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Område:		
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Boarea:		
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Biarea:

70 kvm

Byggår:

1936

Pris:

9 850 000 kr/bud
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Registrerad fastighetsmäklare
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Mobil:

070-433 43 30

E-post:
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Vacker och välskött Ängbyvilla

V

acker och välskött Ängbyvilla för dig
som söker utrymme. Genomgående
välrenoverad med stora fönsterpartier
och fina originaldetaljer. Entréplan

erbjuder generösa sällskapsytor med kök och
matplats i öppen planlösning mot vardagsrummet
som flödar av ljus tack vare de stora fönstren. Fyra
sovrum, allrum/hall samt badrum på övre plan.
Renoveradkällare med ytterligare sovrum, stor
lyxigrelaxavdelning med hörnbadkar, dusch, bastu
och separat wc samt rymlig tvättstuga. Härligt
lummigoch lättskött trädgårdstomt med flertalet
stenlagda uteplatser och altan i soligt läge.
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Beskrivning
Entréplan
Välkomnande entréhall med klinkergolv, ljusa väggar och goda avhängningsmöjligheter. Den luftiga
hallen ger även möjlighet till ytterliga möblering.
Från hallen når du en fräsch gäst-wc med klinkergolv, helkaklade väggar och vädringsfönster. Köket
är väl tilltaget med vit inredning, gott om förvaring
och arbetsytor, bänkskivor i både svart granit och
ek samt en modern rostfri diskbänk. Ett barbord
med plats för flera barstolar delar av köket mot matplatsen som rymmer många. Kök och matplats har
härliga stora fönster mot den lummiga trädgården
samt dubbla altandörrar ut till solig altan. I fil med
matrummet finns vardagsrummet som stoltserar
med en magnifik kakelugn, vacker fiskbensparkett i
original, lättmöblerade ytor, stora fönsterpartier och
ett härligt ljus.

Övre plan
En trappa upp från entréhallen möts du av en hall
med härlig rymd och vackra fönster med blyinfattat glas. Hallen/allrummet används idag som kontor. På övre plan finns hela fyra bra sovrum med full
takhöjd samt ett badrum. Från ett av sovrummen
har man utgång till en mysig balkong med sol stora
delar av dagen. Badrummet är fräscht med grå klinkers, vitt kakel, dusch, handfat med kommod och
wc samt har naturligt ljus från dubbelfönster. Hela
övre våningsplanet ger en luftig och ljus känsla.

Källarplan
Från hallen på entréplan kommer man ner till det renoverade källarplanet. Rymlig hall med goda förvaringsmöjligheter och flera mindre förråd. Här ligger
ett grått klinkergolv och väggarna är vitmålade. Till
höger finns ett till sovrum med parkettgolv och ljusa
väggar, perfekt som gästrum eller för tonåringen då
källarplan har en egen entré. I den tillbyggda delen
finns den generösa spa/-relaxavdelningen, vattenburen golvvärme, hörnbadkar, dusch, bastu och
gott om plats för möbler. Alldeles intill finns en fin
separat wc. I anslutning till relaxen finns en fräsch
tvättstugan med tvättmaskin, torktumlare, arbetsbänk med ho och i övrigt mycket plats för förvaring.
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Hela källarplanet ger ett enhetligt intryck med en

hall erbjuder moderna inomhusbassänger. Judar-

samstämd färgskala.

skogens naturreservat är en härlig plats att ströva
omkring i året runt. Här erbjuds bl.a. fågelskådar-

Omgivningen

promenader för den morgonpigga! 4H-gården

Norra Ängby, en unik villaidyll endast 15 min från

Björklundshage är den självklara mötesplatsen för

city med gröna linjen. Här bor du nära både city och

såväl stora som små. Här finns många olika sor-

natur med ett rikt sport/frilufts- och föreningsliv.

ters djur och djurskötarkurserna för barnen som är

Badplats med sandstrand finns både vid Ängbyba-

mycket populära.

det och Kaananbadet. Där hittar du också bangolf,

I Norra Ängby finns flera skolor, t ex Norra Ängby

vattenrutschkana, glasskiosker, restauranger, grill-

skola och Nya Elementar. Populära Engelska skolan

buffé med levande musik och camping.

hittar du vid Brommaplan. Många förskolor, kom-

Vid Kyrksjön finns flera badbryggor och underbara

munala och privata med olika inriktningar finns i

promenadstråk. Helt nyrenoverade Åkeshovs sim-

närheten.
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Brommaplan med bussförbindelser som tar dig vi-

Trädgård

dare till stora delar av Stockholm finns 1,5 km bort

Lummig och lättskött trädgårdtomt med flera so-

och Bromma flygplats ligger på bekvämt avstånd.

liga uteplatser. Gott om plats för både studsmatta,

Norra Ängby trädgårdsstadsförening välkomnar alla

lekstuga och gungställning. Här finns alla förutsätt-

hushåll i Norra Ängby som medlemmar! För 150 kr/

ningar att njuta av morgonkaffe under äppelträd,

år så får du bl.a. Norra Ängby Tidning 4 ggr/år, al-

sommarlunch i solen och härliga grillkvällar. Parke-

manacka med medlemmarnas egna foton av Norra

ring på tomten med plats för en bil. Här finns också

Ängby, förtur och/eller lägre pris till vissa av förening-

en bod att förvara cyklar och trädgårdsmöbler i.

ens evenemang och rabatter hos vissa företag och
butiker i Norra Ängby med omnejd. Medlemskort
och årsmärke hämtas hos oss på Fjelkners Ängby
Torg efter att man betalat in medlemsavgiften.
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Övre plan med fina ljusa sovrum
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Objektbeskrivning
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Norra Ängby
Ängbytrakten är en gammal kulturbyggd. De gravfält från vikingatiden som
finns i Norra Ängby och vid Beckomberga vittnar om en tidigt fast befolkning i trakten.

Fynd som har gjorts

arrendatorer tills jord-

vid utgrävningar är

bruket upphör 1932.

bl.a. brickor av ben,

Stora Ängby användes

skärvor av glas samt

under 1940-talet som

olika föremål i guld.

militärförläggning.

Namnet Engiaby möter man i handlingar från år

Efter en tid av stort förfall restaurerades huvudbygg-

1409 och det anses betyda ”gården vid ängarna”.

naden 1956. Slottet är idag en mycket omtyckt sam-

Ängby har också kallats ”de ljusa ängarnas by”.

lingspunkt dit man gärna förlägger fester m.m.

I mitten av 1300-talet bestod Engia by av fyra gårdar.

Björklunds hage ligger nära slottet och är idag en

År 1635 köper Åke Axelsson Natt och Dag ägorna

mycket uppskattad mötesplats för alla åldrar, med bl.a.

Ängby och Åkeshov. Hans fru låter uppföra sitt än-

en fin 4H-verksamhet. I Björklunds hage firar de boen-

kesäte – den s.k. ”flygeln” vid Stora Ängby. I dag-

de i Norra Ängby midsommar traditionsenligt varje år.

ligt tal kallas Stora Ängby för Ängby slott. På en

Ett annat bevis som visar att Ängbytrakten har

kulle intill flygelbyggnaden ligger fatburen. Fatburen

en gammal historia är Ängbystenen, en över två

användes som förråd och är av trä. Vid restaurering-

meter hög, vacker runsten som står vid Runstens-

en under senare tid fann man stockar som kunde

vägen. Den är troligen från början av 1100-talet och

dateras från slutet av 1500-talet. Fatburen anses idag

från kristen tid. Det visar korset på stenens fram-

vara Stockholms äldsta träbyggnad. Ägare Baltazar

sida. Texten lyder ”Udd lärt resa stenen efter Björn

Ehrenstolpe låter uppföra den stora huvudbygg-

Ingrids fader. Han var Vides arvinge”.

naden ”slottet” under 1690-talet. Byggnaden är uppförd i karolinsk stil och har säteritak.

Staden hade redan 1904 köpt egendomarna Södra Ängby och Åkeshov för framtida expansion och

1904 köper Stockholm stad Stora Ängby för en

exploatering. Inte förrän hösten 1930 började arbe-

summa av 100 000 kronor. Gården drivs därefter av

tet med att anlägga vägar och gräva för vatten och

avlopp i Norra Ängby. Husen började byggas i om-

Ängby skola (F–5) färdig för att ta emot de barn som

rådet närmast Ängby slott och fortsatte under hela

flyttade in i Norra Ängby. Nya Elementars (F-9) ligger

1930-talet. Byggandet skedde i regi av Stockholm

också i området. Ängby Torg och Runstensplan har

stads småstugebyrå, numera SMÅA. Husen uppför-

restauranger, butiker, tandläkare och livsmedelsbuti-

des som självbyggen. Tomträttskontrakt upprättades

ker. Tunnelbanan har tre stationer som Norra Ängby-

mellan Stockholm stad och småstugeägarna för en

borna kan nyttja och längs Bällstavägen går bussar.

tid av 60 år. Idag har kontrakten för de flesta tom-

I Åkeshovshallen finns simbassänger, gym,

terna löpt ut och husägare har erbjudits att köpa sin

sporthall och bowlinghall. Kyrksjön gränsar till

tomtmark.

Norra Ängby. Den har ett mycket rikt fågelliv och

1931 stod ca 200 hus klara och de var huvudsakligen av typen ett och ett halvt plan. 1932 uppfördes
ca 300 hus och då infördes en ny hustyp – den s.k.
enplanaren, varje år byggdes hus och 1938 fanns cirka
1 300 ”egna-hem” i Norra Ängby. Även radhus byggdes
1931, men dessa uppfördes av HSB. År 1931 var Norra

idag är den så ren att det går att bada . Det finns
fina promenadvägar runt sjön.
Kort historik sammanfattad delvis utifrån litteratur utgiven av Bromma hembygdsförening. Bromma Hembygdsförening är en ideell förening som värnar om
Bromma – dess historia, nutid och framtid.

Undersökningsplikt och felansvar
vid fastighetsköp
Som köpare har du en skyldighet att noggrant undersöka fastigheten.
Säljaren ansvarar i regel inte för fel som du skulle ha

ytterligare. I så fall kan även slutna utrymmen behöva

kunnat upptäcka vid en omsorgsfullt gjord undersök-

inspekteras, och ofta behöver man då ta hjälp av en

ning. Nedan beskrivs vad som gäller för fysiska fel i

fackman.

byggnaden, det som man normalt menar när man talar

Även om det inte finns symtom eller misstanke om

om fel i fastighet. För andra typer av fel finns andra

fel, kan det vara klokt att anlita en fackman. Tänk dock

regler. Texten utgår vidare ifrån att det är fråga om ett

på att besiktningsmän normalt inte undersöker eldstä-

fastighetsköp mellan privatpersoner.

der, el, VA, VVS, sidobyggnader m.m. Även detta ingår
dock i köparens undersökningsplikt. Kontrollera med

Konkret fel
Med konkret fel menas att fastigheten avviker från det
som parterna har avtalat om. Det kan vara fråga om en

besiktningsmannen vad som ingår i dennes uppdrag.
Undersökningsplikten gäller oavsett om köparen
har undersökt fastigheten eller inte.

garanti i köpekontraktet, men också konkreta uppgifter
om fastigheten som säljaren har lämnat på annat sätt,

Påföljder

exempelvis i objektsbeskrivningen.

Om fastigheten är behäftad med fel har köparen i
första hand rätt till prisavdrag. Även skadestånd el-

Normal förslitning

ler hävning av köpet kan komma i fråga, beroende på

En köpare måste räkna med att en begagnad byggnad

omständigheterna.

inte är i samma skick som en ny. Defekter som beror
på åldersförändringar och normal förslitning utgör

Reklamation, preskription

inte fel i köprättslig mening. Först när byggnaden är

Köparen måste reklamera inom skälig tid från det att

i sämre skick än vad köparen haft anledning att räkna

han eller hon märkt eller borde ha märkt felet, annars

med, föreligger det ett fel i rättslig mening. När man

kan felet inte göras gällande mot säljaren. Säljarens

bedömer vad köparen har anledning att räkna med tar

felansvar preskriberas tio år efter tillträdet.

man bland annat hänsyn till fastighetens ålder, pris
och allmänna skick.

Har säljaren upplysningsplikt?
Utgångspunkten är att säljaren ansvarar för dolda fel.

Köparens undersökningsplikt

Om felet varit upptäckbart får köparen däremot stå

Säljaren ansvarar normalt inte för fel som är upp-

för det själv, och säljarens eventuella vetskap om felet

täckbara. Köparen har, brukar man säga, en under-

har i regel ingen betydelse. I vissa fall kan säljarens

sökningsplikt. Om en normalt kunnig köpare skulle

vetskap dock ha betydelse. Om det är fråga om ett fel

ha kunnat upptäcka felet vid en tillräckligt noggrann

som säljaren känner till, som säljaren måste ha insett

undersökning är felet upptäckbart; då får köparen själv

att köparen inte kände till och som säljaren måste

stå för det. Om den normalt kunnige och noggranne

ha insett var avgörande för köparens beslut att köpa

köparen inte skulle ha kunnat upptäcka felet är det

fastigheten, kan säljaren bli ansvarig om han inte

dolt; då ansvarar säljaren.

upplyser om felet. Säljaren kan även bli ansvarig om

Kraven på köparens undersökning är långtgående.

förtigandet är så allvarligt att det kan klassas som svek.

Finns det möjlighet måste köparen även inspektera

Fastighetsmäklaren ska verka för att säljaren

vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga

lämnar de upplysningar om fastigheten som köparen

utrymmen. Upptäcker köparen symtom på fel, eller om

kan behöva. Ofta sker detta genom en s.k. frågelista.

det av andra skäl finns misstanke om fel, skärps kraven

Mäklarens ansvar

Friskrivningsklausuler

Fastighetsmäklaren ska verka som en opartisk mellan-

En friskrivningsklausul har till syfte att begränsa

man, ge parterna råd och upplysningar, verka för att

säljarens felansvar.

säljaren lämnar köparen de uppgifter som kan antas

En friskrivning kan avse en viss egenskap hos fast-

vara av betydelse samt verka för att köparen före köpet

igheten, s.k. egenskapsfriskrivning. Säljaren kanske inte

undersöker fastigheten. Mäklaren ska kontrollera vem

vill ta ansvar för fastighetens tak, för att ta ett exempel.

som har rätt att förfoga över fastigheten, vilka inteck-

En annan och vanligare typ av friskrivning är en

ningar, servitut och andra rättigheter som belastar den

s.k. påföljdsfriskrivning. Av en sådan friskrivning ska

samt om den har del i en gemensamhetsanläggning.

framgå att köparen avstår från att göra påföljder gäl-

Mäklaren ska vidare erbjuda köparen en skriftlig boen-

lande mot säljaren på grund av fel. Påföljdsfriskrivning-

dekostnadskalkyl och överlämna en objektsbeskrivning

en innebär att säljaren i princip är fri från ansvar för

med uppgifter om fastigheten. Om inget annat avtalats

dolda fel. Men säljaren kan ändå bli ansvarig i vissa fall,

ska mäklaren upprätta de handlingar som behövs för

exempelvis om han eller hon svikligen har förtigit ett fel.

affären, bland annat köpekontrakt och köpebrev.

Besiktning och fastighetens skick
Följande punkter avseende besiktning bör beaktas vid köp av fastigheten
1. En SBR-godkänd besiktningsman, har utfört en

4. Besiktningen ligger till grund för den ansvars-

överlåtelsebesiktning av byggnaden. Med hjälp

försäkring, som säljaren avser att tecka. Den

av besiktningsutlåtandet ges ett säkrare underlag

10-åriga

för att bedöma fastighetens skick, vilket kan ligga

kallade dolda fel i fastgheten. Ansvarsförsäkring-

till grund för diskussioner om köpeskillingen och

en täcker inte sådant som inte ingår i överlåtelse-

andra villkor för fastighetsöverlåtelsen. Besiktningen är

besiktningen, se punkt 1 ovan.

okulär och gäller förhållandena vid besiktningstillfället.
Besiktningsmannen kommer att delta vid andra visningen för att gå igenom utlåtandet och det kommer
också att ges tillfälle för frågor. En överlåtelsebesiktning innefattar inte besiktning av radon, installationer
såsom el, avlopp, vatten, rökgångar eller maskiner.

säljaransvarsförsäkringen

gäller

för

så

5. Vi erbjuder köparen möjligheten att köpa över
den gjorda besiktningen och att tillsammans med
besiktningsmannen

besiktiga

huset.

Härigenom

blir besiktningsmannen ansvarig gentemot köparen
för

den

gjorda

besiktningen.

Besiktningsman-

nen gör detta till ett reducerat pris. Ett annat alter-

2. Besiktningen ersätter inte köparens under-

nativ är att köparen anlitar en annan SBR-godkänd

sökningsplikt, d.v.s. köparens skyldighet att själv

besiktningsman.

noggrant undersöka fastigheten med dess byggnader,
byggnadstillbehör och anläggningar.

6. Taxeringsvärdet baseras på boarean och biarean
enligt

fastighetsinformation

från

Lantmäteriet.

3. Konstruktion som är angiven av besiktnings-

Bo
arean och biarean finns angivna under punk-

mannen som riskkonstruktion, och som ej är

ten ”Ytor och disposition” i objektsbeskrivningen.

inspekterbar, är en risk köparen köper. Om du

Bo- och biarea kan variera beroende på olika upp-

som budgivare blir köpare, och vid besiktning vill

mätingsnormer. Köparen uppmanas att om det

göra åverkan på huset för att kunna inspektera en

är av stor vikt för honom/henne, kontrollera

riskkonstruktion måste du ställa villkor om det i

bostadens area och rumsfördelning (samt t.ex.

samband med budgivning. Om du som budgivare vill

väggar, dörrar och fönsters placering) före köpet som

besiktiga sådant som inte ingår i överlåtelsebesiktning-

ett led i sin undersökningsplikt.

en, se punkt 1 ovan, måste du även ställa villkor om
detta i samband med budgivningen.

Att köpa hus eller bostadsrätt
Vi är mycket måna om att det ska kännas tryggt att vara med i en budgivning
hos Fjelkners och vi är stolta över att alltid arbeta på ett k orrekt och seriöst sätt.
Budgivning hos oss

Bud måste alltid avges på telefon.

I normalfallet tillämpar vi öppna budgivningar när

Vi är måna om den personliga kontakten med

flera spekulanter är intresserade av samma objekt.

spekulanterna vid budgivning så att möjlighet ges till

Om annat förfarande gäller informeras spekulan-

att få svar på frågor om aktuellt objekt. Normalt är köp

terna om detta.

av en fastighet eller bostadsrätt en av vårt livs största
affärer och vi anser att det är viktigt att vi tar oss tid

Att lämna intresseanmälan

med spekulanternas alla frågor och funderingar kring

Vid våra allmänna visningar finns våra blanketter

sitt bostadsköp.

”Intresseanmälan” som kan fyllas i om man är

Vi erbjuder boendekalkyl och kan hjälpa till med

intresserad av objektet. Det går även bra att skicka

våra goda bankkontakter ifall lånelöfte inte finns

ett mail till info@fjelkners.se eller att ringa ansvarig

och/eller om ni behöver hjälp med ”brygglån”, dvs

mäklare på 08-26 86 00 och anmäla sitt intresse. Alla

ytterligare lån för att finansiera ert nya boende innan

som lämnar intresseanmälan blir kontaktade av oss.

ert gamla boende hunnit bli sålt. Vi är samtidigt
måna om att säkerställa att avgivet bud uppfattas

Vi eftersträvar trygghet och öppehet i
budgivningsprocessen

korrekt av oss och att övriga frågor såsom tillträde,
besiktning mm är beaktade.

Vi är noga med att anteckna dag, tid och innehåll

Ibland kan sent anlända spekulanter vålla fråge-

i de bud som avges. Vi håller spekulanterna infor-

tecken hos övriga budgivare, likaså budgivare som

merade via telefonsamtal och/eller SMS om det

hoppar av och sedan kommer igen eller liknande.

aktuella budläget. Om vi inte får tag i er lämnar vi

Detta tillhör vår vardag som mäklare men kan upp-

meddelande om att vi ringt och ber er återkomma

levas frustrerande som spekulant. Om du känner

så snart som möjligt. Som spekulant går det bra att

minsta undran över händelseförloppet är vi därför

när som helst ringa och fråga om det aktuella läget.

tacksamma om du tar upp det med oss.

Bra att veta om budgivning
Krav på skriftligt avtal

Budgivningen är inte reglerad i lag

Vid köp av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt är

Det finns inga i lag bestämda regler för hur en bud-

varken säljare eller köpare bunden förrän ett skrift-

givning ska gå till. Budgivningen kan ske på många

ligt köp undertecknats av dem bägge. Innan dess

olika sätt. Ofta uppstår en budgivning spontant när

kan säljare och köpare ändra sig utan att motparten

det finns flera spekulanter på ett objekt.

kan ställa några krav.

Olika former av budgivning
Mäklarens roll vid en försäljning

I praktiken sker budgivningen oftast enligt två olika

Mäklarens roll är att vara en opartisk länk mellan

modeller. Vid s.k. sluten budgivning får spekulan-

säljaren och köparen. Mäklaren får därför inte vara

terna en viss tid på sig att lämna sina bud, vanligtvis

ombud för någon av dem utan ska hjälpa båda parter.

skriftligen. Mäklaren redovisar buden för säljaren.

Spekulanterna informeras inte om varandras bud.

Mäklaren måste alltid vidarebefordra bud

Vid s.k. öppen budgivning lämnas bud till mäklaren,

Till dess att ett köpekontrakt är undertecknat av

som löpande redovisar högsta budet till säljare och

säljaren och köparen måste mäklaren ta emot och

till övriga spekulanter. Spekulanterna får då möjlig-

vidarebefordra alla bud till säljaren, även om bu-

het att bjuda över varandra.

den inte lämnas på det sätt som bestämts. Det är
bara säljaren som kan besluta om ett bud av någon

Säljaren bestämmer över budgivningen

anledning ska väljas bort; det kan inte mäklaren göra.

Säljaren bestämmer i samråd med mäklaren om
till. Men säljaren är aldrig juridiskt bunden av några

Mäklaren behöver inte ge en spekulant
möjlighet att bjuda över någon annans bud

överenskommelser beträffande budgivningen, utan

Eftersom det är säljaren som helt bestämmer över

kan när som helst ändra formerna för budgivningen

budgivningen har en spekulant ingen ovillkorlig rätt

eller helt avbryta den.

att få bjuda över ett lämnat bud. Men oftast ligger

det ska vara budgivning och hur den i så fall ska gå

det i säljarens intresse att mäklaren låter spekulan-

Mäklarens upplysningar om budgivningen

terna höja sina bud.

Spekulanterna ska informeras om hur en eventuell
vilka förutsättningar som gäller och att få sakliga

Spekulantens rättigheter under budgivningen

och korrekta uppgifter. Om säljaren har ställt upp

Vem som helst kan ge ett bud muntligt eller skrift-

vissa villkor för försäljningen, ska mäklaren infor-

ligt. Mäklaren och säljaren kan dock kräva att budet

mera spekulanterna om det.

preciseras till ett bestämt belopp. Att en spekulant

budgivning kommer att gå till. Alla har rätt att få veta

har lämnat det högsta budet ger inte honom eller

Säljaren bestämmer till vem han vill sälja
och till vilket pris

henne någon rätt att få köpa. En spekulant kan i sitt

Säljaren behöver inte sälja till den som lämnat det

ett bud är inte juridiskt bunden att stå kvar vid det,

högsta budet. Säljaren är inte heller juridisktbunden

inte ens om det lämnats skriftligen. En spekulant

att sälja till det pris som har angetts i en annons

kan inte räkna med att få fortlöpande information av

eller på annat sätt under försäljningen.

mäklaren om hur budgivningen och försäljningen

bud förena priset med olika villkor. Den som lämnar

fortskrider. En spekulant har inte rätt att få veta vilka

Säljaren kan när som helst avbryta en
påbörjad försäljning

de övriga budgivarna är, vilka bud som lämnats eller
vilka villkor som diskuterats med andra spekulanter.

Det gäller även om han eller hon tagit hjälp av en
att sälja, inte ens om det är skriftligt, och kan när

Information till spekulanter efter avslutad
försäljning

som helst ångra sig innan köpekontrakt skrivits.

En spekulant har inte rätt att få annan information

mäklare. Säljaren är inte juridiskt bunden av ett löfte

än att han ellerhon inte fått köpa. Mäklaren fram-

Mäklaren får inte fatta egna beslut i fråga
om försäljningen

för alla bud till säljaren och upprättar en förteck-

Mäklaren kan inte ge några löften till någon om att

slutgiltig köpare – med namn och kontaktuppgifter.

få köpa utan ska göra klart för spekulanterna att det

Budgivare kan därför inte vara anonyma (men kan

är säljaren som bestämmer. Mäklaren får dock ge

lägga bud via ombud, då är det ombudets kontakt-

säljaren sakliga råd i valet mellan olika spekulanter.

uppgifter som lämnas ut).

ning över buden. Budlistan lämnas till säljaren och

Vi erbjuder en tjänst
“utöver det vanliga”
På våra två kontor i Bromma är vi sju fastighetsmäklare,
två assistenter och en grafisk formgivare som alla arbetar
mot ett gemensamt mål – att erbjuda en tjänst ”utöver det
vanliga”.
Merparten av alla våra säljare har fått rekommendationen
att anlita oss av kunder som redan upplevt vad vår tjänst
innebär i praktiken.
Ska du sälja, köpa eller värdera din bostad, blir du en del av
vårt stora nätverk!

Marknadsandel av total mäklad köpeskilling för
villor i Bromma och Västerled 2015-05-31 – 2018-05-31
Källa: Tingsrättsstatistik från ©VärderingsData AB

Egna noteringar

Din lokala mäklare i Bromma
Vår filosofi är att kvalitet, i stort som smått, all-

Vårt mål är att vara det självklara valet när det

tid lönar sig. Hos oss får Du alltid, både som

gäller förmedling av villor, radhus och bostads-

köpare och säljare, en omsorgsfull och person-

rätter i Bromma.

lig behandling baserad på kunskap, mångårig

Professionellt och kompetent utförda upp-

erfarenhet och gedigen känsla för området.

drag, med kunden i fokus, har gjort Fjelkners till

Varje försäljning genomförs på ett professio-

den mest anlitade villamäklaren i Bromma. Vi

nellt och ”skräddarsytt” sätt med en individuell

förmedlar inte bara ett boende utan en känsla

försäljningsstrategi och marknadsföringsplan

och en livsstil!

enligt vår ”Fjelknersmetod”.

Du är varmt välkommen att kontakta oss på något av våra kontor
Fjelkners Fastighetsmäkleri

Fjelkners Fastighetsmäkleri

Alviksvägen 103

Ängby Torg 6

167 62 Bromma

168 56 Bromma

Telefon: 08-26 86 00

Telefon: 08-26 86 00

E-post: info@fjelkners

E-post: info@fjelkners

Hemsida: www.fjelkners.se

Hemsida: www.fjelkners.se

Din trygghet – Vårt ansvar

