
Björkbacksvägen 12 



Pris: 1 995 000 kr 

Rum: 2 rum + kök 

Boarea: 45 kvm. Areauppgifter enligt ekonomisk förvaltare. Köparen 

uppmanas att kontrollera bostadens bo- och biarea om denna är 

väsentlig för köparen. 

Avgift: 3 941 kr I månadsavgiften ingår värme, vatten och kabel-tv. 

Byggår/Ombyggnadsår: 1939-1940 

Ansvarig mäklare: Julia Hast, Reg. Fastighetsmäklare 

mobil 0760-04 21 44 

julia.hast@notar.se 
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Beskrivning 

Mitt i natursköna Johannesfred/Ulvsunda hittar ni den här trivsamma tvåan till salu, med ett högt läge på andra våningen 
och fönster åt två håll vilket ger ett fint ljusinsläpp. Planlösningen är helt optimal och varje kvadratmeter är väl genomtänkt! 
Här erbjuds en generös takhöjd, vacker fiskbensparkett, fint plankgolv, fönsterbrädor i sten samt flera rymliga (inbyggda) 
garderober från byggåret. Badrummet är modernt renoverat 2014 med golvvärme, dusch och egen tvättmaskin.  
 
Det underbara vardagsrummet har två fönsterpartier och är väldigt trivsamt, här kan man enkelt möbleras med soffa, fåtölj, 
tv-möbel, bokhyllor eller annat som önskas. Sovrummet ligger lugnt och ostört och rymmer en dubbelsäng, sängbord samt 
förvaringsmöbel. Det finns två inbyggda garderober med överskåp som ger utmärkt klädförvaring. Det trevliga köket har 
delvis en gammal skåpinredning bevarad och delvis en modernare del, med gott om förvaringsmöjligheter. Naturlig del för 
matplats för 4 personer.  
 
Mycket trevliga omgivningar med en gemensam grillplats precis utanför porten som omges av ett lummigt skogsparti. Stabil 
förening med en belåning runt 5000 kr/kvm (medel) och flera stora renoveringar gjorda såsom fönsterbyte, stammar och 
elstigar. Medlemmarna har möjlighet att nyttja bastu samt en övernattningslokal för vänner eller släkt som kommer på 
besök. Det finns flera tvättstugor och den närmsta ligger i huset bredvid (nr 16) där även en av de två bastur gör. 
 
Johannesfred/Ulvsunda är ett grönskande område mitt i Bromma med ständig närhet till vattnet. Badmöjligheter samt 
utsökta promenad- och joggingstråk utefter Ulvsundasjön och Lillsjön. Vid Lillsjön finns ett trevligt utegym. Nära till Ulfsunda 
slott där man kan lyxa till det med en mysig hotellfrukost, en dag på spaet eller staycation med trerättersmiddag. 
Promenadavstånd till stora Citygross och Bauhaus. Även shopping vid Bromma Blocks med flera restauranger och caféer. 
Vill man ta shoppingen till en högre nivå tar du dig enkelt till Mall of Scandinavia med tvärbanan (Solna Station), dit tar det 17 
minuter.  
 
Området har mycket goda kommunikationsmöjligheter, både med tvärbana och bussar. En station bort med tvärbanan ligger 
Alvik och du kan åka vidare till Liljeholmen, Gullmarsplan och Sickla. Från Alvik går gröna linjens tunnelbana in mot city (ca 10 
min) och här ligger Alviks Torg som erbjuder butiker, restauranger, gym samt den anrika SALK-hallen. Åt andra hållet med 
tvärbanan nås Sundbyberg och Solna. Endast några minuter från bostaden ligger busshållplatsen där man kan åka vidare 
mot Brommaplan, Arlanda, Bromma flygplats, Mörby station m.fl. 
 
Välkomna på visning! 



Förening 
Bostadsrättföreningen HSB:s Brf Förmannen. 
Föreningen är ett privatbostadsföretag (äkta). 
I föreningen finns 225 st lägenheter 
Byggnadsår: 1939-1940. 

Föreningsinformation 
Allmänt om föreningen: Marken upplåts med tomträtt, 
den lades om 2018/2019 och de nya avtalen löper på 10 
år. Ingen dramatisk höjning från 2019. 
Det är 3-fas i lägenheterna. Spisfläkt får ej anslutas till 
ventilationen. 

För att bli medlem i föreningen krävs medlemskap i HSB 
Stockholm.  
Mer info på www.hsb.se samt på föreningens hemsida 
www.formannen.net 

Kommande renoveringar: Föreningen följer en 
underhållsplan som bland annat innehåller renovering av 
tvättstugor, markarbete och  grundrenovering. 
Renoveringar är planerade för 2021 men de kan flyttas 
fram pga Covid-19. Åtgärder inom underhållsplanen ryms 
i föreningens budget. Information inhämtad från 
föreningens hemsida uppdaterad februari 2021. 

Genomförda renoveringar: 
Omfattande renoveringar gjordes 1993 då bl a stammar 
och elstigar byttes samt renovering av tak, fasad och 
trapphus.  
Säkerhetsdörrar och fjärrvärme installerades 2002.  
Fönsterbyte 2014.  
Nytt portlåssystem 2014 
Ombyggnation av tidigare lokal till 3 
bostadsrättslägenheter 2016 
Renovering tvättstugor 2018-2019 
Fasadrenovering Tallbacksvägen 3-13 2019 
Nya soprkärl i stora delar av föreningen 2020 
OVK 2020 

Ägande i föreningen: Föreningen accepterar delat 
ägande. Juridisk person accepteras ej. 

Föreningens ekonomi: Senaste höjningen skedde april 
2015 för att finansiera fönsterbyte. Det finns inga 
planerade avgiftsförändringar, enligt uppgift på 
föreningens hemsida uppdaterad februari 2021. 

Övrigt: Föreningens hemsida: www.formannen.net 

Bostadstyp 
Bostadsrättslägenhet 
Lgh nr. 129/1102 i HSB:s Brf Förmannen. 
Belägen i Stockholm kommun. 
Skattesats 29.88. 

Byggnad 
Uppvärmning: Fjärrvärme 
Hiss: Finns ej 

Boarea/Biarea 
Boarea 45 kvm Areauppgifter enligt ekonomisk 
förvaltare. 

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

Äger föreningen marken 
Nej 

Avgift 
3 941 kr I månadsavgiften ingår värme, vatten och 
kabel-tv. 

Ekonomi 
Andel i föreningen: 0.495% och andel av årsavgiften är 
0.495% 
Pantsättningsavgift: 476 kr 
Överlåtelseavgift: 1 190 kr som betalas av köparen. 

Driftkostnad  
Driftkostnaden är ca 420 kr/mån varav: 
Försäkring: 170 kr/mån 
Hushållsström: 250 kr/mån 

Om en personlig boendekostnadskalkyl önskas - vänligen 
kontakta ansvarig fastighetsmäklare. 

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. 

Anslutning TV & Bredband 
Internet: TV via Comhem, grundutbud ingår i 
månadsavgiften. 
Bredband via Comhem, beställs och debiteras separat. 

Parkering 
Föreningen har inga egna parkeringsplatser. 
Boendeparkering råder i området. 

Gemensamma utrymmen 
Det finns tvättstugor på följande adresser: 
- Björkbacksvägen 16 
- Björkbacksvägen 38 
- Björkbacksvägen 44 



- Granbacken 16 
- Tallbacksvägen 11 
- Tallbacksvägen 3  
- Lindstigen 3-5 

Sedan finns det flera cykelförråd, två bastu 
(Tallbacksvägen 3-5 och Björkbacksvägen 16-18) samt en 
övernattnings-/festlokal (Granbacken 16). Grovsoprum 
finns på Granbacken 2. 

Nuvarande ägare 
Henrik Larsson 

Energideklaration 
Energideklaration utförd: 2020-03-01 
Specifik energianvändning: 203 kWh/kvm år 
Energiprestanda Primärenergital: 207 kWh/kvm år 

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 
Bostadsrätten ska efter köpet stämma överens med vad 
som avtalats mellan köpare och säljare samt vad köparen 
har fog att förvänta sig; sett i ljuset av bostadsrättens 
ålder, pris, skick och användning. Reglerna om fel i 
bostadsrätt finns i köplagen (eftersom en bostadsrätt är 
lös egendom) men vid prövning av fel och felansvar 
hämtas ofta inspiration från reglerna i jordabalken. En del
av reglerna har också bildats genom praxis, efter att 
tvister om fel och felansvar har prövats av domstol. 

Köparens undersökningsplikt 
Köparens undersökning av bostadsrätten möjliggörs i 
regel genom att en visning av bostaden genomförs. Om 
köparen före sitt köp har genomfört en undersökning, får 
köparen inte i efterhand såsom fel åberopa vad som 

borde ha märkts vid undersökningen. Om köparen 
uppmärksammar något vid sin undersökning, och inte 
själv kan dra någon slutsats av detta, måste köparen gå 
vidare; t.ex. genom att anlita en sakkunnig, för att 
fullgöra sin undersökningsplikt. Annorlunda beskrivet kan
köparen inte i efterhand åberopa något som ett fel, om 
det kan konstateras att omständigheten hade upptäckts 
om en sådan undersökning som varit påkallad hade 
genomförts. Köparen bör också tänka på att säljaren inte 
ansvarar för fel eller brister som köparen borde ha räknat
med eller borde förväntat sig. Skulle t.ex. ett fel uppstå på
någon av lägenhetens vitvaror kan det vara något 
köparen bort räkna med, med hänsyn till dess ålder och 
beräknade livslängd. Köparens skyldighet att undersöka 
omfattar inte enbart bostadsrätten utan även 
förhållanden kring bostadsrättsföreningen bör granskas, 
t.ex. om föreningen ska genomföra större renoveringar, 
höja sina avgifter eller liknande. En kontakt med 
företrädare för föreningen bör därför ingå i köparens 
undersökning, liksom genomgång av stadgarna och 
senaste årsredovisningen. 

Säljarens skyldigheter och betydelsen av att 
bostadsrätten överlåts i befintligt skick 
För att säljaren ska bli ansvarig för ett påstått fel, när 
bostadsrätten säljs i befintligt skick, krävs att 
omständigheten innebär att bostadsrätten är i väsentligt 
sämre skick än vad köparen med hänsyn till ålder, pris, 
användning och övriga omständigheter med fog kunnat 
förutsätta. Att bostadsrätten överlåts i befintligt skick 
kan alltså beskrivas som en form av ansvarsbegränsning 
för säljarens del. Emellertid åvilar det säljaren att upplysa
om väsentliga förhållanden rörande bostadsrätten. Även 
om bostadsrätten sålts i befintligt skick, kan den alltså 
anses vara felaktig om säljaren före köpet har undanhållit
omständigheter av betydelse för köparen. Om säljaren på 
detta sätt handlat i strid mot tro och heder, kan säljaren 
inte invända att köparen brustit i sin undersökningsplikt. 
Det ligger alltså i säljarens eget intresse att upplysa 
köparen om fel eller symptom på fel som säljaren känner 
till - eller misstänker. Det som säljaren redovisat kan i 
normalfallet inte senare åberopas av köparen som fel. 
Vidare ansvarar säljaren för utfästelser säljaren lämnar. 
Utfästelser kan också innebära att köparens skyldighet 
att undersöka visst förhållande minskas som följd av en 
sådan. Allmänt lovprisande eller generella uttalanden 
betraktas dock inte som utfästelser. 

Avtalsfrihet 
Denna information beskriver, kortfattat, den 
ansvarsfördelning som enligt lag gäller mellan köpare och
säljare. Emellertid råder avtalsfrihet i frågan om 
ansvarsfördelningen vilket innebär att parterna kan 
avtala om en annan fördelning än den som beskrivits 
ovan. Som exempel kan nämnas när en säljare friskriver 
sig från ansvar genom en friskrivningsklausul, eller när 



en dolda fel-försäkring tecknas för objektet. 

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. 

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. 



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.

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 be-
stämt 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.

Personuppgiftspolicy
Personuppgifter som lämnas till oss kommer att behandlas
enligt Notars personuppgiftspolicy. En personuppgift är varje
upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk
levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress,
person- eller annat identifikationsnummer, telefonnummer,
e-postadress och IP-nummer. De personuppgifter vi samlar in
är i första hand personuppgifter som du själv lämnar när du
använder våra digitala tjänster, köper och säljer med oss,
anmäler dig på en visning, är delaktig i en budgivning eller
har fått hjälp med en värdering via oss.

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt
för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de
beskrivs nedan. Dina personuppgifter gallras eller raderas när
de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats
in. Det innebär att olika personuppgifter kommer att sparas
olika länge. Vissa personuppgifter måste vi spara under längre
tid för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser.

Notars personuppgiftspolicy finns att läsa på
www.notar.se/information/sekretess-villkor. Har du frågor kan
du kontakta oss via info@notar.se alt. Tel 0200–275 275

Information om s k sidoverksamhet
Enligt 14 § fastighetsmäklarlagen ska mäklare som i anslutning till
sin förmedlingsverksamhet, ägnar sig åt annan verksamhet, s k
sidoverksamhet, redovisa detta skriftligen till säljarev och köpare.
Av informationen 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: Hemnet Service HNS AB
Ersättning direkt/indirekt: Indirekt
Fast ersättning: Ja, 50% av annonskostnaden exkl. moms.

Verksamhet: Tilläggsprodukter
Uppdragsgivare: Hemnet Service HNS AB
Ersättning direkt/indirekt: Indirekt
Fast ersättning: Ja, 20% per såld produkt exkl. moms.

För mer information kring bland annat budgivning, roller och rättigheter: Gå in på Fastighetsmäklarinspektionen och deras hemsida www.fmi.se.



/¶QHNROO�HUEMXGHU�ERO¶Q�YLD�VDPDUEHWVSDUWQHUV��
0HG�H[HPSHOU´QWD�S¶��������QRPLQHOO�U´QWD���������HIIHNWLY�U´QWD��RFK�HWW�ERVWDGVSULV�S¶���0NU��NRQWDQWLQVDWV�S¶�������O¶QHEHORSS���0NU��
P¶QDGVYLV�EHWDOQLQJ�YLD�DXWRJLUR��WRWDOW�����DYEHWDOQLQJDU���¶WHUEHWDOQLQJVWLG����¶U�RFK�LQJHQ�XSSO´JJQLQJVDYJLIW�JHU�GHWWD�HQ�
P¶QDGVNRVWQDG�RP�������NU��LQNO��DPRUWHULQJ�RP��������RFK�HQ�WRWDO�NUHGLWNRVWQDG�RP�����������NU�XWDQ�K´QV\Q�WLOO�HY��VNDWWHDYGUDJ��,QQDQ�
ERO¶QHNUHGLW�EHYLOMDV�JÄUV�HQ�NUHGLWSUÄYQLQJ�DY�EDQNHQ��%DQNHQ�JÄU�HQ�EHGÄPQLQJ�DY�GLQ�¶WHUEHWDOQLQJVIÄUP¶JD�XWLIU¶Q�GLQ�HNRQRPLVND�
VLWXDWLRQ�RFK�EDQNHQV�IDVWVW´OOGD�NULWHULHU�

VEM HJÄLPER DIG MED DITT BOLÅN?

1RWDU�NDQ�QX�HUEMXGD�GLJ�VRP�NXQG�KM´OS�PHG�DWW�XSSKDQGOD�GLWW�ERO¶Q�GLUHNW��*HQRP�1RWDUV�
SDUWQHUERODJ�/¶QHNROO�HUK¶OOHU�GX�HQ�SHUVRQOLJ�ERO¶QHVSHFLDOLVW�VRP�VNÄWHU�KHOD�ERO¶QHSURFHVVHQ��

/¶QHNROO�VDPDUEHWDU�PHG�IOHUD�EDQNHU�IÄU�DWW�NXQQD�JH�GLJ�IÄUP¶QOLJD�YLOONRU��0¶OV´WWQLQJHQ�´U�DWW�
XQGHUO´WWD�IÄU�1RWDUV�NXQGHU�DWW�KLWWD�GH�E´VWD�O¶QHYLOONRUHQ�S¶�ERO¶Q�RFK�JH�DOOD�NXQGHU�VQDEE�RFK�
SHUVRQOLJ�VHUYLFH��

.RQWDNWD�GLQ�P´NODUH�S¶�1RWDU�RP�GX�YLOO�WD�GHO�DY�ERO¶QHHUEMXGDQGHW��.RQWDNWXSSJLIWHU�WLOO�GLQ�
P´NODUH�ILQQHU�GX�O´QJVW�EDN�L�SURVSHNWHW��9L�VHU�IUDP�HPRW�DWW�KM´OSD�GLJ�PHG�GLWW�ERO¶Q�

NotarLånet



Vice kontorschef, Reg. Fastighetsmäklare 
0760-04 21 44 
julia.hast@notar.se 

Julia Hast 




