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BOSTADSFAKTA
Adress:

Gubbkärrsvägen 19 A

Område:		

Bromma - Nockebyhov

Boarea:		

98 kvm

Avgift:		

5 562 kr/mån

Byggår:

2016

Pris:

Pris vid förfrågan

ANSVARIG MÄKLARE
Louise Schumacher
Registrerad fastighetsmäklare
Telefon:

08-26 86 00

Mobil:

070-422 30 49

E-post:

louise@fjelkners.se

Unikt läge med fantastisk terrass

U

nikt läge med milslång utsikt, hiss
och fantastisk terrass. Välkomna
till denna fantastiska fyra med
strålande utsikt över Bromma och

med en inbjudande terrass, som sträcker sig runt
hela lägenheten. Vilket läge! Bostaden präglas av
ljus, hög komfort, effektiv planlösning och en av
Brommas häftigaste utsikter.

Beskrivning
Högst upp i Brf Nockebylunden ligger denna
fantastiska lägenhet om fyra rum och kök med
egen avundsvärt stor terrass i två väderstreck och
med flera utgångar, där du kan välja mellan sol och
skugga under dagen. Här bor du i ett fritt gavelläge på sjätte våningen med hänförande utsikt över
Brommas charmiga villaträdgårdar och det närliggande naturreservatet Judarnskogen.

Planlösning
Lägenheten har generösa sociala ytor med kök
och vardagsrum i öppen planlösning där de
många och stora fönstren längs rummet ger vacker
panoramavy. En härlig plats både för större sällskap,
men också för mysiga små middagar. Smakfulla
materialval präglar hela bostaden.
Här finns tre bra sovrum, två mindre och ett
större, ett ordentligt badrum, snyggt kaklat och
välutrustat med tvättmaskin och torktumlare.
Dessutom finns en separat gästtoalett och en rymlig klädkammare.
Här har du ett boende med livskvalité, så nära
stan, men ändå med naturen inpå knuten. Här finns
det mesta, närheten till Mälaren och underbara
promenader, men också utmärkt skola och förskola
på kort gångavstånd, matbutik inpå knuten, men
också ett brett utbud av affärer, bagerier mm vid
Brommaplan eller vid Nockeby Torg.
Varmt välkomna på visning av denna unika
lägenhet!

En härlig plats för större sällskap, men
också för mysiga små middagar.

Tre bra sovrum, varav två mindre och ett
större, och ett ordentligt badrum.

Säljarens berättelse

Vi kommer att sakna

åldrar. Det finns barn

lägenheten med vår

som leker ute på

stora

gården, föräldrar och

och

härliga

terrass. Här har vi haft familjemiddagar, skålat i ett

pensionärer som står och pratar och så kan man få

glas bubbel på våra födelsedagar, legat och solat i

en trevlig pratstund i hissen med en granne.

solstolarna eller suttit ner i skuggan och mediterat.

De regniga dagarna tar vi hissarna direkt ner till

Från växthuset plockar vi solvarma tomater och heta

garaget där bilen är snöfri och varm så att vi kan

chilin för att ha till middagen.

åka iväg omgående. Regnar det inte tar vi några

När vi kommer hem så njuter vi av tystnaden i

minuters promenad till spårvagnen och är raskt

lägenheten. Jag kan sitta och öva på mitt piano

inne i stan på 20 minuter. När jag åker till Solna går

ostört och eftersom det är så ljudisolerat så hör inte

jag bara över gatan och hoppar på bussen.

grannarna något. Den öppna planlösningen gör

På morgonen går det fort att komma till

att vi har det mysigt när det bara är vi hemma men

motionsspåret som går runt Judansjön i naturreser-

också att vi kan ha ett långbord där vi kan äta

vatet Judanskogen. Där träffar vi räven med sitt byte,

middag med alla 18 familjemedlemmar. Planlös-

rådjuren som tar hand om sin killing, mannen med

ningen gör att lägenheten är väldigt flexibel.

sin svampkorg och vi lyssnar även på fågelkvittret.

I huset finns det många trevliga grannar i alla

På helgerna tar vi promenader runt området

och kanske till och med tar ett dopp vid Ängbybadet.
Promenaden fortsätter sen till den lokala affären
Garpes livs där vi alltid får en personlig service, bra
råvaror och de har en exceptionell bra kött och ost
disk.
Något som också har varit fantastiskt är närheten
till Bromma flygplats när vi ska hälsa på våra vänner i
södra Sverige.

Objektbeskrivning

Gubbkärrsvägen 19 A

BOSTADSRÄTT
Beteckning
Adress

Brf Nockebylunden
Gubbkärrsvägen 19 A
16840 Bromma

Ort - stadsdel

Bromma - Nockebyhov

Lägenhetsnummer

111601

Andelstal (andel i föreningen)

1,0534

Fastighetsbeteckning
Våningsplan
Pantförskrivning
Pantsättningsavgift
Överlåtelseavgift

Stockholm
6 (av totalt 6)
Stadshypoteket
1 % av ett prisbasbelopp (prisbasbelopp 2018 = 45 500 kr)
2,5 % av ett prisbasbelopp (prisbasbelopp 2018 = 45 500 kr)

Säljare 1

Hege Marie Korshavn

Säljare 2

Bengt Gesien

Innehavstid

2017

LÄGENHET
Boarea
Boarea enligt föreningen
Antal rum
Takhöjd
Öppen spis
Balkong
Förråd
Avgift per månad

98 kvm uppmätt enligt Uppmätningsnorm SS 021054:2009
98 kvm
4 och kök
Cirka
Provtryckt år:
Stor terrass som går längst med hela lägenheten
Källarförråd
5 562 kr inkl värme,vatten

Kök
Spis/spishäll

Siemens

Inbyggnadsugn

Siemens

Fläkt

Siemens

Diskmaskin

Siemens

Kyl

Siemens

Frys

Siemens

Mikro

Siemens

Gubbkärrsvägen 19 A
FORTS. LÄGENHET
Badrum/WC

Golv: Klinkers
Väggar: Kakel

Utrustning

WC

Tvättmaskin

Siemens

Torktumlare

Siemens

Golv: Klinkers
Väggar: Kakel

Fiber

Ja

DRIFTKOSTNADER
El

Schablonkostnad ca 4000 kr/år, kostnad för varmvatten
tillkommer.

Försäkring
Antal personer i hushållet

Bostadsrättstillägg i hemförsäkringen tillkommer
2 st

Spekulanter ombeds informera ansvarig mäklare om man behöver hjälp med att göra en boendekostnadskalkyl.

BYGGNAD
Byggnadstyp
Byggnadsår
Fönster
Uppvärmning
Antal våningsplan
Hiss
Energideklaration

BR-lägenhet i flerfamiljshus
2016
3-glas
Fjärrvärme
6 av 6
Ja
Utförd 2017-06-29
Om energideklaration är gjord finns den att hämta på visningen
samt som en pdf på Fjelkners hemsida på objektet.

Energiprestanda
Energiklass

66 per kvm (Atemp) och år
C

GEMENSAMMA UTRYMMEN
Tvättstuga

Nej

Övriga utrymmen

Cykelrum, styrelserum

Uteplats

Gemensam på gården

P-plats

Garage 1400 kr/mån samt parkeringsplats utomhus 400 kr/mån

Gubbkärrsvägen 19 A
FÖRENING
Antal lägenheter
Föreningens ekonomi
Kommande avgiftshöjning
Stadgar

117
Se årsredovisningen
Inga planerade
Stadgarna finns att hämta på visningen samt som en pdf på
Fjelkners hemsida på objektet

ÖVRIG INFORMATION
Lån
Tillträdesdag
Förbehåll
Sidotjänster

Kända byggplaner i
närområdet

Befintliga lån löses av säljaren på tillträdesdagen
Enligt ö.k
Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt
Mäklaren är, enligt Fastighetsmäklarlag, skyldig att informera om
sina eventuella sidotjänster där mäklaren får ersättning/provision.
Fjelkners Fastighetsmäkleri erhåller administrationsersättning,
motsvarande 50% av uppdragsgivarens kostnad för annons på
Hemnet. Enligt lag får mäklare erbjuda sidotjänster, så länge dessa
inte är förtroenderubbande och eventuell ersättning endast är
obetydlig. De övriga tjänster som Fjelkners Fastighetsmäkleri AB
erbjuder innebär istället att säljare och köpare via Fjelkners får
tillgång till erbjudanden med en "Fjelkners-rabatt". Har du frågor
om de tjänster vi erbjuder är du välkommen att kontakta ansvarig
fastighetsmäklare.
Köparen uppmanas att om det är av stor vikt för honom/henne,
kontakta Stadsbyggnadskontoret och Stockholm vatten för
information om byggplaner i området.

KONTAKT
Ansvarig mäklare

Louise Schumacher, 070-422 30 49

Föreliggande objektbeskrivning är upprättad i enlighet med
uppgifter från säljaren och torde kontrolleras i samråd med denne.

Bromma 2018-10-08-

Nockebyhov & Mälarblick
Nockebyhov skiljer sig från andra stadsdelar i Bromma då en stor del utgörs
av Judarskogen och sjön Judarn. Judarskogen är sedan 1995 naturreservat.

Namnet Nockeby är

i barrskogsluft”. 1902

åldersdaterat till 1400-

började man planera

talet och lär härstam-

för tomtstyckning ut-

ma från en viking vid

med Mälarens strand.

namn Nåke. Redan

Tomtområdet utefter

1636 års mantalslängd finns en ”Nåke Krog” uppta-

Mälarstranden norr om bron fick namnet Nockeby-

gen. Den betjänade sjöfarande Mälarbönder på väg

hof, ett namn som alltså tillkom 1902.

till och från huvudstaden. 1787 invigdes den första

Nockebyhov skiljer sig från andra stadsdelar i

bron vid Nockeby och detta ledde till ett uppsving för

Bromma då en stor del utgörs av Judarskogen och

krogrörelsen. Dagens bro invigdes i oktober 1973.

sjön Judarn. Judarskogen har en areal på 90 hektar

Under 1800-talets slut blev Nockebytrakten

och är sedan 1995 naturreservat. Här finner du häll-

sommartid en populär semesterplats för stockhol-

marksterräng och flyttblocksterräng, innehållsrik

mare. Närheten till sjön för bad och fiske, den lum-

växtsamling med mer än 400 arter samt en natur-

miga grönskan och tall- och granskogen lockade.

stig som uppfördes på 1980-talet med 21 upplysta

Tomter såldes och flertalet hus byggdes. På Nock-

kartor. Sjön Judarn har en yta på 6 hektar med ett

ebyhovssidan av brofästet låg Brohill med tre hus

största djup på 3,6 meter. Den cirka 1 000 meter

som nyttjades som sommarbostäder. I västra huset

långa ryssmuren sträcker sig delvis genom Judar-

bodde personal från Nockebytvätten och brovakten,

skogen och har som primär funktion att fungera

som skötte broöppningen från ett litet hus på bron.

som permanent gärdesgård.

Att passera bron kostade 3 öre som inkasserades

Två andra uppskattade delar av området är Ängby-

av brovakten. Nockebytvätten växte snabbt och var

badet som öppnades 1936, här låg färjeläget till Lovön

som störst i mitten av 1940-talet med 170 timan-

fram till 1689 samt Åkeshovs ridhus även kallat Äppel-

ställda, kanske mycket tack vare devisen ”Soltorkar

vikens ridskola som invigdes på nuvarande plats 1986.

Nockebyhov är ett mycket uppskattat bostadsområ-

Kort historik sammanfattad delvis utifrån litteratur utgi-

de för alla åldrar. Nockebyhovsskolan, byggdes 1967,

ven av Bromma hembygdsförening. Bromma Hembygds-

ligger intill Judarskogen och nära Mälaren. Det är en

förening är en ideell förening som värnar om Bromma

F–3-skola med ca 100 elever. Läget vid Mälaren med

– dess historia, dess nutid och dess framtid.

strandpromenaden, närheten till Ängbybadet och
naturreservatet Judarskogen bidrar till attraktionskraften. Bebyggelsens utformning och naturanpassade placering har också stor betydelse för stadsdelens kvaliteter. De många byggnadskategorierna
med villor, punkthus, radhus och slingrande hyreshuslängor ökar den positiva upplevelsen. Gatorna
i området har namn efter geografiska namn i litteraturen samt namn efter fritid och friluftsaktiviteter
som till exempel Tennis, Badminton, Tält, Utflykter,
Semester, Ferie och Fritid.

Undersökningsplikt och felansvar
vid köp av bostadsrätt
När du köper en bostadsrätt, innebär det att du köper en andel i en
ekonomisk förening. Med andelen följer rätten att nyttja en specifik bostad
eller lokal som ägs av föreningen. Du blir tillsammans med övriga medlemmar ägare av föreningens tillgångar (t.ex. byggnader och mark) och
skulder, i förhållande till bostadsrättens andelstal (ägarandel).
Vilka bestämmelser gäller?

köparen upp-manats att undersöka bostadsrät-

Vid överlåtelse av bostadsrätt gäller köplagen.

ten, eller om han eller hon ändå undersökt den,

Utgångspunkten är att bostadsrätten ska överens-

kan köparen inte som fel åberopa vad han eller

stämma med vad som avtalats mellan parterna.

hon borde ha upptäckt vid undersökningen. Un-

Bostadsrätten ska inte heller avvika från vad köpa-

dantag gäller om säljaren har handlat i strid mot

ren med fog kunnat förutsätta. Vad köparen med

tro och heder.

fog kunnat förutsätta beror bland annat på bostads-

Om det finns symtom på fel som köparen inte

rättens ålder, pris och allmänna skick. Köparens

själv kan dra några slutsatser av, exempelvis en fukt-

befogade förväntningar skiljer sig alltså åt om det

fläck, kan undersökningsplikten utökas. Då krävs

är fråga om en nyproducerad lägenhet, jämfört

ofta en fackman för att ta reda på om det verkligen

med om det är en begagnad och nedsliten lägen-

föreligger ett fel. Om säljaren har lämnat upplys-

het.

ningar om misstänkta fel före köpet, kan också

Ofta säljs begagnade varor ”i befintligt skick”.

undersökningsplikten utökas.

Om det anges i överlåtelseavtalet att bostads-

Det är inte bara själva lägenheten som din

rätten säljs i befintligt skick, innebär det att

undersökningsplikt omfattar! Läs bostadsrätts-

bostadsrätten, för att vara felaktig, måste vara i

före
ningens senaste årsredovisning, som din

väsentligt sämre skick än vad köparen med fog

mäklare lämnar. Där får du en bra redovisning

kunde förutsätta. Samtidigt blir säljaren skyldig

av föreningensekonomi. Det brukar finnas med

att upplysa om sådana väsentliga förhållanden

en övergripande information om föreningens

som säljaren måste antas ha känt till och som

planerade reparations- och ombyggnadsåtgärder.

köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst

Kontrollera även direkt med föreningen om

om, under förutsättning att underlåtenheten kan

eventuella kommande större reparationer, om-

antas ha inverkat på köpet.

läggning av lån etc. som väsentligt kan påverka

Tänk på att en begagnad bostadsrätt har varit

bostadsättens framtida årsavgift.

utsatt för användning och slitage. Defekter som
orsakats av tidens tand utgör inte fel i köplagens

Lägenhetens storlek

mening. Exempelvis måste en köpare räkna med

Ibland kan det vara svårt att veta exakt hur stor en

att vitvaror har en begränsad livslängd och kan ha

lägenhet är, bland annat på grund av att den kan

begränsad funktionalitet.

vara uppmätt enligt äldre mätnormer. I mäklarens objektsbeskrivning anges ofta varifrån upp-

Köparens undersökningsplikt

giften om lägenhetens area är hämtad. Om den

Mäklaren är enligt lag skyldig att uppmana

är hämtad från bostadsrättsföreningens ekono-

köparen att undersöka bostadsrätten. Om

miska plan, finns ofta en reservation som anger

att uppgiften kan avvika från en uppmätning en-

om han eller hon kände till eller hade särskild

ligt nuvarande mätnormer.

anledning att misstänka ett fel, men inte informe-

Om lägenhetens exakta storlek är viktig för
dig, bör du göra en uppmätning före köpet.

rade köparen om det.
Mäklaren är också skyldig att ge parterna råd
och upplysningar, att verka för att säljaren lämnar

Reklamation och påföljder

de upplysningar om bostadsrätten till köparen som

En köpare som vill göra gällande ett fel ska rekla-

denne kan behöva, att upplysa köparen om dennes

mera felet till säljaren. Reklamation ska ske inom

undersökningsplikt och att verka för att köparen

skälig tid från det att köparen märkte eller borde

undersöker bostadsrätten.

ha märkt felet. Reklamationen, som helst bör ske

Vidare ska mäklaren kontrollera vem som har

skriftligen, ska innehålla en beskrivning av felet

rätt att förfoga över bostadsrätten och om den är

och ett påstående om att säljaren hålls ansvarig

pantsatt samt överlämna en objektsbeskrivning

för felet.

med uppgifter om bostadsrätten. Mäklaren ska

Vissa felpåföljder, avhjälpande och hävning,

även erbjuda köparen en boendekostnadskalkyl

kräver att köparen särskilt anger detta. Säljaren

samt överlämna senaste årsredovisning och för-

har, även om köparen inte kräver det, i princip all-

eningens stadgar.

tid rätt att avhjälpa ett fel.
Som allra senast måste ett fel reklameras

Övrigt

inom två år från tillträdet. Undantag gäller om

Eftersom denna information om köparens under-

säljaren har agerat grovt vårdslöst eller i strid mot

sökningsplikt, vid köp av bostadsrätt, är en över-

tro och heder.

gripande beskrivning, är du alltid välkommen för
kompletterande information och frågor till ansva-

Fastighetsmäklarens ansvar
Till skillnad från säljaren ansvarar inte mäklaren för
fel i bostadsrätten. Mäklaren kan dock bli ansvarig

riga fastighetsmäklaren.

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

Handelsbanken i samarbete med Fjelkners
När du står inför en stor och viktig investering, som ett bostadsköp, kommer många frågor
och funderingar. Vi på Handelsbanken lägger ner stor vikt vid att anpassa våra råd till just dig.
Handelsbanken har för 26:e året i rad de nöjdaste kunderna bland storbankerna
Handelsbanken på Alviks Torg samarbetar med Fjelkners Fastighetsmäkleri och tillsammans
besitter vi en stor lokal kunskap.För både Handelsbanken och Fjelkners är tillgänglighet, lång
siktighet och personliga möten viktiga ledord. Vi tar det samlade ansvaret för din bostadsaffär.
Hos oss får du din egen kontaktperson och låneskydd
Du är välkommen att boka ett möte med oss. Du kan även ansöka om bolån eller lånelöfte via
vår hemsida och få kontakt med oss på kontoret inom en bankdag. Som kund i Handels
banken har du bl.a. möjlighet att utan kostnad få Låneskydd med Trygghetskapital. Vårt mål är
att hålla den högsta servicegraden gentemot dig som kund. Tveka inte att höra av dig!

Johan Lurén

Jonathan Krantz

08-564 101 70
jolu01@handelsbanken.se

08-564 101 80 		
jokr09@handelsbanken.se		

Handelsbanken Alviks Torg, Gustavslundsvägen 22, tel. 08-564 101 60, www.handelsbanken.se/alvikstorg

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

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

