
Larsbodavägen 50 



Pris: 2 445 000 kr 

Rum: 3 rum + kök 

Boarea: 75 kvm. Köparen uppmanas att kontrollera bostadens bo- och 

biarea om denna är väsentlig för köparen. 

Avgift: 4 384 kr I månadsavgiften ingår värme, vatten, kabel-TV och 

Bredband, tv och ip-telefoni (man betalar för sina samtal). 

Byggår/Ombyggnadsår: 1958 

Ansvarig mäklare: Simon Strand, Reg. Fastighetsmäklare 

telefon , mobil 0708-99 79 40 

simon.strand@notar.se 
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Beskrivning 

Välkommen till en fantastisk trea med tilltalande öppna ytor och underbar balkong 

Här ges nu chansen att förvärva en eftertraktad trea i ett toppläge i en välskött förening. Lägenheten erbjuder ett trivsamt 
kök och en matsalsdel med öppen planlösning mot vardagsrum. Denna stamrenoverade bostad med två rofyllda sovrum 
något utöver det vanliga. 

Köket från 2013 är smakfullt inrett med vita fronter som kontrasterar fint mot den mörka bänkskivan och de nylagda golvet. 
Med fönster i sydöst hinner du fånga morgonsolen vid frukostbordet. 

Ett mycket socialt och öppet vardagrsum med öppen planlösning mot matsalsdel. Här kommer du även ut till balkongen som 
är av modell större. 

Med närhet till både grönområde och lekplats, farsta centrum och kommunikationer är detta det perfekta boendet. Här finns 
allt du kan tänka dig, förskolor, restauranger, torghandel, tunnelbana mm 
Välkomna! 

Planlösning 

HALL: 
Välplanerad hall med ljus från angränsande rum 

VARDAGSRUM: 
Ljust och rymligt vardagsrum med utgång till balkong. Ljusinsläpp från två väderstreck bidrar tilll den härligt luftiga känslan 

KÖK: 
Gott om arbetsytor med ny bänkskiva och ny diskmaksin. Med ett härligt ljus gör det köket till en plats att trivas i. 

BADRUM: 
Fräscht från 2011 med kaklade väggar och golv 
Här finns wc, dusch, tvättmaskin, och spegelskåp 

SOVRUM 1: 
Rymligt sovrum med nylagt golv. Här finns gott om plats för dubbelsäng och utökad förvaring 

SOVRUM 2: 
Även detta rum är rymligt och perfekt som barnrum eller kontor 



Bostadstyp 
Bostadsrättslägenhet 
Lgh nr. 1201 i Brf Kråkskär. 
Belägen i Stockholm kommun,  församling. 

Byggnad 
Uppvärmning: Fjärrvärme 

Boarea/Biarea 
Boarea cirka 75 kvm 

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

Avgift 
4 384 kr I månadsavgiften ingår värme, vatten, kabel-TV 
och Bredband, tv och ip-telefoni (man betalar för sina 
samtal). 

Ekonomi 
Andel i föreningen: uppgiften har ej gått att få fram. 
Pantsättningsavgift: 448 kr. 
Överlåtelseavgift: 1 120 kr som betalas av köparen. 

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 Kråkskär. 
I föreningen finns 116 st lägenheter, 5 st hyresrätter och 5
st lokaler. 
Byggnadsår: 1958. 

Föreningsinformation 
Allmänt om föreningen: Brf Kråkskär är en äkta förening 
bestående av 116 lägenheter varav 5 st upplåts med 
hyresrätt, samt 5 st lokaler. Föreningen ligger i Farsta 
centrum på Larsbodavägen 36-50 och bildades år 1982.  

Fastigheten är uppförd år 1958, och har sedan år 2007 
genomgått större renoveringar avseende fasad, fönster, 
tak och balkonger. 

Kommande renoveringar: Finns inga kommande 
planerade renoveringar. 
Gjorda renoveringar 

2017: Stamrenovering Klart relining.  
1996: Nya tvättmaskiner 
1997: Träningsrum färdigställt, hissar renoverade 

1999: Högtrycksspolning av stammar. Injustering av 
värmesystemet, ombyggnad av hetvattenslingor och 
frekvent styrda pumpar. Målning av samtliga trapphus 
2002: Festlokal och bastu stod klara 
2005: Byte av värmestammar 
2007-2010: Renovering om byte av fasader, fönster och 
balkonger 
2009: Omläggning av takbeklädnad 
2010: Färdigställande av brandväg på baksidan 
2011: Byte av föreningens låssytem 
2014: Brandskyddsinventering, byte av tvättmaskiner 
samt renovering av socklar. Renovering el, målning och 
golv i entréer. Installation av nödbelysning i källare. 
2015: Trapphus i portarna 46-50 har målats om. Samtliga 
armaturer i trapphusen har bytts ut. Fogning av 
balkongelementen.  
2016: Trapphus i portarna 36-42 har målats om. 
Stamrenovering av bottenplattor och lokaler utfört. 

Ägande i föreningen: Föreningen godkänner delat ägande.
Juridisk person som medlem godkänns ej. 

Föreningens ekonomi: Avgiften var oförändrad 2017. 
2018-01-01  höjdes avgiften med 5%. Föreningen har inte 
beslutat om några kommande avgiftshöjningar. 

Övrigt: Medlemskapet skickas: 
Adress: HSB Brf Kråkskär 
c/o IDS Redovisning 
Ekuddsvägen 25 
131 38 NACKA 

medlemskap i HSB krävs 
Ekonomisk förvaltare: IDS redovisning. 

Gemensamma utrymmen 
Det finns bastu, samlingslokal, tvättstuga, 
övernattningslägenhet och motionsrum. 

Städning 
Trappstäd sköts av städfirma. 

Bilplats 
Föreningen har tillgång til 29 parkeringsplatser och 63 
garageplatser. Parkeringsplatserna kostar 225kr/mån 
och garaget kostar 475kr/mån, samt elplatser kostar 
325kr/mån. 
För att ställa sig i kö så väner man sig till förvaltaren IDS 
Redovisning. 

TV/Internet 
TV: Ansluten till kabelnät.  
Levrantör: Bredbandsbolaget 
Basutbudet av kanaler ingår. 



Internet: Bredband. 
Levrantör: Bredbandsbolaget. 

Övriga upplysningar 
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. 

Undersökningsplikt 
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. 



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 och leverantörer 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. 



w w w . n o t a r . s e

A N T E C K N I N G A R



Bra att veta
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.

Mäklarens roll vid en försäljning
Mäklarens roll är att vara en opartisk länk mellan säljaren och köpa-
ren. 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 budgiv-
ning spontant när det finns flera spekulanter på ett objekt.

Budgivning
Vänligen notera att bud som återges på www.notar.se inte nödvän-
digtvis 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 budgiv-
ning 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 gäl-
ler 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 köpekon-
trakt 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 nå-
gon 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 kom-
mer 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 sam-
arbetsparter. Som ett led i överlåtelsen kommer personuppgifter att 
överföras till Notars samarbetsparter för publicering på Internet och 
för statistiktjänster. Personuppgifter kan således komma att behand-
las 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 rät-
telse eller borttagande av personuppgift. I samband med underteck-
nade 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 sidoverk-
samhet, redovisa detta skriftligen till säljare och köpare. Av informa-
tionen 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
Rörlig ersättning: Ja, 600 kr och uppåt



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 
0708-99 79 40 
simon.strand@notar.se 

Simon Strand 

Sköndalsvägen 81, 128 66 Sköndal, Tel 08 - 400 29 601, farsta@notar.se 




