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Beskrivning 
På lugn återvändsgata och ett stenkast från Mälaren, finns denna välplanerade och mycket rymliga familjevilla om hela 205 
kvm. Utöver dessa kvm tillkommer ett loft med snedtak och en total golvyta om ca 23 kvm. Huset har en genomgående och 
öppen planlösning med fantastiskt ljusinsläpp, generös takhöjd upp till nock samt lättmöblerade ytor. Härligt kök i öppen 
anslutning mot sällskapsytor erbjuder mycket goda arbetsytor samt möjlighet till förvaring samt matplats för det riktigt stora 
sällskapet. Huset består idag av 3 st sovrum, men kan med enkla medel utökas till flera om behov finns. Två st fullt utrustade 
badrum samt mycket goda förvaringsmöjligheter genom flera inbyggda klädkammare. Sjöglimt ut över Fiskarfjärden. 
 
Huset har två stora uteplatser varav den ena nås genom dubbla skjutdörrar i glas, och knyter på ett mycket smakfullt sätt 
ihop ute med inne. Uteplatsen ligger i bästa sydvästläge och erbjuder sol från förmiddag till sen kväll. Tomten är väl uppväxt 
och skapar ett skönt insynsskydd till den plana och mycket lekvänliga gräsmattan. Här finns även spabad för avkoppling eller 
bus och för den odlingsintresserade finns även ett växthus. Stenlagd framsida ger möjlighet för parkering till 4-5 bilar. 
 
Gällstaö är ett mycket omtyckt och barnvänligt område på bekvämt avstånd från stadens puls. Nästintill precis utanför dörren 
möts ni av natur med promenadstråk längs hästhagar, skogspartier och Mälarens härliga vatten. Tre badplatser (varav en på 
badrocksavstånd) och två båtklubbar. Gällstaö bjuder även på gott om aktiviteter för både vuxna och barn med fotbollsplan, 
tennisbana, pingishus, motionsstråk runt ön samt en större och en mindre lekplats. Ni har endast ca 15 minuters gångavstånd 
(5 minuter på cykeln) till Jungfrusunds marina med omnejd där det finns allt ifrån minigolf, paddelbanor, stort gym och 
bowling till klädbutik, skönhetsvård och fyra populära restauranger (Kolmilan, Restaurang Jungfrusund, MGL Sushi och 
Oleary?s). Utbudet utökas successivt och några av nytillskotten är Jungfrusunds fisk, Tegnérs bageri och ett närlivs.  
 
För den som gillar löpning, långa skogspromenader eller bara att göra utflykter för att plocka blåbär eller svamp har ni 
storskogen vid Jungfrusundsåsen, med delvis upplysta motionsspår, nära till hands. Här ligger även Ekebyhovsbacken med 
fyra nedfarter, pulkabacke och hoppark. Under vintertid finns även längdskidspår och många skridskoisar runt Gällstaö.  
 
Ni har två fina förskolor på gång-/cykelavstånd ? förskolan Ångbåten Gällstaö och Raoul Wallenbergförskolan vid 
Jungfrusund. De närmsta skolorna är Ekebyhovsskolan och Träkvistaskolan. Från Gällstaö går skolbussar för allas 
bekvämlighet. Andra kommunikationer från ön går via buss 303 mot Brommaplan, via Ekerö centrum, där man också kan välja 
att ta pendelbåten in till stan. Från Jungfrusund går färjan mot Slagsta för vidare färd mot södra sidan av stan och med direkt 
närhet till E4.  
 
Här har ni ett hem att stortrivas i, varmt välkomna på visningarna!  

Planlösning 
Hall 
Inbjudande och väl tilltagen hall med gott om plats för förvaringsmöbler samt avhängning i integrerad skjutdörrsgarderob 
med spegeldörrar. Väggarna är ljust målade och golvet pryds av klinker i ljus nyans med tillhörande vattenburen golvvärme. 
Den vattenburna golvvärmen samt den ljusa färgsättningen på väggarna är genomgående för hela bostaden.  
 
Kök 
Generöst planerat Tibrokök med massor av förvaring i skåp med ljusa fronter samt utmärkta arbetsytor i mattsvart granit. Bra 
ljusinsläpp från stort fönster mot framsida samt utgång till altan genom skjudörrsparti från golv till tak. Köket har en matplats 
för det riktigt stora sällskapet där 25 gäster ryms utan trängsel. Den maskinella utrustningen består av extra bred 
induktionshäll, fullstor kyl och frys med kolsyra, kallt vatten samt ismaskin, inbyggd ugn och mikro i arbetshöjd, diskmaskin 
och köksfläkt.  
 
 



Uteplats 1 
Tack vare de fantastiska skjutdörrarna integreras inne med ute på ett mycket smakfullt sätt och bjuder in till social samvaro 
sköna sommardagar. Uteplatsen rymmer med enkelhet det stora middagsbordet, parasoll, loungehörna om så önskas samt 
den stora grillen. Uteplatsen är belägen i rakt sydvästläge med sol från förmiddag till sen kväll.  
 
Vardagsrum 
Majestätiskt vardagsrum med takhöjd om ca 4,40 meter upp till nock samt stora fönsterpartier i tre väderstreck i helt 
insynsskyddat läge ger ett underbart ljusinsläpp. Tack vare vardagsrummets utformning är det endast fantasin som sätter 
gränser gällande möblering då rummet rymmer allt och lite till.  
 
Loft 
Genom spiraltrappa nås loftet med snedtak. Ett perfekt utrymme att nyttja som arbetsrum, gästrum eller träningsrum. Här 
finns två stora fönster med utsikt över grannskapet och ut mot Mälaren. Loftet har en total golvyta om ca 23 kvm och en 
maximal takhöjd på ca 2,60 meter. Denna golvyta räknas ej som boarea eller biyta. Bra förvaring genom rymlig kattvind.  
 
Master bedroom 
Rofyllt sovrum i lugnt avskilt läge med gott om plats för dubbelsäng och övriga sovrumsmöbler. Heltäckningsmatta på golv, 
fönster i två väderstreck samt utgång till spabad och bostadens andra uteplats. I direkt anslutning från master bedroom nås 
även en utmärkt och mycket rymlig walk in closet.. 
 
Walk in closet 
Smart planerad klädkammare med plats för massor av förvaring. Heltäckningsmatta på golv. Detta rum går även att nyttja 
som kombinerat arbetsrum då stort fönster finns bakom en av garderoberna.  
 
Badrum 
Helkaklat badrum med ljus färgsättning på klinker och kakel. Här finns duschhörna, wc, handfat med tillhörande kommod, ett 
högskåp, spegelskåp, en integrerad hylla samt spotlights i tak. Vattenburen golvvärme.  
 
Uteplats 2 
Med utgång från master bedroom ligger den andra uteplatsen i lummigt och skyddat läge. Underbart spabad för 
avkopplande stunder samt rymlig altan med plats för den stora loungegruppen. Uteplatsen avgränsas på ett naturligt och 
genomtänkt sätt genom olika typer av planteringar 
 
Sällskapsrum  
Trivsamt sällskapsrum som idag används som ett andra tv-rum. Härligt ljusinsläpp via fönster mot trädgård samt utgång 
genom dörrpar till uteplats. Detta rum kan med enkla medel göras om till ett fjärde sovrum om så önskas. Även detta rum har 
en generös takhöjd upp till nock. Centralt placerad öppen spis skapar trivsel och sprider värme både till middagsgäster till 
köket och till sällskapsrummet. 
 
Sovrum 2 
Ljust rymligt sovrum med fönster i två väderstreck. Sovrummet är väldisponerat och rymmer dubbelsäng, skrivbord samt stor 
integrerad klädkammare. Takhöjd upp till nock.  
 
Tvättstuga 
Modern och ljust inredd tvättstuga med gott om förvaring och arbetsyta. Här finns tvättmaskin, torktumlare, ett extra 
kylskåp, diskho, städskåp samt vp. Centraldammsugare finns installerad men är ej inkopplad. 
 
Sovrum 3 
Ljust rymligt sovrum med fönster i två väderstreck. Sovrummet är väldisponerat och rymmer dubbelsäng, skrivbord samt stor 
integrerad klädkammare. Tapetserad fondvägg och i övrigt ljusa väggar.  
 
Badrum 
Väl tilltaget badrum med mörkt klinkergolv och ljust kaklade väggar. Här finns jacuzzi, separat duschhörna, handdukstork, wc, 
handfat med tillhörande kommod, stort spegelskåp, fönster samt spotlights i tak. Vattenburen golvvärme. 



 
Förråd 
Förråd med plats för förvaring samt arbetshörna.  
 
Vind 
Stort oisolerat vindsutrymme ovan sovrum 3 samt stora badrummet.  
 
Tomt 
Helt insynsskyddad och plan trädgårdstomt perfekt för barnfamiljen. Soldränkt gräsmatta i bästa sydvästläge. Trädgården 
har från början ritats av en trädgårdsarkitekt som skapat en skyddad och grönskande oas med flertalet fruktträd, bärbuskar 
och olika planteringar. För den odlingsintresserade finns både flertalet pallkragar samt växthus att tillgå. Kallförråd finns på 
tomt med plats för diverse trädgårdsverktyg och övrig förvaring. 



Byggnad 
Friliggande villa. Byggnadstyp: Fristående villa 1 plan med 
loft. Byggår: 2005. 

Boarea/Biarea 
Boarea 205 kvm Areauppgifter enligt 
taxeringsinformationen. 

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

Byggnadssätt 
Fasad: Stående träpanel 
Fönster: 3-glasfönster isoler 
Grund: Betongplatta på mark 
Stomme: Trä 
Takbeklädnad: Sadeltak med betongpannor  
Ventilation: Mekanisk frånluft 
Annat: Kallförråd och växthus 

Uppvärming/El 
Frånluftsvärmepump  

Vatten och avlopp 
Kommunalt vatten, Kommunalt avlopp. 

Ekonomi 
Taxeringsvärdet är 7 634 000 kr (faställt avseende år 
2018) varav byggnadsvärde 4 566 000 kr och markvärde 
3 068 000 kr. Typkod 220, Småhusenhet, bebyggd. 
Kommunal fastighetsavgift: 8524 kr 

Driftkostnad  
Driftkostnaden är ca 74 642  varav: 
Uppvärmning: 41 035  
Försäkring: 15 003  
Vatten/avlopp: 12 804  
Sotning: 300  
Elförbrukning: 30 288 kWh/år 
Samfällighet: 5 500  
Total: 74 642 kr/år. Utöver detta tillkommer kostnad för 
fastighetsavgift/skatt 8 524kr (83 166) 
Personer i hushållet: 4 

Kostnad för uppvärmning avser även hushållsel samt 
spabad. Avgift för vatten avlopp inkluderar sophämtning, 

Om en personlig boendekostnadskalkyl önskas - vänligen 
kontakta ansvarig fastighetsmäklare. 

Pantsättning 
Det finns 5 st pantbrev uttagna om sammanlagt 4 950 
000 kr 

Anslutning TV & Bredband 
Tv och bredband via Telia öppen fiber 

Kommun/Församling 
Ekerö,  
Skattesats 31.58. 

Servitut/Planbestämmelser 
Gemensamhetsanläggningar: Gemensamhetsanläggning: 
Ekerö Ekebyhov GA:8 ändamål: Vägar, 
Avloppsanläggning, Elledningar och/eller belysning, 
Grönområden, Garage och/eller parkering, Bad- och/eller
båtanläggning 

Planbestämmelser: Detaljplan Nybyggnadsförbud 
Vattenskyddsområde 

Nuvarande ägare 
Hanna Jennie Christina Lindmark och Björn Tobias 
Lindmark 

Energideklaration 
Energideklaration utförd: 2012-04-24 
Energiklass: E 
Specifik energianvändning: 116 kWh/kvm år 
Energiprestanda Primärenergital: 157 kWh/kvm år 

Övrigt 
Larm finns installerat. 

Övriga upplysningar 
Köpare/spekulanter uppmanas att kontrollera dessa 
uppgifter i enlighet med köparens undersökningsplikt. 
Boarea kan variera beroende på skillnader mellan olika 
uppmätningsnormer. Huruvida uppgiften stämmer med 
dagens mätmetod kan inte garanteras. Köparen 
uppmanas att kontrollera bostadens boarea före köpet 
som ett led i sin undersökningsplikt. 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 
Utgångspunkten enligt jordabalken är att fastigheten skall
stämma överens med vad som avtalats mellan parterna 
och inte heller avvika från vad köparen med fog kunnat 
förutsätta vid köpet. Därutöver gäller att den köps i det 



skick den faktiskt befinner sig i på kontraktsdagen och att
köparen, för att trygga sig, får göra en noggrann 
undersökning av fastigheten. För sådana fel eller skador, 
som köparen haft möjlighet att upptäcka eller haft 
anledning att räkna med p g a fastighetens ålder och 
skick, kan säljaren inte göras ansvarig. Säljaren ansvarar 
dock för dolda fel, d v s sådana fel i fastigheten som 
köparen inte bort upptäcka och oavsett om säljaren själv 
känt till felen eller inte. Säljarens ansvar för dolda fel i 
fastigheten gäller i 10 år. 

Köparens undersökningsplikt 
Utgångspunkten att köparen måste undersöka 
fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. 
Kraven på köparens undersökning är långtgående. 
Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och 
funktioner. Finns det möjligheter måste köparen även 
inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra 
svårtillgängliga utrymmen. Särskild uppmärksamhet bör 
ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på vinden), 
rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, 
sprickbildningar i fasad och grundmur samt 
skorstensstock. 

Upptäcker köparen vid sin undersökning fel eller 
symptom på fel i fastigheten eller är fastigheten över 
huvud taget i sådant skick att fel kan misstänkas, skärps 
kraven på köparens undersökningsplikt. 

Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar 
undersökningspliktens omfattning. Om säljaren 
exempelvis upplyser köparen om ett misstänkt fel kan det
utgöra en varningssignal, som bör föranleda en mer 
ingående undersökning från köparens sida. Å andra sidan 
ska köparen inte behöva undersöka sådana delar av 
fastigheten som säljaren lämnat uttryckliga utfästelser 
eller garantier för, under förutsättning att dessa inte är 
för allmänt hållna. 

Köparen bör slutligen ha i åtanke att säljaren inte svarar 
för fel och brister, som köparen borde ha räknat med eller
borde ha "förväntat sig" med hänsyn till fastighetens 
ålder, pris, skick och användning. Han bör därför anpassa 
sin undersökning till detta. Rör köpet ett begagnat hus 
måste köparen ta i beräkning att vissa delar och 
funktioner utsatts för slitage och på grund av ålder t o m 
kan vara uttjänta och i behov av utbyte eller i vart 
fallrenovering. 

Anlitande av besiktningsman 
Jordabalken utgår från att köparen själv inormalfallet skall 
kunna uppfylla sin grundläggande undersökningsplikt och
det är alltså inget krav att anlita någon sakkunnig för 
detta. Trots det väljer de flesta köpare att anlita s k 
besiktningsman eller annan sakkunnig och detta är att 
rekommendera om man inte själv har särskild 

byggnadsteknisk kunskap. 

Detsamma gäller om köparen inledningsvis själv 
undersökt fastigheten och då upptäckt symtom på fel 
som det kan vara svårt att bedöma betydelsen av. Som 
angivits ovan skall köparen undersöka fastigheten i alla 
dess delar och funktioner. Anlitar köparen en sakkunnig är
det därför viktigt att vara observant på vilken omfattning 
en beställd besiktning har. Normalt omfattar inte en sådan
besiktning vissa delar av fastigheten såsom 
elinstallationer, vatten och avlopp, rökgångar m.m. varför 
köparen bör överväga att komplettera sin undersökning. 

Jordabalken har som utgångspunkt att den undersökning 
köparen gör eller låter göra, ska ske före köpet, d v s 
innan köpekontrakt undertecknas av parterna. Det är 
dock inget som hindrar att parterna i kontraktet avtalar 
om att köparen ska få möjlighet att undersöka 
fastigheten senare och därefter på det sätt kontraktet då 
föreskriver, ska få åberopaupptäckta fel och begära 
avdrag på köpeskillingen eller begära att köpet i dess 
helhet ska återgå. Denna typ av avtalsvillkor brukar kallas 
besiktningsklausul och är numer vanligt förekommande. 
Tas ett sådant villkor inär det viktigt att båda parter sätter 
sig in i vad som krävs för att köparen ska kunna åberopa 
villkoret och också noga beaktar de tidsgränser som 
anges i villkoret. 

Det förekommer att säljaren inför försäljningen låter 
undersöka fastigheten med hjälp av en besiktningsman, 
ofta för att tjäna som underlag för en 
säljaransvarsförsäkring (senedan). I dessa fall är det viktigt
att köparen noga går igenom besiktningsprotokollet, 
gärna med den besiktningsman som utfört besiktningen, 
s k köpargenomgång. Det är också av stor vikt att 
köparen då tänker på att undersökningsplikten omfattar 
fastigheten idess helhet och vid behov kompletterar med 
ytterligare undersökningar. 

Säljarens upplysningsskyldighet 
Någon generell upplysningsskyldighet motsvarande 
köparens undersökningspliktfinns i egentlig mening inte. 
Avgörande för bedömningen om ett faktiskt fel är 
relevant eller inte, är om felet är möjligt att upptäcka för 
köparen. Endast om felet inte är upptäckbart är det 
relevant. Trots detta kan man ändå säga att säljaren har 
en upplysningsskyldighet. Om säljarens förtigande 
innefattar svikligt eller annat ohederligt förfarande kan 
säljaren gå miste om rätten att åberopa att köparen inte 
uppfyllt sin undersökningsplikt. Det finns dock även andra 
situationer där säljaren är skyldig att upplysa om 
förhållanden som han har vetskap om och som köparen 
borde ha upptäckt men förbisett.Det är främst fråga om 
situationer där omständigheterna är sådana att säljaren 
måste förstå att köparen är i villfarelse avseende ett 
förhållande och där han vidare inser att förhållandet kan 



vara avgörande för köparens köpbeslut. Säljaren får med 
andra ord inte medvetet utnyttja köparens okunskap om 
ett visst förhållande. 

Säljaren kan vidare sägas ha en upplysningsskyldighet i så 
motto att han kan bli skadeståndsskyldig om han faktiskt 
känt till eller borde ha känt till felet men inte upplyst 
köparen om detta. Detta följer av köparens rätt till 
skadestånd på grund av säljarens försummelse. Det är 
således i säljarens egetintresse att han upplyser köparen 
om de fel eller symptom som han känner till eller 
misstänker finns. Vad som redovisats av säljaren är 
dessutom inte dolt och kan i normalfallet inte åberopas av
köparen. 

Säljarens utfästelser 
Säljaren kan bli bunden av en utfästelse beträffande 
fastighetens skick. Detta gäller i huvudsak då säljaren 
gjort en klar och specificerad utfästelse beträffande 
fastighetens skick. Allmänt lovprisande eller generella 
uttalanden betraktas inte som utfästelser. 

Avtalsfrihet friskrivning 
Avtalsfrihet råder mellan parterna om ansvaret för 
fastighetens skick, varför parterna kan avtala om annan 
ansvarsfördelning än vad som angivits ovan. Ett exempel 
på detta är då säljaren friskriver sig från ansvaret 
förfastighetens skick, generellt eller beträffande viss 
funktion. 

Säljaransvarsförsäkring 
Genom säljaransvarsförsäkring finns möjlighetför säljaren 
att inom försäkringens ram begränsa sin ekonomiska risk 
för dolda fel i fastigheten samtidigt som köparens rätt till 
ersättning för sådana fel, säkerställs via försäkringen. 
Säljaransvarsförsäkringen erbjuder således en trygghet 
för både säljareoch köpare. 

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.



Lånekoll erbjuder bolån via samarbetspartners.
Med exempelränta på 1,28 % nominell ränta (1,29% effektiv ränta) och ett bostadspris på 4 Mkr, kontantinsats på 50 % , lånebelopp 2 Mkr, 
månadsvis betalning via autogiro (totalt 600 avbetalningar), återbetalningstid 50 år och ingen uppläggningsavgift ger detta en 
månadskostnad om 5 467 kr (inkl. amortering) och en total kreditkostnad om 2 641 130 kr utan hänsyn till ev. skatteavdrag. Innan 
bolånekredit beviljas görs en kreditprövning av banken. Banken gör en bedömning av din återbetalningsförmåga utifrån din ekonomiska 
situation och bankens fastställda krediter. 

VEM HJÄLPER DIG MED DITT BOLÅN?

Notar kan nu erbjuda dig som kund hjälp med att upphandla ditt bolån direkt. Genom Notars 
partnerbolag Lånekoll erhåller du en personlig bolånespecialist som sköter hela bolåneprocessen. 

Lånekoll samarbetar med flera banker för att kunna ge dig förmånliga villkor. Målsättningen är att 
underlätta för Notars kunder att hitta de bästa lånevillkoren på bolån och ge alla kunder snabb och 
personlig service.

Kontakta din mäklare på Notar om du vill ta del av bolåneerbjudandet. Kontaktuppgifter till din mäklare 
finner du längst bak i prospektet. Vi ser fram emot att hjälpa dig med ditt bolån!

NotarLånet



Andreas Pettersson 
Reg. Fastighetsmäklare 
0708-22 70 87 
andreas.pettersson@notar.se 




