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Ditt  l i vs  bästa af fär

Beskrivning
Välkommen att trivas i en väldigt unik bostad fördelad på två
våningar. I folkkära Fålhagen finns det nu äntligen möjligheten
att bosätta sig i en bostad utöver det vanliga.

I en fastighet från 1953 återfinns nu denna fina bostad i ett av
Uppsalas mest eftertraktade område. Väljer ni att bosätta er
på Oxelgatan 19 så kommer ni kunna njuta av ett bekvämt
boende.

Här bor ni i en tvåvåningslägenhet med huskänsla, samtidigt
som bostaden ligger belägen i ett lugnt och insynsskyddat läge.
Läget är optimalt för att snabbt kunna ta sig ut på föreningens
fina innergård, här kommer ni att kunna njuta i goda vänners
sällskap. Här finns mysiga sittgrupper och vill du så plockar du
bär och örtkryddor till maten.

Bostaden är i genomgående toppskick, här har orginaldetaljer
bevarats och renoveringarna som är gjorda är väl
genomtänkta. Inget har här lämnats åt slumpen.

I bostaden kommer ni att hitta flertalet tidstypiska detaljer,
originalgolv, generös takhöjd, balkong i bästa solläge, rejäla
fönsterbrädor och en vacker öppen spis. Den öppna spisen är
något utöver det vanliga och något som karakteriserar denna
bostad.

Bostaden genomsyras av en ljus, luftig och inbjudande känsla.
Bostaden fördelas på entré, inre hall, uthyrningsdel, modernt
kök, tre stycken bra sovrum och vardagsrum. Till bostaden är
det även gott om extra förrådsyta.

Väljer ni att bosätta er här på Oxelgatan 19 så kommer ni att
bo i ett perfekt läge i Fålhagen. Här bor ni med närhet till allt
vad centrala Uppsala har att erbjuda, samtidigt bor ni i ett
lugnt och trivsamt kvarter med närhet till skola och förskola.
Resecentrum och Uppsalas stadspuls ligger beläget endast ett
stenkast bort. Vid Vaksala torg finner ni en trevlig torghandel
och UKK med såväl konserter, föreläsningar, luncher och mer.
Granne till torget finns populära köpcentret Kvarnen med
service som livsmedelsbutik, systembolag, apotek mm. Utöver
detta finns flertalet omtyckta restauranger och
träningsanläggningar inom promenadavstånd.

En personlig favorit inom området är Fålhagens IP, en perfekt
plats att starta morgonen vid. Här kan ni njuta av fin utsikt
över domkyrka och slott. Samtidigt får ni den perfekta platsen
att starta morgonen på vid attraktiva villakvarter.

Anmäl ert intresse för att säkerställa att ni tar del av all
information.

Planlösning
NEDERVÅNINGEN

Entréplan
-Ingång till våningen. Här går det att sätta upp en dörr för att
skapa en uthyrningsdel.

Hall
-Välkomnande hall med plats för avhängning av ytterkläder.
Här finner man originalgolv och ljus-målade väggar.

Sovrum
-Stort sovrum med två inbyggda garderober. Här finner man en
kombinerad  tvättmaskin och torktumlare, ett pentry med

framdraget vatten, diskbänk och hyllor. En fransk balkong med
utsikt mot Uppsala Domkyrka förgyller detta sovrum. På golvet
ligger det snygga originalgolv i trä. Väggarna är ljusa.

WC
-Enklare toalett som består av handfat och wc. Kakel över
handfatet, vita ytskikt och klinker på golvet.

Badrum
-Rymligt badrum med helkaklade väggar och ljust klinkergolv
med golvvärme. I badrummet finner man duschväggar,
handfat, kommod, skåp, el och vattenburen handdukstork, wc
och ett fönster mot köket för ljusinsläpp.

Sovrum
-I anslutning till matrummet finner ni ytterligare ett sovrum.
Här finner man en platsbyggd garderob. Ljusa väggar och
originalgolv i trä.

Vardagsrum
-Ett ljust vardagsrum med ett fint ljusinsläpp från fönstren. Här
kommer ni att kunna njuta av den maffiga spisen. Från
vardagsrummet når man bostadens balkong var det bjuds på
en läcker utsikt och det bästa solläget. I enhet med de övriga
rummen hittar man originalgolv och ljusa ytskikt i
vardagsrummet.

Sovrum
-Ljust sovrum som ligger lugnt beläget mot föreningens fina
innergård. Här finner man förvaringsmöjligheter i originalskåp.
Originalgolv och ljusa väggar.

Kök
-Stilrent och modernt kök med delvis bevarade originaldetaljer.
Vitkaklade väggar, originalgolv i trä vid matrum och
linoleumgolv i köket (original trägolv är bevarat under mattan).
Allt i köket håller en hög kvalité. Köket är vidare utrustat med
kyl/frys, varmluftsugn, induktionshäll, fläkt och integrerad
diskmaskin.  Ett kök för den perfekta middagsbjudningen.

Ovanvåning

Allrum
-På övervåningen välkomnas man av ett stort allrum med en
öppen planlösning. Genom de två takfönster som rummet har
att erbjuda får rummet ett generöst ljusinsläpp. Här hittar man
trägolv och ljusa ytskikt.

Sovrum
-I anslutning till allrummet finner ni ytterligare ett sovrum med
ett vackert ljusinsläpp från den franska balkongen. Trägolv och
ljusa ytskikt.

Klädkammare/sovrum/Barnrum
-Genom sovrummet når man denna stora klädkammare som
erbjuder stora förvaringsmöjligheter eller möjlighet till ett litet
sovrum/barnrum. Trägolv och ljusa ytskikt

Badrum
-På övervåningen finner man ett helkaklat modernt badrum
utrustat med wc, badkar och handfat. I badrummet finner man
ett klinkergolv utrustat med golvvärme.



Ditt  l i vs  bästa af fär

Beskrivning
Välkommen att trivas i en väldigt unik bostad fördelad på två
våningar. I folkkära Fålhagen finns det nu äntligen möjligheten
att bosätta sig i en bostad utöver det vanliga.

I en fastighet från 1953 återfinns nu denna fina bostad i ett av
Uppsalas mest eftertraktade område. Väljer ni att bosätta er
på Oxelgatan 19 så kommer ni kunna njuta av ett bekvämt
boende.

Här bor ni i en tvåvåningslägenhet med huskänsla, samtidigt
som bostaden ligger belägen i ett lugnt och insynsskyddat läge.
Läget är optimalt för att snabbt kunna ta sig ut på föreningens
fina innergård, här kommer ni att kunna njuta i goda vänners
sällskap. Här finns mysiga sittgrupper och vill du så plockar du
bär och örtkryddor till maten.

Bostaden är i genomgående toppskick, här har orginaldetaljer
bevarats och renoveringarna som är gjorda är väl
genomtänkta. Inget har här lämnats åt slumpen.

I bostaden kommer ni att hitta flertalet tidstypiska detaljer,
originalgolv, generös takhöjd, balkong i bästa solläge, rejäla
fönsterbrädor och en vacker öppen spis. Den öppna spisen är
något utöver det vanliga och något som karakteriserar denna
bostad.

Bostaden genomsyras av en ljus, luftig och inbjudande känsla.
Bostaden fördelas på entré, inre hall, uthyrningsdel, modernt
kök, tre stycken bra sovrum och vardagsrum. Till bostaden är
det även gott om extra förrådsyta.

Väljer ni att bosätta er här på Oxelgatan 19 så kommer ni att
bo i ett perfekt läge i Fålhagen. Här bor ni med närhet till allt
vad centrala Uppsala har att erbjuda, samtidigt bor ni i ett
lugnt och trivsamt kvarter med närhet till skola och förskola.
Resecentrum och Uppsalas stadspuls ligger beläget endast ett
stenkast bort. Vid Vaksala torg finner ni en trevlig torghandel
och UKK med såväl konserter, föreläsningar, luncher och mer.
Granne till torget finns populära köpcentret Kvarnen med
service som livsmedelsbutik, systembolag, apotek mm. Utöver
detta finns flertalet omtyckta restauranger och
träningsanläggningar inom promenadavstånd.

En personlig favorit inom området är Fålhagens IP, en perfekt
plats att starta morgonen vid. Här kan ni njuta av fin utsikt
över domkyrka och slott. Samtidigt får ni den perfekta platsen
att starta morgonen på vid attraktiva villakvarter.

Anmäl ert intresse för att säkerställa att ni tar del av all
information.

Planlösning
NEDERVÅNINGEN

Entréplan
-Ingång till våningen. Här går det att sätta upp en dörr för att
skapa en uthyrningsdel.

Hall
-Välkomnande hall med plats för avhängning av ytterkläder.
Här finner man originalgolv och ljus-målade väggar.

Sovrum
-Stort sovrum med två inbyggda garderober. Här finner man en
kombinerad  tvättmaskin och torktumlare, ett pentry med

framdraget vatten, diskbänk och hyllor. En fransk balkong med
utsikt mot Uppsala Domkyrka förgyller detta sovrum. På golvet
ligger det snygga originalgolv i trä. Väggarna är ljusa.

WC
-Enklare toalett som består av handfat och wc. Kakel över
handfatet, vita ytskikt och klinker på golvet.

Badrum
-Rymligt badrum med helkaklade väggar och ljust klinkergolv
med golvvärme. I badrummet finner man duschväggar,
handfat, kommod, skåp, el och vattenburen handdukstork, wc
och ett fönster mot köket för ljusinsläpp.

Sovrum
-I anslutning till matrummet finner ni ytterligare ett sovrum.
Här finner man en platsbyggd garderob. Ljusa väggar och
originalgolv i trä.

Vardagsrum
-Ett ljust vardagsrum med ett fint ljusinsläpp från fönstren. Här
kommer ni att kunna njuta av den maffiga spisen. Från
vardagsrummet når man bostadens balkong var det bjuds på
en läcker utsikt och det bästa solläget. I enhet med de övriga
rummen hittar man originalgolv och ljusa ytskikt i
vardagsrummet.

Sovrum
-Ljust sovrum som ligger lugnt beläget mot föreningens fina
innergård. Här finner man förvaringsmöjligheter i originalskåp.
Originalgolv och ljusa väggar.

Kök
-Stilrent och modernt kök med delvis bevarade originaldetaljer.
Vitkaklade väggar, originalgolv i trä vid matrum och
linoleumgolv i köket (original trägolv är bevarat under mattan).
Allt i köket håller en hög kvalité. Köket är vidare utrustat med
kyl/frys, varmluftsugn, induktionshäll, fläkt och integrerad
diskmaskin.  Ett kök för den perfekta middagsbjudningen.

Ovanvåning

Allrum
-På övervåningen välkomnas man av ett stort allrum med en
öppen planlösning. Genom de två takfönster som rummet har
att erbjuda får rummet ett generöst ljusinsläpp. Här hittar man
trägolv och ljusa ytskikt.

Sovrum
-I anslutning till allrummet finner ni ytterligare ett sovrum med
ett vackert ljusinsläpp från den franska balkongen. Trägolv och
ljusa ytskikt.

Klädkammare/sovrum/Barnrum
-Genom sovrummet når man denna stora klädkammare som
erbjuder stora förvaringsmöjligheter eller möjlighet till ett litet
sovrum/barnrum. Trägolv och ljusa ytskikt

Badrum
-På övervåningen finner man ett helkaklat modernt badrum
utrustat med wc, badkar och handfat. I badrummet finner man
ett klinkergolv utrustat med golvvärme.



Ditt  l i vs  bästa af fär

Bostadstyp
Bostadsrättslägenhet
Lgh nr. 4 i Brf Oxeln.
Belägen i Uppsala kommun, Uppsala Domkyrkoförsamling
församling.
Skattesats 34.01.

Boarea/Biarea
Boarea 115 kvm, biarea 52 kvm. Areauppgifter enligt förvaltare.

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

Avgift
5 935 kr I avgiften ingår värme och vatten

Ekonomi
Andel i föreningen: uppgiften har ej gått att få fram. Andel av
årsavgiften är 14.42%
Pantsättningsavgift: 455 kr
Överlåtelseavgift: 1 138 kr

Driftkostnad
Driftkostnaden är ca 1 119 kr/mån varav:
Försäkring: 319 kr/mån
Hushållsström: 800 kr/mån

Pantsättning
Denna bostad är pantsatt. Detta innebär att säljaren har tagit
lån med bostaden som säkerhet. Dessa lån löses i sin helhet
eller byter säkerhet i samband med tillträdet.

Förening
Bostadsrättföreningen Brf Oxeln.
Föreningen är ett privatbostadsföretag (äkta).
I föreningen finns 8 st lägenheter
Byggnadsår: 1953.

Föreningsinformation
Allmänt om föreningen: Bostadsrättsföreningen Oxeln är
belägen i vackra fålhagen och består av fastigheten Fålhagen
25:10 med två byggnader på Oxelgatan 19 och 21. Föreningen
bildades 1953.

Kommande renoveringar: 2018 – Sotning och
brandskyddskontroll i öppna spisarna + skorstenskoll
2012 – Renovering av balkonger
2012 – Byte av tvättmaskin i tvättstugan
2012 – Byte av varmluftsfält till luftavfuktare
2012 – Byte av fönster till treglas (2 + 1 trä och aluminium)
2012 – Byggt bastu i duschrummet i 21:an
2011 – Ny dusch i gemensamma utrymmet i 21:an
2011 – Klinkergolv i duschrum i 21:an
2011 – Plattläggning utanför sophus
2010 – Stamrenovering
2010 – Ny mangel i gemensamma utrymmen
2009 – Ventilationskontroll inför kommande stamrenovering
2009 – Kabeldragning och nya antennuttag
2008 – Upprustning av pingisrummet i 21:an
2007 – Upplåtelse av vindsutrymmen
2007 – Klinker i tvättstuga
2007 – Besiktning balkonger
2006 – Nya torktumlare

Ägande i föreningen: Föreningen accepterar delat ägande.
Juridisk person accepteras ej.

Övrigt: Till bostaden hör tre förråd.

Energideklaration
Energiprestanda: 178 kWh/kvm år

Gemensamma utrymmen
Det finns tvättstuga, cykelförråd, hobbyrum, pingis/
aktivitetsrum och bastu.

Bilplats
4 parkeringar med elpint - 120kr/mån - Separat kö
4 Garage - 350kr/mån - Separat kö

TV/Internet
Internet: Föreningens alla lägenheter har indraget fiber.

Nuvarande ägare
Karin Berglöf och Björn Lundmark

Gård/Innergård
Skriv din text här

Övriga Upplysnignar
Ovanstående uppgifter är grundade på av säljaren
och av berörd förening lämnad information. Köpare/
spekulant uppmanas att kontrollera dessa uppgifter
med föreningen rörande lediga p-platser, kommande
renoveringar och eventuella avgiftsförändringar.
Köpare/spekulant är medvetna om att bostaden
köpes i befintligt skick och uppmanas att undersöka
bostaden ordentligt. Nedtagning av väggar och/eller
väsentliga förändringar, ingrepp i bärande
konstruktioner och ändring av ledningar för
avlopp, värme, gas eller vatten av en lägenhet är alltid
en fråga för föreningens styrelse att ta ställning till i
varje enskilt fall. Detta gäller även om förändringen
inte medför risker för byggnadens konstruktion.
Genom parternas signaturer nedan vidimerar
säljaren att uppgifterna är korrekta så långt säljaren
känner till och att köparen har tagit del av innehållet.
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Utgångspunkt för ansvarsfördelningen vid
överlåtelse av bostadsrätt
Utgångspunkten är att bostadsrätten 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 ålder, pris, skick och användning.
Därutöver gäller normalt att bostadsrätten 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 motsvarande regler i
jordabalken.

Köparens undersökningsplikt
Om köparen uppmanats att undersöka 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 ev tecken på läckage under
diskbänken och i badrum eller annat 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 undersökning 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 brister, 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 vitvarornas ålder och beräknade ”
livslängd”.

Det är inte bara själva lägenheten som undersökningsplikten
omfattar. Även förhållanden kring bostadsrättsföreningen bör
undersökas, 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 upplysningsskyldighet 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
köparen om ett sådant väsentligt förhållande 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
undersökningsplikt. 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 säljaren kan i
normalfallet inte åberopas av köparen. Utfästelse Säljaren kan bli
bunden av en utfästelse beträffande bostadsrättens skick.
Allmänt lovprisande eller generella uttalanden betraktas ej som
utfästelser.

Avtalsfrihet
Avtalsfrihet råder mellan parterna om ansvaret för
bostadsrättens skick, varför man kan avtala om annan
ansvarsfördelning. Denna information redovisar kortfattat den
ansvarsfördelning som köplagen föreskriver och som gäller om
inte annan ansvarsfördelning särskilt avtalats.

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.

Finansiering
På uppdrag av Notar kommer du som besökt visningen att bli
kontaktad av Plus Bolån med ett erbjudande om lånelöfte. Att ha
finansieringen klar är en förutsättning för att med framgång delta
i en budgivning eller fullfölja ett köp. Plus Bolån är ett lån som
förmedlas av bolånerådgivare i samarbete med din mäklare. På
så sätt får du kontakt med en rådgivare direkt i samband med
bostadsaffären. Dessutom är räntan låg, och vi kan lätt anpassa
dina villkor eftersom vi har kunskap om bostaden och området.
Hur mycket kan du låna?
Läs mer på www.plusbolan.se eller ring
08-651 01 00.

Notars Vänner
Notar har många vänner som vi gärna delar med oss av.
Du kan komma att bli kontaktad för att få rabatter och
erbjudanden från företag ochleverantörer som vi samarbetar
med.

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.
Initiativet är en del av en branschöverenskommelse för att
motverka så kallade lockpriser. En stor del av mäklarföretagen
som är verksamma inom Stockholms innerstad
står bakom överenskommelsen.

Undersökningsplikt
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Ditt  l i vs  bästa af fär

Mäklarens roll vid en försäljning
Mäklarens roll är att vara en opartisk länk mellan säljaren och
köparen. 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 budgivning spontant när det finns flera spekulanter på
ett objekt.

Budgivning
Vänligen notera att bud som återges på www.notar.se inte
nödvändigtvis 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
budgivning 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 gäller 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
köpekontrakt 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 någon 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
kommer 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
bestämt 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.

PUL
Personuppgifter som lämnas till Notar/fastighetsmäklaren och
som Notar/fastighetsmäklaren erhåller genom överlåtelse
kommer att registreras i datasystem i den utsträckning som
behövs för att tillhandahålla tjänster och kunderbjudande hos
Notar och dess samarbetsparter. Som ett led i överlåtelsen
kommer personuppgifter att överföras till Notars
samarbetsparter för publicering på Internet och för
statistiktjänster. Personuppgifter kan således komma att
behandlas i datasystemet hos företag och organisationer med
vilka Notar samarbetar.
Information om behandling av personuppgifter lämnas av
Notar på Notars lokala kontor, som också tar emot begäran om
rättelse eller borttagande av personuppgift. I samband med
undertecknade av överlåtelseavtal/köpekontrakt samtycker jag
till att Notar och Notars samarbetspartner får behandla
informationen om slutpris avseende det objekt som
förmedlingsuppdraget avser tillsammans med objektets adress
för ovan nämnda ändamål.

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 säljare 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, 300 kr inkl. moms.

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.

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

Bra att veta
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Välkommen till Notar
Varför når vissa fastighetsmäklare alltid högsta försäljningspris? I Notars fall handlar det om en kombination av 

stort engagemang och en noggrant utarbetad samt kontrollerad arbetsprocess. I Stockholm, Uppsala och Örebro 

är Notar en av de största och snabbast växande mäklarföretagen med ständigt återkommande kunder.

Det krävs helt enkelt lite mer av ett bra mäklarföretag när det gäller medarbetarna, marknadsföringen, tekniken, 

tillgängligheten, kvalitetssäkringen och affärsvillkoren - bara för att nämna några exempel. Allt detta kan du som 

funderar på att sälja din bostad dra nytta av. Vad passar dig och dina behov? Vill du också göra ditt livs bästa 

affär?

Notar har den mest kraftfulla marknadsföringen i branschen. I Notar Bostad väljer du själv storlek på din annons 

och på internet får du den allra senaste tekniken. Självklart finns vi även på alla relevanta bostadssajter. 

Dessutom marknadsförs er bostad lokalt i närområdet genom strategisk skyltning och våra personligt utformade 

visningsbrev.

När du väljer Notar som fastighetsmäklare väljer du trygghet. Trygghet i att veta att ni som säljare väljer både 

bud och budgivare, sker ingen försäljning utgår heller ingen kostnad för vårt arbete.

Våra mäklare är erfarna och besitter gedigen kunskap om just er specifika marknad. Det kundnät och 

spekulantregister vi har idag är unikt. Vi skapar de bästa förutsättningarna vid just din bostadsförsäljning. Vi får 

helt enkelt flest spekulanter till visningarna och det innebär högsta möjliga pris.

Reg. Fastighetsmäklare
018-430 10 54 · 0733-95 86 40
marta.stillstrom@notar.se

Märta Coronel Stillström

Östra Ågatan 29, 753 22 Uppsala, Tel 018-430 10 50, uppsala@notar.se

Walle Aboukhaled
Reg. Fastighetsmäklare
0768-56 47 24

walle.aboukhaled@notar.se

Brantingstorget 18, 754 34 Uppsala, Tel 018-430 10 50, uppsala@notar.se
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Det krävs helt enkelt lite mer av ett bra mäklarföretag när det gäller medarbetarna, marknadsföringen, tekniken, 

tillgängligheten, kvalitetssäkringen och affärsvillkoren - bara för att nämna några exempel. Allt detta kan du som 

funderar på att sälja din bostad dra nytta av. Vad passar dig och dina behov? Vill du också göra ditt livs bästa 

affär?

Notar har den mest kraftfulla marknadsföringen i branschen. I Notar Bostad väljer du själv storlek på din annons 

och på internet får du den allra senaste tekniken. Självklart finns vi även på alla relevanta bostadssajter. 

Dessutom marknadsförs er bostad lokalt i närområdet genom strategisk skyltning och våra personligt utformade 

visningsbrev.

När du väljer Notar som fastighetsmäklare väljer du trygghet. Trygghet i att veta att ni som säljare väljer både 

bud och budgivare, sker ingen försäljning utgår heller ingen kostnad för vårt arbete.

Våra mäklare är erfarna och besitter gedigen kunskap om just er specifika marknad. Det kundnät och 

spekulantregister vi har idag är unikt. Vi skapar de bästa förutsättningarna vid just din bostadsförsäljning. Vi får 

helt enkelt flest spekulanter till visningarna och det innebär högsta möjliga pris.
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