
Ångermannagatan  65, Vällingby
Utbyggd villa med friköpt tomt!



Information om bostaden

Välkommen till
Ångermannagatan  65

Med bästa läge i idylliska trädgårdsstaden
Råcksta! Längst in vid vändplan samt
angränsande till luftiga grönområden,
välkomnas ni till en charmig och välhållen villa
om totalt ca 160 kvm med en av de större
friköpta tomterna i områden.

Denna klassiska 50-talsvilla har byggts till och
anpassats för att passa en stor familj och
erbjuder nu alla moderna bekvämligheter som
efterfrågas utan att avvika från sin originalstil.
Med säker hand har ägarna förvaltat husets
kvaliteter på bästa sätt och genomgående
hittar ni miljövänliga val på såväl material som
utförande samt även genomtänkta
förvaringslösningar. Husets hjärta är den
nybyggda delen med ett kök och matrum med
takhöjd om ca 4 m och öppet upp till nock i
öppen lösning med vardagsrummet. Här
vistas små och stora i skön harmoni båda i
vardagen samt vid mer festligare

tillställningar. Här kommer ni även direkt ut till
det generösa och soldränkta trädäcket.
Mysigt vardagsrum med en öppen spis som
sprider värme och härlig atmosfär. Totalt finns
det 4 sovrum, varav 3 på samma våningsplan.
På nedre plan hittar ni ett rymligt och
barnvänligt allrum, ett fräscht badrum med
stort hörnbadkar och separat duschhörna
samt en ombyggd tvättstuga som har
utformats för att underlätta vardagen. Här
finns även en groventré med öppen förvaring.
Utöver detta finns en gästwc, en praktisk
matkällare, verkstads-/snickeriytor och
förråd. Även en stor vind finns. Bergvärme för
låga kostnader.

Tomten om 846 kvm är en oas för barn-
familjen med plana lekvänliga ytor, flera
mysiga uteplatser där solen kan avnjutas från
morgon till kväl

 



Byggnad

Snabba fakta

Planritning

Fastighetsbeteckning: Pennformeraren 5

Grund: Källare/platta på mark

Stomme: Trä

Fasad: Trä

Takbeklädnad: Tegel (-14)

Fönster: 2-glas kopplade/2-isoler

Ventilation: Självdrag

Vatten och avlopp: Kommunalt vatten,

Kommunalt avlopp.

Uppvärmning: Bergvärme (Nibe, -13)

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

Driftkostnad: 18 400 kr/år

Pantbrev: 7 st om totalt 2 498 000 kr

Taxeringsvärde: Summa 4 239 000 kr varav

mark 2 995 000 kr

Taxeringsvärdet är avseende år 2018

Värdeår: 1953

Skattesats: 30.78 %

Typkod: 220, Småhusenhet, bebyggd

Du får ökad trygghet med Länsdeklarerat Plus.
Huset är besiktat före försäljning och försäkrat mot dolda fel.

Information om bostaden

Ekonomi

Kommun: Stockholm

Församling: Vällingby

Adress: Ångermannagatan  65, 162 64 Vällingby

Boendeform: Villa

Typ: 1 plan

Byggår: 1953

Boarea: 83 kvm. Areauppgifter enligt

taxeringsinformationen är 64+64 kvm men

då är inte utbyggnationen med

Biarea: 83 kvm

Tomtarea: 846 kvm (friköpt)

Rum: 6 rum, varav 4 sovrum

Pris: 6 750 000 kr



Planritning nedreplan

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

Planritning övreplan



Hall:
Välkomnande hall med ljust målade väggar, vävspänt tak och
stengolv som längre in övergår till parkettgolv. Det finns ett
inbyggt städskåp och en garderob. Den framtagna muren är ett
rustikt inslag i hallen. Ovanför trappa finns dörr/trappa upp till
vind.
 
Gästtoalett:
Gästtoalett i anslutning till hall. Vita halvkaklade väggar, vitmålade
väggar och Marrakech-klinkergolv som går i grönt, blått och gult.
Vägghängd toalett, handfat med beröringsfri/automatisk kran,
platsbyggd badrumsmöbel i ek och ett specialdesignat element
med kopparrör. Fönster finns.

Hall + Gästtoalett

Rumsbeskrivning



Köket kom till vid tillbyggnationen -14 och det första ni slås av är
den ståtliga takhöjden om ca 4 m där det högt placerade
gavelfönstret skapar en stämningsfull känsla. Fönster finns i tre
väderstreck vilket gör att rummet badar i dagsljus. En generös
matplats finns och vid bjudningar finns det plats att duka till
långbord för stora sällskap och ni kommer även direkt ut till
altanen från köket. Mycket välplanerat u-kök (Marbodal, -14) med
vita luckor, 50-talsbeslag och två sockellådor. Påkostad hel rostfri
bänk (Furhoffs) med två hoar och uppvikta kanter, bänkskiva i ek,
fönsterbänk i ek integrerat med bänk ovan diskbänk, turkos
mosaik ovanför bänkar, specialbyggda grundare hyllor för bl. a
kokböcker samt inbyggd lådhurts. Vitmålade väggar, vitlaserat
trätak med ledbelysning/spotlights i tak samt vitlaserat trägolv.

Kök

Rumsbeskrivning

Maskinell utrustning -14 och Siemens: Kyl/frys, integrerad
diskmaskin, rostfri inbyggd ugn med mikrovågsfunktion,
induktionshäll och fläkt.





Mysigt vardagsrum som är navet till samtliga utrymmen på
våningsplanet samt i öppen lösning med köket. Från rummet är
det ostörd vy mot trädgården. Här finns en trivsam öppen spis där
hela familjen kan samlas. Vitmålade väggar, vävspänt tak och
parkettgolv.

Vardagsrum

Rumsbeskrivning



Sovrum 1/arbetsrum med 2 platsbyggda skrivbord samt praktisk
förvaring i hyllor och skåp. Husets elektroniska utrustning
gömmer sig i smart skåpförvaring. Härlig ljus tack vare fönster i
två väderstreck. Vitmålade väggar med träpanel, vitmålat trätak
med två ljusskenor samt parkettgolv.

Sovrum 2 nås via skjutdörr från vardagsrum samt från hall. Bakom
säng finns halvvägg med platsbyggd och ekbelagd hylla. Hel vägg
med originalgarderober. Blåmålade väggar, vävspänt tak o parkett.
 
Sovrum 3 med målade väggar och parkettgolv. Platsbyggd
bokhylla och 1 inbyggd garderob.

Sovrum 1-3

Rumsbeskrivning

Sovrum 3 med målade väggar och parkettgolv. Platsbyggd
bokhylla och 1 inbyggd garderob.



Allrum:
Ett generöst allrum med vitmålade väggar och målade färgglade
detaljer, vitmålat trätak samt parkettgolv med vattenburen
golvvärme. 2 öppningsbara fönster finns.
 
Sovrum 4/gästrum:
Sovrum med fondtapet med Josef Frank mönster, vitmålade
väggar och parkettgolv.

Allrum + Sovrum 4/gästrum

Rumsbeskrivning



Fräscht badrum med halvkaklade vita väggar, vitmålade väggar,
vitmålat trätak och turkost klinkergolv med vattenburen
golvvärme. Flera inbyggda öppna hyllor med turkos mosaik, ett
inbyggt skåp samt en platsbyggd hylla ovanför tvättstället samt
vid badkar. En helkaklat duschhörna med takdusch, ett
hörnbadkar, handfat i vit badrumsmöbel, vägghängd toalett samt
handdukstork med elvärme. Stort öppningsbart fönster samt två
fläktar finns.

Badrum

Rumsbeskrivning



Fräsch tvättstuga som även fungerar som groventré; perfekt när
barnen kommer hem från förskola och skola. Rostfri bänk med
nerfälld tvättho. Under bänken inryms tvättmaskin (Electrolux,
-13), torktumlare (Electrolux, -13) samt skåp. Ett platsbyggt skåp
finns och på vardera sidan av entrédörren finns öppen
väggförvaring med Elfa-inredning. Vitmålade väggar och praktiskt
klinkergolv med vattenburen golvvärme. Ljusinsläpp i tre
väderstreck.

Tvättstuga

Rumsbeskrivning



Vitmålad trappa ner till nedre plan, ljusgråmålade väggar med
rundad ledare i trä och väl nere finns träspaljéer på vardera sida av
trappan. Vid nedre hall finns platsbyggda detaljer, bl. a skåp med
hylla klädd i mosaik. Bergvärmeanläggningen (Nibe) hittar ni
bakom draperiet. Det finns en verkstadsdel/snickeribänk med
hyllor ovanför. Det finns ett praktiskt matförråd/skafferi med
inredning samt förråd. Vitmålade väggar, vitmålat trätak och
turkos mosaik på golv.

Nedre hall/pannrum/matkällare

Rumsbeskrivning



Friköpt tomt längst in på vändplan samt angränsande till
grönområde. Trädgården är helt inramad av staket samt av en
frodig tuija-häck med buskar i olika storlekar mot grönområdet.
Flera mysiga uteplatser finns runt om i trädgården; under ett av de
stora träden finns skiffer på marken och mysig belysning vilket ger
en känsla av ombonad pergola, en anlagd skifferlagd uteplats mitt
på tomten där ni kan njuta av tillvaron medan ni har full översikt
över barnens lek samt altanen där det finns plats för stort
långbord för många gäster.
 

Tomt Altanen i lärkträ, ligger i soliga sydvästläge vilket ger tillgång till
solen större delen av dagen tills den går ner i horisonten bakom
takåsarna. På tomten finns tre äppelträd, ett plommonträd,
odlingslådor samt ett växthus där vinrankorna frodas. Ena delen
av växthuset består av ett separat förråd. Ytterligare ett utvändigt
förråd om ca 11 kvm finns. Blå lekstuga följer med huset. Säljarna
har dragit fast el i hela trädgården och ljusslingorna kan styras
från insidan av huset, var för sig eller tillsammans. En trädgård att
njuta av för såväl liten som stor!
 
Tomtarea 846 m² (friköpt). Upplåtelseform: Friköpt

Tomt







Vad är renoverat?
2017 Installation av fiber
2017 Renovering av gästwc
2014 Utbyggnation med kök och matrum
2014 Ombyggnation av garage till tvättstuga/groventré
2014 Nytt yttertak
2013 Bergvärme
2013 Borttag av betongplatta badrum samt allrum, ny
underliggande isolering samt ingjuten vattenburen golvvärme
2013 Nytt badrum med hörnbadkar samt separat dusch
2012 Dränering
2012-2016 Omdragen el + ny elcentral
2012-Löpande byte av invändig färg till mera miljövänliga, bl a
linoljefärg

Övriga byggnader
Ett utvändigt förråd, ett växthus med separat förrådsdel samt en
lekstuga.

Uppvärmning
Bergvärme (Nibe, -13)

Driftskostnad
 I driftkostnaden om ca 18 400:-, som baserar sig på säljarnas
uppgifter med 6 personer i hushållet, ingår:Uppvärmning/
hushållsel ca 13 100:- (ca 6 5 00 kWh/år), V/A ca 3 600:- och
sophämtning ca 1 700:-.

Kommunal fastighetsavgift, villahemförsäkring samt framtida
underhåll tillkommer.

Bra att veta

Servitut, planbestämmelser m.m
Rättigheter- förmån: Förmån: Avtalsservitut: Byggnad I
Tomtgräns, 0180IM-02/28394.1
Planbestämmelser: Stadsplan (1980-03-04) Tomtindelning
(1951-08-15)

Hur är det med TV och Internet?
TV/Internet via öppen fiber. Även dragna kablar finns i hela huset.
 

Övrigt
Centraldammsugare finns.
Alla ytterväggar i källaren är målade med silikatfärg. Övriga väggar
och snickerier är målade med linoljefärg.
Vid installation av vattenburen golvvärme i allrum samt badrum i
källaren, togs betongplattan bort för ytterligare isolering innan
ingjutning av vattenrör.
Långtidsmätning radon utförd mellan 2007-02-01 och 2007-04-27
gav ett årsmedelvärde på 150 bq/m3 (godkända värden).

Ångermannagatan 65 tillmäts kulturklassificering "gult" av
Stadsmuseet, vilket innebär att bebyggelsen har en positiv
betydelse för stadsbilden och/eller har ett visst kulturhistoriskt
värde; http://stadsmuseet.stockholm.se/om-hus2/klassificering-
och-k-markning/stadsmuseets-kulturhistoriska-klassificering/.
Gällande husets storlek så var det från början 64+64 kvm. Efter
ombyggnationen har huset enligt arkitektritningen fått ytterligare
16 kvm på vardera plan, detta har dock inte uppdaterats i
fastighetsregistret.

 



Bra att veta

Trivsamt och attraktivt område med behagligt avstånd till
ombyggda Vällingby C där all tänkbar service samt butiker,
restauranger, biograf, teater, kommunikationer och buss finns.
Nälstabadet finns mycket nära. En kort cykeltur bort finns
Grimstaskogen - ett bra rekreationsområde med bl a motionsspår,
promenadstråk, stora öppna fält, strandbad och båtplatser. Här
finns Kanaans Trädgårdscafé som även erbjuder en filial/kaffebar
vid Råcksta tunnelbana. Gångavstånd till välskötta och trivsamma
Björklunds hage (4H-gård) i Norra Ängby samt nära till mysiga
strövområden vid Kyrksjön. Förskolor och skolor för alla åldrar
finns i omgivningen.

På bekvämt avstånd håller även Förbifart Stockholm på att
byggas, något som gör att norrort knyts ihop med söderort, läs
mera om detta på: http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/
Stockholm/Forbifart-stockholm/Vagstrackning/Vinsta/.

Säljarnas ord:
"När vi flyttade in i huset var allting brunt efter en 70-
talsrenovering. Vi har hela tiden strävat efter att ge huset tillbaka
den charm och känsla som huset ursprungligen uppfördes i, men
med moderna bekvämligheter och standard. Vi har skrapat färg
från dörrar, lister och karmar och vårdat dem med linolja och
linoljefärg. Fönstren är renoverade av Nacka Byggnadsvård. Vi har
efter lager av tapeter hittat hallens originalfärg och målat den
grön på nytt. Även kakel och klinker i hall, badrum och kök har vi
valt med utgångspunkt från husets originalfärger.

Eftersom huset har en kulturklassificering så var det inte självklart
att få bygglov för en utbyggnad, bygglov gavs till slut efter ett
givande samarbete med en byggnadsvårdsintresserad

handläggare som var mån om att utbyggnaden skulle bevara
husets karaktär. Utbyggnaden är gjord med linisolering och
linoljefärg, nya fönster är beställda från Polarfönster i samma stil
och mått som originalfönster och handmålade med linoljefärg,
även nya radiatorer är beställa i husets originalstil. Under
parkettgolv har vi använt ljudstegsmatta i lin. Samtliga väggar i
övre plan är målade med väggfärg från Auro på gipsspackel. Vi har
specialbeställt några dörrar i Gabon och hittat andra begagnade
på blocket.

Vi har gjort vårt yttersta för huset ska vara giftfritt och friskt och
lagt en stor möda vid alla detaljer.

Även om huset är underbart trivsamt så är trädgården den plats
där barnen trivs bäst. Här finns flera klätterträd och många olika
”rum." Under sommarens varma dagar finns både skugga och
svalka under de stora träden samtidigt som den stora altanen i
sibirisk lärk är gassande het i solen. Vintertid kan vi tack vare den
sluttande tomten dessutom åka pulka på vår egen tomt, även om
vi oftast åker i pulkabacken precis utanför huset. På hösten
rymmer altanen ett partytält och är den perfekta platsen för
Oktoberfest eller te under ett smattrande regn.

Det är med visst vemod vi säljer vårt älskade hus men framför allt
med stor glädje över att en ny familj så få njuta av att bo i det här
otroligt trivsamma och charmiga 50-talshuset."

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.
 
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på
www.lansfast.se/integritetspolicy



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.

Linda Olin

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: 070-162 71 81
E-post: linda.olin@lansfast.se

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!

Vad gör du om du är intresserad av
Ångermannagatan  65?

 

Hur går budgivningen till?

Fastighetsmäklare

Tips

Hur får du hjälp med boendekalkyl och bolån?

Ansvarig mäklare

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

Vällingby  Ångermannagatan 170, 162 65 Vällingby
Besöksadress: Ångermannagatan 170, Vällingby | Telefon: 08-409 25 830
lansfast.se/vallingby


