
STÄKET/JÄRFÄLLA
6 ROK
BOAREA 140 KVM
TOMTREA 140 KVM
2.995.000 SEK

ESNY 
INTAR 
ORTEN
Det är utanför stadskärnan det nya 
händer. Här ute startar de nya trenderna 
inom musik, mat, kultur och design. Och 
det är här staden växer. Urban by ESNY 
är ett syskonföretag till Eklund Stockholm 
New York. Vi har samma höga ambi-
tionsnivå, men denna gång med förorten 
i fokus. Vi vill ge alla fantastiska platser 
utanför stadskärnan den uppmärksamhet 
de förtjänar. Därför har vi specialiserat 
oss på bostäder i förorten och vill gärna 
hjälpa både dig som vill sälja en bostad 
och dig som är sugen på att flytta hit! 

urbanbyesny.se

Välskött villa, med bland annat nytt 
tak från 2018, på lugn gata med tomt i 
soligt västerläge. Här bor ni ett trevligt 
hus i familjevänliga Stäket endast korta 
promenader från skolor, förskolor, grön-
områden, badplatser och promenadstråk. 
Rymligt kök med generösa arbetsytor, fyra 
bra sovrum, två badrum och en praktisk 
tvättstuga med groventré. Från vardags-

rummet, som rymmer både soffgrupp och 
matsalmöblemang, har ni även utgång till 
den soliga trädgården. Sist men inte minst 
väntar en carport samt två praktiska för-
råd. Sammanfattningsvis väntar nu denna 
inflyttningsklara villa på sina nya ägare, 
här bor ni endast några minuter bort från 
Barkarby och hela dess utbud samt E18.

VÄLKOMMEN TILL JÄRFÄLLA!

SÄLJ MED OSS! 
10 000:- TILL 
DIG OM VI 
INTE LYCKAS!
Du får pengarna i handen om vi inte 
säljer  din bostad till det värderade 
beloppet.

BJÖRSTIERNAS VÄG 18A



ENTREPLAN
HALL:
Stor och välkomnande hall 
med plats för avhängning 
direkt till vänster. Under 
trappan finns plats för mindre 
avlastningsmöbel. Tapetserade 
väggar och parkettgolv.

VARDAGSRUM:
Stort vardagsrum med plats för 
både soffgrupp samt matsals-
möblemang. Stora fönsterpar-
tier för extra ljusinsläpp med 
utgång till husets trädgård som 
ligger i västerläge.

KÖK:
Fräscht kök som är renove-
rat 2005 med gott om både 
arbetsytor och förvaring. Här 
finns plats för matbord för 6-8 
personer. Träfärgade köksluck-
or, bänkskiva i mörk laminat, 
ljust kaklat stänkskydd. Den 
maskinella utrustningen består 
av: integrerad kyl/frys (-19), 

integrerad diskmaskin, spishäll 
(-19), ugn och micro. Målade 
väggar och laminatgolv.

SOVRUM 1:
Sovrum i bra storlek med 
plats för större säng och övrigt 
möblemang. Garderober utgör 
förvaringen. Målade väggar 
parkettgolv.

BADRUM 1:
Mycket fräscht badrum i vitt 
och grått som är renoverat 
2007. Här finns dusch med 
glasväggar, wc, kommod med 
tvättställ.

ÖVREPLAN
HALL:
Möblerbar hall som kan 
användas som ytterligare tv-
rum eller dylikt. Utgång till 
balkongen som ligger i samma 
soliga riktning som trädgår-
den.

SOVRUM 2:

ÖVRIGT
Stenlagd uppfart och carport 
med plats för 3 bilar. Huset 
har även 3 praktiska förråd. 

Lummig trädgård med trädäck 
i soligt västerläge. korta pro-
menader från skolor, förskolor, 
grönområden, badplatser och 
promenadstråk.

OM 
BOSTADEN

In till vänster från hallen nås 
husets andra och största sov-
rum med stor klädkammare. 
Här ryms dubbelsängen utan 
problem. Laminatgolv och 
tapetserade väggar.

SOVRUM 3:
Direkt till höger från trappan 
nås detta sovrum som rymmer 
säng och övrigt möblemang. 
Laminatgolv och tapetserade 
väggar. Garderob utgör förva-
ringen. 

SOVRUM 4:
Används idag som hemma-
kontor men rymmer enkelt en 
säng samt övrigt möblemang. 
Garderob utgör förvaring. 
Laminatgolv och tapetserade 
väggar.

BADRUM 2:
Badrum i originalskick med 
våtrumsmatta och våtrumsta-
pet med mönster. Här inryms 
badkar, wc, tvättställ med 



STÄKET
Planlösning

FAKTA
ÄGANDEFORM: Friköpt - Småhus

FASTIGHETSBETECKNING: STÄKET 83:3

BOAREA: 140 Kvm (Fastighetsregistret)

TOMTAREA: 734 Kvm (Fastighetsregistret)

RUM: 6 rum och kök

VARAV SOVRUM: 4

BADRUM: 4

BYGGNADSÅR:  1983

BYGGNADSTYP: 1 1/2 palnsvilla 

FASAD: Trä

TAK: Betongpannor

GRUNDLÄGGNING: Torpargrund

FÖNSTER: 3-glas

VENTILATION:  Värmeåtervinning 

UPPVÄRMNING: Vattenburen el

VATTEN OCH AVLOPP: Kommunalt vatten 
året om. Kommunalt avlopp.

SKATTESATS: 31.23%

PLANBESTÄMMELSER: Stadsplan: Stä-
ket,södra delen (1973-05-25) (genom-
förd 1973-05-25)

TAXERINGSVÄRDE FASTIGHET: 2153000 kr

TAXERINGSVÄRDE TOMT: 1822000 kr

TAXERINGSVÄRDE TOTALT: 3975000 kr

TAXERINGSÅR: 2018

TAXERINGSKOD: 220

DRIFTKOSTNADER TOTALT: 1558 kr/mån

Entréplan Övreplan



VÄLKOMMEN TILL URBAN
Urban by ESNY är ett syskonföretag 
till Eklund Stockholm New York. När 
vi startade Urban var det med samma 
höga ambitionsnivå som hos ESNY, 
helt enkelt att bli en mäklare utöver det 
vanliga. Med bästa möjliga service och 
nytta för våra kunder. Men denna gång 
med förorten i fokus.

Vi har stor kunskap om bostäder  
i förorten och vet hur man skapar 
bra affärer. 

EMMA SELENIUS MÄKLARE
MOBIL: 070-889 29 99
EMMA@URBANBYESNY.SE

EN TYDLIG OCH ENKEL  
PRISMODELL 
Vi har en lika tydlig som smart prismodell 
som ger en trygghet för våra kunder. Vi är 
helt transparenta och när man anlitar oss vet 
man i förväg vad mäklararvodet blir. Nivån 
på vårt arvode blir lägre ju högre priset på 
bostaden är.

THE URBAN WAY OF WORKING
Ett samarbete med oss kännetecknas av stort 
engagemang från första mötet till genomförd 
affär. Vi drivs av framgång och då menar vi 
både din framgång och vår egen. Därför vill 
träffa dig så tidigt som möjligt, redan när 
du börjar fundera på att sälja din bostad. Då 
kan vi hjälpa dig med råd om hur du ska gå 

tillväga och vi kan ge dig en tydlig bild av hur 
mycket du kan räkna med att sälja din bostad 
för. Och vilka insatser som kan öka potentia-
len. Sen hoppas vi att du väljer att samarbeta 
med oss.

VI MARKNADSFÖR  
DIN BOSTAD BRETT
När vi sätter igång tar vi hand om mark-
nadsföringen av din bostad och ser till att 
den presenteras på bästa möjliga sätt. Vi tar 
hand om fotografering, texter och annon-
sering. Förutom annonsering på Hemnet 
och Bovision så har vi våra egna digitala och 
sociala kanaler som har mycket hög räckvidd 
och stort intresse från köpare. På Urban.se 
presenteras bostaden med stora bilder där 
den allra bästa visas i panoramaformat. 

Vid köp och försäljning av fastigheter, tom-
trätter och bostadsrätter är varken säljaren 
eller köparen bunden vid någon form av 
överenskommelse förrän dess att ett skriftligt 
avtal har undertecknats av parterna. Fram till 
denna tidpunkt kan såväl köparen som säl-
jaren ändra sig utan att någon av parten kan 
ställa några som helst ekonomiska anspråk 
eller andra krav på motparten. 
      Det innebär att fram till dess att både 
köpare och säljare har skrivit under ett köpe-
kontrakt eller överlåtelseavtal är affären helt 
öppen och ingen av parterna är juridiskt sett 
bunden till sin muntliga överenskommelse. 
Av det följer att fastighetsmäklaren är skyldig 
att framföra alla eventuella nya spekulanter 
och bud till säljaren. I det fall att det kom-
mer in en ny intressent eller nytt bud är det 
säljaren som sen bestämmer hur han eller 
hon vill gå vidare. 

Det är alltid säljaren som bestämmer till vem 
man vill sälja, när man gör det och till vilket 
pris man gör det. Säljaren har således rätt att 
när som helst under en pågående budgivning 
sälja till den han önskar, oavsett om någon 
annan har lagt ett högre bud eller ej. 
 

UNDERSÖKNINGSPLIKT  
Som köpare av bostadsrätt har man under-
sökningsplikt enligt 20§ Köplagen, dvs man 
har att undersöka bostaden för att få en upp-
fattning om bostadens skick. Utgångspunk-
ten är att bostadsrätten köps i det skick den 
befinner sig i på kontraktsdagen (befintligt 
skick). Som säljare ansvarar man inte för fel 
som är upptäckbara vid köpet utan endast 
s.k. dolda fel. Trots att det är Köplagen, och 
inte Jordabalken, som reglerar vad som 
utgör fel i en bostadsrätt, har domstolarna i 

praxis gjort liknande bedömningar för både 
bostadsrätter och villor.
 

OBJEKTSBESKRIVNING 
Enligt 18§ Fastighetsmäklarlagen skall 
fastighetsmäklaren tillhandahålla en köpare 
som är konsument en skriftlig beskrivning av 
fastigheten (objektsbeskrivning). Uppgifterna 
i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen 
från säljaren och kontrolleras av fastighets-
mäklaren endast om omständigheterna ger 
anledning till detta.
 

AREAUPPGIFTER  
Arean kan av olika skäl avvika. Den köpare 
som anser arean vara av betydelse för köpet 
bör därför vidta en uppmätning.

DET HÄR ÄR 
URBAN BY ESNY

INFORMATION 
VID KÖP AV 
BOSTAD

”För oss på Urban by ESNY är det viktigt att 
du som köpare känner dig trygg i din bostadsaffär.”

ISABELLA JELANDER MÄKLARE
MOBIL: 076-633 80 11 
ISABELLA@URBANBYESNY.SE


