
ENGELBREKTSVÄGEN 34
5 RUM & KÖK | 113,2 KVM



Denna bostad hittar du också på
svenskamaklarhuset.se



VÄLKOMMEN TILL ENGELBREKTSVÄGEN 34

Stort BR-radhus i familjevänligt område!

Suveränt BR-radhus i familjevänligt område. 4 stora sovrum, ett härligt och
lättmöblerat vardagsrum, stilrent kök som är renoverat hösten 2017, två

badrum med fönster varav ena med badkar (-17) och  det andra med dusch.
Klädkammare finns på vardera våning. Två stycken uteplatser där framsidan

har en härlig morgonsol och baksidan har sol från ca lunch till kväll.
Varmt välkommen!
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SNABBA FAKTA

ENGELBREKTSVÄGEN 34
RADHUS | SÖDRA HAGA

Utgångspris 2 350 000 kr

Boarea 113,2 kvm

Antal rum 5 plus Kök

Avgift 7 109 kr/mån, Inkl. Värme, VA, Kabel-TV,
Parkering

Förening BRF Kvarnhöjden

Energiprestanda 129 kWh/kvm, år

Byggnadsår 1991

Upplåtelseform Bostadsrätt

Adress Engelbrektsvägen 34, 18646 Vallentuna

Kommun Vallentuna

ANSVARIG MÄKLARE

Emilie  Eppstein
Reg. Fastighetsmäklare
0723-89 69 59
emilie.eppstein@smh.se
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BOSTADENS FÖRDELAR

- Gavelläge
- Renoverat kök

- Renoverat Badrum np
- Renoverad hall
- Stora sovrum

- Uteplats i söderläge
- Morgonsol på framsidan

- Två klädkammare

5ENGELBREKTSVÄGEN 34



6 7ENGELBREKTSVÄGEN 34



6 7ENGELBREKTSVÄGEN 34



8



9ENGELBREKTSVÄGEN 34



10



11ENGELBREKTSVÄGEN 34



12



PLANRITNING
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RUMSBESKRIVNING

ENTRÉ
Härlig och inbjudande entré med plats för caféset
eller mindre soffgrupp. Här kan du avnjuta en kopp
caffe i morgonsolen.

KÖK
Kök från 2017 med stilrena materialval. Goda arbets-
och förvaringsmöjligheter. Kökets maskinella
utrustning består av: fullstor kyl och frys, spis, ugn,
inbyggd micro,  fläkt och diskmaskin. I köket finns
det plats för matbord för 6 personer framför trevligt
fönsterparti. Gråa skåpsluckor och vitt kakel ovan
bänkskiva som är i exklusiv granit.

VARDAGSRUM
Rejält vardagsrum med ett härligt ljusinsläpp och
trevlig utsikt i ogenerat och insynsskyddat läge. I
vardagsrummet ryms både en större soffgrupp och
matplats. Ekparkett på golv och ljusa väggar. Här
finns dessutom utgång till en rymlig uteplats i soligt
läge. Tomten går runt ena sidan av huset.

UTEPLATS
Underbar uteplats som går i vinkel runt huset. Både
Stenplattor och gräsmatta finns här för middagar i
solen och lek. Stora vinbärs- och björnbärsbuskar.
Plommonträd och ett insynsskyddat plank. Ett stort
förråd finns här. Sol från lunch till kväll!

HALL
Välkomnande och möblerbar hall som ansluter till
alla rum på nedre plan. Renoverat 2017 med klinker
på golv och ljusa väggar. Klädkammare finns under
trappen.

BADRUM NP
Trevligt badrum som är renoverat 2017 och  är
utrustat med: WC, handfat, kommod, spegel, badkar
och golvvärme. Det är indraget för tvättmaskin för
den som önskar.
Här finns ett fönster som ger rikligt med ljus in i
rummet.
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RUMSBESKRIVNING

SOVRUM 1
Stort sovrum på nedre plan som idag används som
TV-rum. Gott om plats för dubbelsäng och diverse
möblemang. Stora fönsterpartier mot den
insynsskyddade uteplatsen.

SOVRUM 2
Generöst sovrum med plats för dubbelsäng och
annan möblering.

SOVRUM 3
Det största sovrummet i bostaden med gott om plats
för dubbelsäng och annan möblering efter smak.

SOVRUM 4
Stort sovrum med gott om plats för dubbelsäng och
diverse möblemang.

BADRUM ÖP
Kaklat Större badrum med fönster. Golvet bytt 2014.
Nödvändigheter så som WC, dusch, handfat och
spegelskåp.
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OM BOSTADEN

ADRESS
Engelbrektsvägen 34, 18646 Vallentuna

ALLMÄNT
Utgångspris 2 350 000 kr

Månadsavgift 7 109 kr/mån, Inkl. Värme, VA, Kabel-TV,
Parkering

Boendeform Brf Radhus

Upplåtelseform Bostadsrätt

Storlek 5 rum + Kök

Boarea 113,2 kvm

Andel i förening 1,407

Andel av årsavgift 1,407

Lägenhetsnummer 00034

BYGGNADSFAKTA
Byggnadstyp Brf Radhus

Byggnadsår 1991

Uppvärmning Fjärrvärme

Fönster 3-glas

DRIFTKOSTNAD KR/ÅR
El 6 000 kr

Försäkring 1 900 kr

Summa 7 900 kr

Antal personer i hushållet 1

Energideklaration 30.04.2009

Energiprestanda 129 kWh/kvm, år

FÖRENINGEN
Namn BRF Kvarnhöjden

Organisationsform/Typ Bostadsrätt

Äkta/Oäkta Äkta

Renoveringar Balkonger och trapphus har renoverats
Totalrenovering av föreningens två tvättstugor
Uppfört låsbara bommar vid infarter
Byte av termostater på samtliga radiatorer i området
Rengöring av imkanaler i områdets kök

Pantsättning Bostaden är pantsatt

Pantsättningsavgift 465 kr

Överlåtelseavgift 1 163 kr

Allmänt Bostadsrättsföreningen består av 81 lägenheter.
Totala lägenhetsytan är 7865 kvm och innefattar 38 st 5:or,
21 st 4:or, 8 st 3:or och 14 st 2:or.

Föreningen har även en fristående byggnad med två
tvättstugor och en gemensamhetslokal.
Gemensamhetslokalen har bord och stolar för ca 30
personer samt ett pentry med kylskåp, mikrovågsugn och
två kokplattor. Gemensamhetslokalen får nyttjas av
medlemmarna.

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Trygg Hansa.

Parkering Parkering ingår i avgiften!

Tv / bredband Området är anslutet till Vallnet och varje
lägenhet har en fiberanslutning.
Bredband finns tillgängligt via fiberanslutningen.
IP-telefoni finns tillgängligt via fiberanslutningen.
IP-TV finns tillgängligt via fiberanslutningen.

IP-TV levereras av Sappa. Följande kanaler ingår i
basutbudet: SVT 1, SVT 2, SVT24, Barnkanalen,
Kunskapskanalen, TV3, TV4, Kanal 5, TV6, Sjuan, TV8,
Kanal 9, TV10, TV11, TV12. Sappakanalen.

I detta avtal ingår det även en IPTV-box Dialog DIP-701
som gör det möjligt för varje hushåll att abonnera på
ytterligare kanaler via SAPPA, 0774-444 744.

Övrigt Föreningen har 4 st soprum
Ett gemensamt förråd för gräsklippare, krattor och diverse
redskap som kan nyttjas av medlemmarna.
Två tvättstugor
En föreningslokal
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OM BOSTADEN

OMRÅDET
Allmänt Haga är ett populärt bostadsområde i den nordliga
delen av Vallentuna. Det är ett erkänt lugnt och trevligt
område med mycket barnfamiljer. Närhet till skolor såsom
Ormstaskolan, Östra ormsta förskola, Förskolan
Smultronet, Haga förskola.
På ca 1km tar man sig till Vallentuna Centrum med dess
breda utbud t.ex. livsmedelsbutiker, restauranger, caféer,
bank, apotek, systembolag m.m. Ca 1 km till Ormsta
station där roslagsbanan går.

Kommunikation Från området är det ca 900 meter till
Vallentuna station där roslagsbanan tar dig till Stockholms
innerstad på ca 30 minuter. Från Vallentuna centrum går
även bussar mot Danderyds sjukhus Arninge samt
Upplands väsby.

Med bil är det ca 2,5 mil till Stockholms innerstad och ca 3
mils färd till Arlanda.

Närservice I Vallentuna Centrum, som ligger med
gångavstånd, finns det en hel del restauranger och caféer,
bland annat Stenungsbageriet, Café Biscotti, Vallentuna
Gästgiveri och restaurangen Våning Ett.

I dagsläget finns det ett 50 tal butiker med planer om
ökning framöver. Här finns även mataffärer så som ICA och
Coop, även två st apotek och ett antal banker finns.

Vallentuna Kulturhus ligger med gångavstånd och är en
spännande mötesplats för allmänheten. Förutom ett stort
och modernt bibliotek rymmer huset även
utställningslokaler, flera scener och en kreativ verkstad.

För den som gillar en härlig promenad finns det vackra
promenadstråk längs med Vallentunasjön.

Med cirka 5 minuters promenad bort ligger det moderna
Sports Club Vallentuna med både simhall, gym samt
Sveriges kanske enda hinderbana inomhus.

Från Vallentuna C är det gångavstånd/bussförbindelser till
Ekebyskolan åk F-9, Hammarbacksskolan F-9,
Hjälmstaskolan F-9, Ikasus Friskola F-9 särskola samt
Vallentuna Gymnasium.

I närheten håller kommunen på att bygga en ny grund- och
förskola, projektet ska omfatta platser för 80 barn i
förskolan respektive drygt 800 elever i skolan. Hagaskolan
ska vara en skola och förskola med moderna miljöer, väl
anpassade för att stödja lärandet och skolans pedagogiska
arbetssätt, nu och i framtiden. Detta beräknas vara klar för
skolstart höstterminen 2019. Mer finns att läsa om detta på
Vallentuna Kommuns hemsida.
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OM FÖRSÄLJNINGEN

DIN FASTIGHETSMÄKLARE
Emilie  Eppstein är med genom hela affären. Tveka inte att

ställa frågor och komma med synpunkter. För oss är varje

förmedling unik.

INTRESSERAD AV DENNA BOSTAD?
Är du intresserad av att gå vidare – meddela mäklaren ditt

intresse på plats, så riskerar du inte att missa vid ett snabbt

avslut. Försök att vara förberedd med lånelöfte, värdering av

ditt nuvarande boende samt boendekostnadskalkyl.

BUDGIVNING
Finns det flera intressenter tillämpas öppen budgivning. Då

kan slutpriset avvika från det som är utgångspris. 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. Mäklaren framför alla bud till säljaren och upprättar en

förteckning över de 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 kontaktuppgifter som lämnas ut).

UNDERSÖKNINGSPLIKT
Efter köpet kan du inte påvisa fel som borde upptäckts vid en

noggrann undersökning av bostaden. Undersök därför

bostaden noga och gärna med hjälp av en sakkunnig person,

kontrollmät ytan om den är av betydelse för dig.

KONTRAKTSSKRIVNING
Fastighetsmäklaren upprättar köpehandlingarna och går

igenom dessa med parterna. Vi träffas på Svenska

Mäklarhusets kontor, Vallentuna. Ofta vill parterna skriva

kontrakt snarast, eftersom varken bud eller anbud är bindande

tills köpekontraktet är påskrivet av parterna.

HANDPENNING
Handpenning om 10% hålls av mäklaren på ett särskilt

klientmedelskonto skiljt från mäklarens övriga tillgångar, till

dess att alla villkor är uppfyllda.

TILLTRÄDE
Tillträde sker enligt överenskommelse, då träffas parterna hos

mäklaren där slutbetalning görs med hjälp av banken.

Mäklaren upprättar innan en avräkning där det framgår vad

som betalats, återstår att betala. Mäklaren överlämnar även en

journal över förmedlingen samt ett köpebrev/överlåtelsebevis.

Vid tillträdet får köparen nycklar och alla handlingar för

bostaden.

FINANSIERING
Om du behöver ha hjälp med kontakter till en bank för ett

förmånligt bolån, kontakta din fastighetsmäklare så hjälper vi

dig.

VÄRDERING INFÖR ETT KÖP
Inför ett köp rekommenderar vi att du bokar in ett möte med

din lokala fastighetsmäklare för värdering av din bostad och

rådgivning om rådande marknadsläge. Passa på att få fri

rådgivning både om köp och försäljning – det har många tjänat

på. Din lokala fastighetsmäklare hittar du på vår hemsida

svenskamaklarhuset.se eller via tel. 0200-386 000.

FASTIGHETSMÄKLARENS SIDOTJÄNSTER
Enligt lag får mäklare erbjuda sidotjänster, så länge dessa inte

är förtroenderubbande och eventuell ersättning endast är

obetydlig. Fastighetsmäklaren ska innan avtal ingås, informera

säljare och tilltänkta köpare om sådana tjänster samt den

ersättning denne får för dessa. Det lokala kontoret på Svenska

Mäklarhuset erhåller en administrationsersättning för

annonser publicerade på Hemnet.

"Tveka inte att
höra av dig om
du har frågor!"

Emilie  Eppstein
Reg. Fastighetsmäklare
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Vi behandlar informationen från våra kunder på ett 

varsamt och ansvarsfullt sätt och i enlighet med 

Dataskyddsförordningen (GDPR). I alla sammanhang 

där personuppgifter kan komma att behandlas av 

Svenska Mäklarhuset eller av någon annan för 

Svenska Mäklarhusets räkning, vidtas därför alla 

rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda kund-

uppgifter från obehörig åtkomst, vidarespridning, 

ändring och förstörelse.

Vi på Svenska Mäklarhuset behandlar personuppgifter

såsom namn, telefonnummer, e-post och adress, som 

du själv har tillhandahållit oss i syfte ge en tjänst eller 

att återkoppla till dig på ett eller annat sätt. Det kan 

t ex vara att du har varit på en av våra visningar, 

anmält dig för att få en kostnadsfri värdering, en 

värdebevakare eller att få matchande bostäder som 

vi bevakar. Dina personuppgifter används även för 

kundnöjdhetsuppföljningar i syfte att förbättra 

våra tjänster. 

Grunden för vår behandling av dina personuppgifter 

är antingen för att kunna uppfylla ett avtal, samtycke, 

lagkrav (t.ex. Fastighetsmäklarlagen) eller att vi har 

ett legitimt intresse av att behandla dina uppgifter för 

att tex följa upp förfrågningar eller kundnöjdhet. 

Uppgifterna kommer finnas lagrade så länge vi har en 
rättslig grund för lagringen.

Du kan, så länge uppgifterna finns lagrade hos 
Svenska Mäklarhuset, begära att få ett utdrag på 

uppgifterna eller att få uppgifterna rättade eller 

raderade. Du har också rätt att klaga på behandlingen 

till Datainspektionen. Dina personuppgifter kommer 

inte att lämnas ut till tredje part, föras över till land 

utanför EU eller behandlas för några andra ändamål 

än vad som anges ovan. 

Om du önskar kontakta oss med anledning av vår 

hantering av dina personuppgifter är du välkommen 

att göra det på genom att skicka ett mail till: 

info@smh.se

Har du synpunkter, eller klagomål till oss vänder 

du dig till Niclas Spång, chef på Svenska Mäklarhuset,

via mail: niclas.spang@smh.se

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Inom Svenska Mäklarhuset är våra kunders förtroende vår största tillgång.

Förtroendet bygger på respekt och skydd för kundernas personliga integritet.



svenskamaklarhuset.se


