köparens bank, där slutbetalning
görs. Jag upprättar en avräkning
där det framgår vad som
betalats, återstår att betala, samt
reglerar t.ex. fastighetsavgift.
Sedan överlämnar jag även en
journal över förmedlingen samt
ett köpebrev. Vid tillträdet får
köparen dessutom nycklar mm.
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INFORMATION OM  
UNDERSÖKNINGS-
PLIKT - BRF
Utgångspunkt 
Utgångspunkten är att bostadsrät-
ten skall stämma överens med vad 
som avtalats mellan parterna och 
inte heller avvika från vad köparen 
har fog att förvänta sig vid köpet 
med hänsyn till bostadsrättens ål-
der, pris, skick och användning. Där-
utöver gäller normalt att bostads-
rätten köps i det skick den befinner 
sig i på kontraktsdagen. Reglerna 
om fel i bostadsrätt finns formellt i 
köplagen, men då de reglerna inte 
passar så bra för prövning av fel i 
bostadsrätt används ofta motsva-
rande regler i jordabalken.

Köparens 
undersökningsplikt 
Om köparen uppmanats att un-
dersöka bostadsrätten före köpet 
eller om han ändå undersökt den, 
ansvarar säljaren inte för sådana 
fel som köparen borde ha märkt 
vid undersökningen. Även vid köp 
av bostadsrätter har köparen alltså 
normalt en undersökningsplikt. Det 
är därför viktigt att köparen av en 
bostadsrätt noggrant undersöker 
denna. Särskild uppmärksamhet bör 
ägnas fuktskador i kök och badrum.  
 
I köket bör köparen vara vaksam på 
eventuella tecken på läckage under 
diskbänken och i badrum eller an-
nat våtrum kontrollera golvfallet 
och utseendet på installationer för 

vatten och avlopp. Om det finns 
symptom på fel som köparen inte 
själv kan dra några slutsatser av, 
måste han gå vidare med sin un-
dersökning och, om så krävs, anlita 
en sakkunnig för att fullgöra sin 
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 leda till en mer ingående 
undersökning från köparens sida. 
Köparen bör slutligen tänka på att 
säljaren inte svarar för fel och bris-
ter, som köparen borde ha räknat 
med eller borde ha förväntat sig.  
 
Skulle exempelvis fel uppstå på 
någon av vitvarorna i lägenheten 
kan det vara något köparen borde 
ha räknat med, med hänsyn till vit-
varornas ålder och beräknade “livs-
längd”. Det är inte bara själva lägen-
heten som undersökningsplikten 
omfattar. Även förhållanden kring 
bostadsrättsföreningen bör under-
sökas, exempelvis om föreningen 
står i begrepp att genomföra större 
renoveringar, höja sina avgifter m 
m. En kontakt med företrädare för 
föreningen bör därför alltid ingå i 
köparens undersökning, liksom en 
genomgång av stadgar och senaste 
årsredovisning.

Säljarens 
upplysningsskyldighet
Någon generell upplysningsskyl-
dighet motsvarande köparens  
undersökningsplikt finns i egentlig 
mening inte. Om bostadsrätten säljs 
i befintligt skick kan den dock ändå 
anses vara felaktig, om säljaren före 
köpet underlåtit att upplysa köpa-
ren om ett sådant väsentligt förhål-
lande rörande bostadsrätten, som 
han måste antas ha känt till och 
som köparen med fog kunnat räkna 
med att bli upplyst om. Om säljaren 
genom ett förtigande handlat i strid 
mot tro och heder går säljaren även 
miste om rätten att åberopa att 
köparen inte uppfyllt sin undersök-
ningsplikt. Det är således i säljarens 
eget intresse, att han upplyser 
köparen om de fel eller symptom på 
fel han känner till eller misstänker 
finns. Vad som redovisats av sälja-
ren kan i normalfallet inte åberopas 
av köparen.
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TESSAB & CO
FASTIGHETSBYRÅ

ERA Tessab & Co Fastighetsbyrå ingår i
en av Europas största mäklarkedjor. Vi
erbjuder marknadens bredaste
marknadsföringspaket både lokalt och
internationellt.

Hos oss står kunderna i fokus. Säljaren
ska kunna lita på att vi gör allt för att
nå bästa möjliga slutpris. Köparen ska
känna sig trygg i sitt livs största affär.

Inför varje ny förmedling tar vi fram en
individuell marknadsplan efter säljarens
önskemål. Vi erbjuder stark
annonsering i lokalpressen - bl a Mitt i
Bromma och Mälarö Tidning. Vi har
dessutom en stark annonsering både
på nätet och i sociala media.

Vi samarbetar med stylister och
hantverkare så att du får all hjälp du
kan behöva.

Välkommen till ERA Tessab & Co
Fastigetsbyrå och gör en riktigt bra
affär du också!

Therese Sjöstedt
Aukt fastighetsmäklare
073-44 44 450

ERA Tessab & Co Fastighetsbyrå
Box 3002, 161 03 Bromma

Tel: 08-560 312 03
E-post tessab@erasweden.com

www.erasweden.com
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KOSTNADSFRI
VÄRDERING!
Funderar du på att sälja, eller är du bara intresserad
av vad din bostad är värd just nu? Kontakta mig för
en fri värdering, utan förpliktelser.

Therese Sjöstedt
Titel

073-444 44 50

therese.sjostedt@erasweden.com

ERA Tessab & Co Fastighetsbyrå
Blackebergsplan 5, Box 3002, 161 03 Bromma

08-560 312 03

www.erasweden.com
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www.erasweden.com

Vi är fastighetsmäklare som alltid vill bli 
bättre. Bättre än igår, bättre än andra.
Vi är lyssnare, entreprenörer, lagspelare. 
Vi ger beröm, vi lyssnar till kritik och vi 
delar med oss av vår kunskap.
Vi tar ansvar för att lösa saker innan de 
blir problem.
Vi hyllar kundrelationer, vi håller löften.
Vi lever med möjligheten att allt är 
möjligt.
För vårt jobb är någon annans hem.
Och vårt jobb är att aldrig glömma det.
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