
Norrtäljegatan 9 B
Fålhagen



Utgångspris: 2 795 000 kr

Avgift: 3 256 kr/mån

Boarea: 59,5 kvm

Rum: 2 rum

Våning: 2

Driftskostnad: 562 kr/mån

Byggnadsår: 1911-14

Förening: Tripolis



På andra våningen 
utan insyn ges unik 
chans i Tripolis!

På andra våningen utan insyn välkomnas ni till en 2:a som 

genomsyras av charm och vackra detaljer från 1900-talets 

början. Detaljer som gör bostaden till något utöver det 

vanliga är djupa fönsternischer, stora och vackra fönster, 

högt i tak, djupa dörrposter med spegellister och inte 

minst breda golvplankor i hela lägenheten. Här välkomnas 

ni till en hall med plats för avhängningsyta och dörr till 

duschrummet, vidare in i lägenheten möts ni av en otrolig 

rymd i vardagsrummet som öppnats upp mot köket och 

utgör tillsammans med sovrummet bostadens hjärta. Kök, 

vardagsrum och sovrum har fönster mot Sankt 

Göransparken och här bor ni utan insyn med vackra 

trädkronor utanför fönstren. I köket finns två skafferier 

varav ena är walk in skafferi.

Här bor ni i Fålhagens vackraste hus och anrika Tripolis. 

Tripolis är känt för sin fantastiska arkitektur och har en 

grönskande oas till innergård. Omsluten av föreningens 

byggnad befinner ni er långt från stadens puls i ett lugn 

bland buskar, träd och två mysiga pergolor.

Brf Tripolis bildades 1972 och köpte då fastigheten, 

byggnaden uppfördes mellan åren 1911-1914. Föreningen 

har 132 lägenheter, 2 lokaler och flera 

gemensamhetsutrymmen. Besök föreningens hemsida för 

mer information och intressant historisk läsning om 

Tripolis.
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NORRTÄLJEGATAN 9 B

Välkommen in!

HALL

Välkomnande hall med gediget trägolv, vitmålade väggar och vitmålat tak. 

Inbyggt utrymme i vacker nisch ger plats till hatt- och skohylla.

KÖK

Tidigare köket och vardagsrummet, som skildes åt med en vägg, har slagits 

samman till fördel av det stora och luftiga rum med öppen planlösning som 

idag rymmer både soffgrupp och stort matbord med många sittplatser. I 

köket finns två skafferier varav det ena är ett walk in skafferi där dörren är 

målad med en griffeltavel färg. Köket har profilerade gråmålade luckor, 

vitmålad bänkskiva i trä, rostfri diskbänk och glasmosaik som beklätts med 

vit kakeldekor. Teknisk utrustning i rostfritt utförande: spis/ugn, kolfilterfläkt, 

diskmaskin och kyl/frys. Vackert gediget trägolv, vitmålade väggar och 

vitmålat tak.

VARDAGSRUM

Ljust och luftigt vardagsrum med öppen planlösning mot köket. Rummet har 

högt i tak och stora fina fönster. Gediget trägolv, vitmålade väggar, vitmålat 

tak med stuckatur samt vitmålade fönsternischer.

SOVRUM

Ett stort och ljust sovrum med fantastisk känsla från bland annat takhöjden 

liksom det stora vackra fönstret med djupa fönsternischer. Här finns gott om 

yta för möblering med klädskåp, kontorsdel och stor säng. Vackert trägolv, 

vitmålade väggar och vitmålat tak.

DUSCHRUM

Helkaklat duschrum med vitt kakel, detaljer i mosaik, duschavskiljare i 

glasblock och svart mosaikgolv med golvvärme. WC, tvättställ, spegel, 

takdusch, handdukstork, trähyllplan samt kaklade hyllplan.
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Fakta om bostaden
BOSTADSRÄTT

Grundfakta

Norrtäljegatan 9 B, lägenhetsnr: 1102, 753 27 Uppsala. 

Lägenhet: 09B22. 

Kommun: Uppsala. Skattesats: 33,09. 

Upplåtelseform: Bostadsrätt. Bostadstyp: Lägenhet.

2 rum, varav 1 sovrum. 

Boarea: 59,5 kvm. 

Boareauppgifter enligt: Bostadsrättsföreningen. 

Våning: 2 av 5 (Hiss finns). Hiss finns i 

trappuppgångarna i byggnadens fyra hörn.

EKONOMI 

Utgångspris: 2 795 000 kr

Avgift: 3 256 kr/mån

I månadsavgiften ingår: 

- Värme

- Kall- och varmvatten

- TV grundutbud

- Bostadsrättstillägg

- Källarförråd

Bredband tecknas individuellt av medlemmarna.

Planerade avgiftsändringar: Inga planerade 

avgiftsförändringar, uppgiften kontrollerad med 

styrelsen 2019-10-02.

Föreningen har en god ekonomi och är väl förberedd 

för kommande renoveringsbehov.

Andel i förening: 0,65398%. 

Andelstal insats: 0%.

Andel av årsavgiften: 0,65%. 

Driftskostnader

Driftskostnad totalt: 562 kr/mån och fördelas enligt 

följande: 

Försäkring: 112 kr/mån. 

Hushållsström: 450 kr/mån. 

Antal personer i hushållet: 2.

Pantsättning 

Bostadsrätten är pantsatt. Uppgiften är kontrollerad 

2019-10-02.

Pantsättningsavgift: 465 kr, betalas av köpare. 

Överlåtelseavgift: 1 163 kr, betalas av köpare.

Boendekostnadskalkyl

Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare 

om du vill ha hjälp med att upprätta en 

boendekostnadskalkyl.

VÄRME, EL och ENERGI

Uppvärmning

Uppvärmning: Fjärrvärme.

Ventilation: Till- och frånluftsventilation med 

värmeåtervinning (FTX)..

Energideklaration

Energiprestanda, primärenergital: 132 kWh/kvm och år

Specifik energianvändning: 132 kWh/kvm och år

Energiklass: E. Energideklaration är utförd

Datum: 2019-03-25

Besiktningsman: VVE-teknik. 

TV OCH INTERNET 

Kabel-TV via ComHem (grundutbud ingår i 

månadsavgiften). Internet via Telenor eller ComHem.

PARKERING

Det finns 62 parkeringsplatser med eluttag som kostar 

300 kr/mån. Ett separat kösystem tillämpas och för 

närvarande finns inga lediga p-platser. Ca 25-30 

medlemmar i kö. Uppgiften kontrollerad 2019-10-02.

BOSTADSRÄTTSFÖRENING

Tripolis (Org.nr. 717600-8063). 

Byggnadsår: 1911-14. 
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Renoveringar

2019: Nytt återvinnings hus, trapphusrenoveringar 

planeras. Ny energideklaration. Renovering av 

balkongdörrar.

2018: Radonsanering färdigställd och godkänd. OVK-

besiktning genomförd. Upprustning

av föreningens skyddsrum. Byte av takfönster i 

vindslägenheterna.

2017: Bastun renoverades, ny webbsida lanserades, 

nya sittplatser till innergården.

2015: Normalt underhåll.

2014: Upprustning av utemiljö. OVK genomförd i 

vindslägenheterna.

2013-2017: Radonsanering.

2013: Avloppssystemet rensas. Fasadrenovering mot 

Frodegatan färdigställs.

2012: Kodlås installeras till alla portar. Fasad- och 

fönsterrenovering mot Frodegatan. 

Våtrumsindikeringsmätning genomförs i samtliga 

våtrum.

2011: Plåttaken målas om. Snöräcken monteras på 

taket. Tilläggsasfaltering på parkeringsplatserna.

2010: Gästrummet renoveras. Vattenläckage i 

skyddsrummet åtgärdas.

2009: Ommålning av en sektion av taket. Fönster byts 

ut i vindsvåningarna.

2008: Energideklaration.

2006: Fasad- och fönsterrenovering mot 

Väderkvarnsgatan färdigställs.

2005: Renovering av tvättstugor. Fasadrenovering 

mot Väderkvarnsgatan påbörjas

1994-1995: Fönsterrenovering.

1988-1990: Fastigheten genomgår en omfattande 

renovering (byte av elledning, vattenledningar, 

avloppsstammar och badrum, installation av hissar. 17 

nya lägenheter tillkom på vinden).

1981-1982: Gården och gemensamma utrymmen 

renoveras, bastu och solarium byggs.

1972: Bildades bostadsrättsföreningen Tripolis och 

fastigheten köptes.

1937: Reparation av byggnaden varvid centralvärme, 

varmvatten, toaletter och badrum installerades.

Kommande renoveringar

Sommar 2019: Nytt återvinningshus byggs, 

balkongdörrar renoveras.

Hösten 2019: Långsiktig trapphusrenovering påbörjas.

Övriga utrymmen i föreningen

Brf Tripolis medlemmar har tillgång till en bastu, 

cykelförråd, barnvagnsrum, flera hobbyrum, två 

tvättstugor och en samlingslokal att hyra för 100 

kr/dygn.  Det finns även ett övernattningsrum att hyra 

för 200 kr/dygn.  Innergården erbjuder två pergolor, 

grillar och flertalet sittgrupper.

Övrig information

Brf Tripolis består av 132 lägenheter och två 

affärslokaler fördelade på följande adresser: 

Väderkvarnsgatan 36, 38A-C, 40, Frodegatan 10A-C 

och Norrtäljegatan 9A-C.

NÄROMRÅDET

ÖVRIGT

Föreningen accepterar delat ägarskap,  minsta tillåtna 

andel 10 %.

Ett källarförråd om ca 5-6 kvm.

Angående boarean

Uppgift om boarean är baserad på säljarens uppgifter 

samt kontrollerad med föreningen. Denna area kan av 

olika skäl vara felaktig. Den köpare som anser arean 

vara av betydelse för köpet bör därför vidta en 

uppmätning

Ansvarig fastighetsmäklare

Uppsala

Lina Edin

Tel: 018-60 60 06 Mobil: 072-389 06 33

Epost: lina.edin@maklarhuset.se

Nuvarande ägare

John Sjulander



Köp av bostadsrätt

Försäljningens genomförande

Mäklaren har för avsikt att genomföra minst en planerad 

visning av bostaden. Den som finner bostaden intressant 

ombeds att kontakta fastighetsmäklaren och meddela sitt 

intresse eller framföra ett bud. En eventuell budgivning 

kommer att äga rum på det sätt som framgår under rubriken 

"Budgivning" nedan. När budgivningen är avslutad och 

övriga villkor för köpet är framförhandlade, kallar fastighets-

mäklaren parterna till ett sammanträde där överlåtelseavtal 

undertecknas. Observera att affären inte är bindande för 

endera part förrän överlåtelseavtalen är undertecknade av 

båda parter.

Budgivning

Säljaren har fri prövningsrätt. Det innebär att säljaren avgör 

när, hur, till vem samt för vilket pris säljaren säljer. Om det 

kommer in bud till mäklaren efter avslutad budgivning, men 

innan överlåtelseavtal undertecknats, är mäklaren skyldig att 

framföra budet till säljaren som får avgöra om denne vill 

avfärda eller anta budet. Fastighetsmäklaren är skyldig att 

framföra samtliga bud till säljaren, och normalt 

kommuniceras samtliga inkomna bud med samtliga 

budgivare. Säljaren kan dock undantagsvis instruera 

mäklaren att ett visst bud inte skall kommuniceras med 

övriga budgivare. 

Mäklarhuset tillämpar öppen budgivning vilket innebär att 

spekulanterna lämnar sina bud till mäklaren som löpande 

redovisar buden till säljaren och till övriga spekulanter. 

Mäklaren är skyldig att upprätta en förteckning över 

budgivningen med uppgifter om budgivarnas namn och 

kontaktuppgifter samt budens belopp, tidpunkten för när 

buden lades och eventuella villkor för buden. Mäklaren skall 

enligt lag överlämna budförteckningen till säljaren och 

köparen när förmedlingsuppdraget är slutfört. Säljaren 

bestämmer alltid vem som får köpa bostaden.

Undersökningsplikt

Om köparen uppmanats att undersöka bostadsrätten före 

köpet eller om han ändå undersökt den, kan köparen inte 

kräva avdrag på köpeskillingen eller hävning av köpet för 

sådana fel som hen hade kunnat upptäcka. Köparen bör 

därför noga undersöka bostadsrätten innan köpet. 

Utgångspunkten är att undersökningsplikten omfattar allt 

det som en normalkunnig person hade kunnat upptäcka vid 

en noggrann undersökning av bostadsrätten. Om det vid 

denna undersökning upptäcks indikationer på misstänkta fel, 

utökas undersökningsplikten. Då kan det krävas att köparen 

anlitar en sakkunnig besiktningsman för att fullgöra sin 

undersökningsplikt. Observera också att om en sakkunnig 

inte upptäcker ett fel som även en normalkunnig person 

borde ha upptäckt, kan detta fel normalt inte göras gällande 

mot säljaren.

Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar 

undersökningspliktens omfattning. Om säljaren exempelvis 

upplyser köparen om ett misstänkt fel utökar det 

undersökningsplikten. Köparen bör slutligen tänka på att 

säljaren inte ansvarar för fel och brister, som köparen borde 

ha räknat med. Köparen kan t ex inte kräva att en gammal 

vitvara ska vara i nyskick. Det är inte bara själva lägenheten 

som undersökningsplikten omfattar. Även förhållanden kring 

bostadsrättsföreningen bör undersökas.

Om köparen vill ha ytterligare information om 

undersökningsplikten, eller inte förstår innebörden av 

undersökningsplikten eller vad som fodras av köparen för att 

uppfylla den samma vid köp av bostadsrätt, är köparen alltid 

välkommen att kontakta den ansvarige fastighetsmäklaren 

för mer information, eller gå in på www.maklarhuset.se.

Sidotjänster

SBAB erbjuder en snabb och smidig hantering av bolån till 

Mäklarhusets kunder. Mäklarhuset erbjuder även sina kunder 

trygghetslösningar i form av Skyddat Köp, 

försäkringslösningar, areauppmätningar, radonmätningar 

samt energideklaration via Nordic Försäkring & Riskhantering 

AB och Independia Group AB. Dessutom förmedlas även 

diverse annonserbjudanden på flera av Sveriges största 

webbplatser och i sociala medier, på datorn, surfplattan och i 

mobilen. För mer information se 

www.maklarhuset.se/tillaggstjanster.
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SBAB finansierar endast villor, fritidshus och bostadsrätter för eget bostadsändamål, vilket gör att vi i dagsläget inte kan 
hjälpa till att finansiera exempelvis tomter, hästgårdar, lantbruk och skogsegendomar. SBAB förbehåller sig att fritt pröva 
erbjuden säkerhet i samband med kreditprövningen enligt de värderings- och kreditregler som SBAB då tillämpar.

Har du hittat hem?
Då vill vi hjälpa dig att komma dit.

a Inga knepiga villkor
a Inga krav att köpa fler produkter
a Ingen förhandling - rätt pris utan att pruta

Inga hemligheter. Bara riktigt bra bolån. Räkna, ansök 
och skaffa lånelöftet på maklarhuset.se/lanelofte

Välkommen till SBAB!

Räntefritt handpenningslån!Bara för dig som är kund hos Mäklarhuset.

Flyttdags? 
Få billig el 
och 300 kr 
att handla för!
Välj en riktigt prisvärd elleverantör! 
Göta Energi hjälper dig med allt kring
bytet och ger dig 300 kr att handla för 
hos Willys, Coop, Hemköp eller City Gross.

Byt direkt på gotaenergi.se/maklarhuset

Välkommen till Bluestep Bank oavsett om du är vikarie, 
egenföretagare eller timanställd. Det viktigaste för oss är att 
du har råd att betala för ditt lån och har en trygg ekonomi.

Kontakta en av våra bolånespecialister för att få veta mer. 

Vi erbjuder:
 ▪ Individuell bedömning av 

varje låneansökan

 ▪ Personlig bolånespecialist

 ▪ Möjlighet att låna till delar 
av kontantinsatsen som 
bolånekund hos Bluestep

Lånelöfte för dig 
som jobbar utan 
fast anställning.

Ring: 0770-17 11 01

Besök: bluestep.se/maklarhuset

Bluestep Bank i samarbete med Mäklarhuset
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