
Steninge slottsväg
Tillsammans skapar vi ditt drömboende

DIN MÄKLARE I HUVUDSTADEN



Projektbeskrivning

Välkommen till ett unikt och förstklassigt boende i vacker slottsmiljö med 
bekvämt pendlingsavstånd till både Stockholm och Uppsala. 
I charmiga Steninge Slottsby bor ni i praktfulla parhus i klassisk engelsk still intill 
det bästa naturen har att erbjuda.

Byggnad

Husform  Parhus 

Antal rum  5 rok

Boarea  131 m2 (vind ej inräknad)

Våningar  2 samt inredningsbar vind

Tomt   tomterna varierar mellan 260 m2 till 290 m2

Ekonomi

Begärt pris  4 850 000 kr

Avgift  4 775 kr/mån inkl VA

Byggnadsår  2018

Information



Förråd
Eget förråd med ingång från gaveln. Ca 4 m2

Parkering
Plats för parkering på uppfarten samt kostnadsfri parkering på gatan

TV, tele och data
Bostadsrättsföreningen tecknar ett avtal med leverantör av fiberanslutning av 
fastigheten och installation av bredbandsnät. 
Bostadsrättsföreningen har som avsikt att de fria marksända kanalerna på TV 
ska ingå i månadsavgiften. Utöver detta kan de boende teckna individuella 
avtal med leverantören för internet- uppkoppling, bredbandstelefoni och 
utökat kanalutbud på TV

Fastighetsbeteckning  
Brf. Slottet 17



Entréplan Övre plan



Övre plan Vindsvåning







Bostadsfakta

ENTRÉPLAN

Hall
Välkomnande entré med vitmålade väggar, mattlackat 3-stavs ekparkett-
golv och vitlaserad träsockel. Rymlig garderob för förvaring.

Kök
Stort härligt kök öppet mot vardagsrum. Även här återfinner ni ekparkettgolv 
och vitmålade väggar vilket är genomgående för bostaden.
Elegant Köksinredning från Marbodal med över- och underskåp i vitt, släta 
luckor och en gedigen bänkskiva i Cararramarmor.
Köket är även utrustat med vitvaror från Siemens bestående av spisfläkt, kyl, 
frys, inbyggnads ugn, mikro och induktionshäll. 
Stänkskydd vitt kakel 200x400 mm. Infällda spotlight under köksskåpen.

Vardagsrum
Stort härligt vardagsrum där inomhus och utomhus smälter tillsammans tack 
vare de stora öppningsbara glaspartierna. Utmärkt disponering kombinerat 
med tidlösa materialval som till exempel fönsterbänkar i polerad natursten 
Ruivina, vilket skapar en harmonisk tillvaro. Arkitekten har lagt fokus på att 
sammankoppla de sociala ytorna med elegans, sobra färger och rikligt med 
ljusinsläpp. 



Badrum
Toppmodernt badrum med grått klinkergolv 300x300 mm, 150x150 vid fall. 
Vitt väggkakel i rak sättning 400x200 mm.
Inredning genomgående från Svedbergs med  spegel, rakuttag, duschvägg 
av glas, kran och dusch, handdukstork, WC-stol och kommod 60 cm. 
Infällda spotlights i tak.

Tvättstuga/Klädvård
Praktiskt utrymme i anslutning till entrén med mörkgrått klinkergolv 200x200 mm, 
vitmålade väggar och tak. Tvättpelare med tvättmaskin och torktumlare 
(Siemens), tvättbänk. Värmepump från Nibe.

ÖVREPLAN

Sovrum
Rymliga sovrum med mattlackat 3-stav ekparkettgolv,  vitmålade väggar 
och tak. Fönsterbänk i polerad natursten Ruivina.

Badrum
Prydligt badrum med grått klinkergolv 300x300 mm, 150x150 vid fall i rak 
sättning. Vitt väggkakel 400x200 i rak sättning, vitmålat tak. Inredning från 
Svedbergs; spegel, rakuttag, duschvägg av glas, badkar, kran, dusch och 
handdukstork.

Uteplats
Stor härlig träterrass och gräsmatta. Utrustat med eluttag och belysning.











Teknisk beskrivning
Grundläggning:
Gjuten bottenplatta på mark med vattenburen golvvärme och under-
liggande isolering

Stomme:
Färdiga storblock i trä

Ytskikt yttervägg:
Träfasad

Bjälklag:
Trä

Yttertak:
Betongtakpannor. Papp & råspont

Fönster: 
Sidohängda 3-glasfönster fönster med spröjs

Uppvärmning:  
Vattenburen golvvärme på entréplan, vattenradiatorer på överplan

Värme, vatten och sanitet:
Nibe - frånluftsvärmepump

Ventilation:
Mekaniskfrånluftsventilation med värmeåtervinning



Fasadritning
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Så här går det till

Välj er bostad
Det första steget är att välja Er bostad och tillsammans med mäklaren få allt 

underlag som behövs för att gå vidare till nästa steg.

Teckna förhandsavtal
Nästa steg är att mäklaren kallar dig för att teckna ett bindande förhandsavtal. 

Här behövs ett intyg på hur ni skall finansiera köpet, tex ett lånelöfte. 
Vid förhandsavtalet erläggar man 25.000kr i förskottbetalning. 

Denna betalning sker till mäklarens klientmedelskonto och är riktad till 
bostadsrättsföreningen. Förskottsbetalningen fungerar som en delbetalning.

Teckna upplåtelseavtal
Cirka 3-6 månader innan tillträde kommer mäklaren kalla dig till att omvandla 

förhandsavtalet till ett upplåtelseavtal. Upplåtelseavtalet baseras på en 
registrerad ekonomisk plan för föreningen. 

En handpenning på 150.000 kr av insatsen skall betalas i samband med att 
upplåtelseavtalet tecknas. Handpenningen är en delbetalning och även 

den räknas av mot slutgiltig köpeskilling.
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Garantibesiktning
Cirka 2 år efter att du flyttat in görs en garantibesiktning. Det är en av 

bostadsrättsföreningen utsedd besiktningsman med uppgift att kontrollera 
om det har framträtt några funktionella fel mellan tillträde och garanti-

besiktning. Eventuella brister åtgärdas snarast, utan kostnad för 
medlemmarna. Normalt slitage, misskötsel och resultatet av yttre påverkan 

eller motsvarande tas inte upp i besiktningsprotokollet.

Slutbesiktning
Bostadsrättsföreningens styrelse utser en besiktningsman vars uppgift är att
löpande besiktiga pågående entreprenad. Cirka 14 dagar innan inflyttning 
erbjuds blivande medlemmar att närvara vid en slutbesiktning av bostads-

rätten. Styrelsen bevakar samtliga besiktningar inför färdigställandet.

Tillträde
I god tid innan du har tillträde till ditt nya hem kommer mäklaren

på Sthlmfast att kalla dig till tillträdet och nyckelutlämning. Vid detta tillfälle
ska även kvitto på slutbetalning uppvisas. Styrelsen har inför tillträdet granskat 

alla tecknade avtal och medlemskap beviljas när slutbetalning erläggs.



Övrig områdesbeskrivning

Området
Området handlar om upplevelser, influenser och kultur i alla former, inte minst 
matkultur, en de av vardagen och att leva hälsosamt den enklaste sak i 
världen. Byn kommer att erbjuda såväl ridanläggning som marina och 
badbrygga och det kommer att finnas upplysta löp- och promenadspår vid 
sidan av utegym och naturlekplats för de yngsta. Precis intill har vi dessutom 
ett vackert naturreservat. I området finns även ett flertal förskolor samt låg 
och mellanstadieskola. 

Stenladan
Den vackra Stenladan från 1870-talet rymmer redan idag en trädgårdsbutik, 
lunchkafé och Steningekompaniet med ett stort sortiment av bland annat 
vackra inredningsdetaljer, porslin, glas och delikatesser. Stenladan är också 
en välbesökt plats för utställningar, mässor och marknader, inte minst jul-
marknaden som är Sveriges största inomhusmarknad.

Ridanläggningen
Det blir ett lite mindre stall med 35-45 boxplatser, ett separat ridhus samt 
hagar för utevistelse och bete.

Marinan
Den till slottsbyn utbyggda marinan kommer att vara i full drift under 2018. 
Utökas från dagens ca 135 till närmare 360 båtplatser i varierande storlek.





1. VILKEN STANDARD KAN EN KÖPARE FÖRVÄNTA SIG ATT LÄGENHETEN HAR?

1.1 Standard då inget särskilt avtalats
En köpare kan inte förvänta sig mer än att en lägenhet har ”normal standard”. Alla delar av en lägenhet har begränsad teknisk 
livslängd. Köparen måste alltså räkna med, att en lägenhet och dess anläggningar förändras och försämras på grund av ålder och 
bruk. Ju äldre lägenheten är desto lägre standard kan köparen förvänta sig.

En köpare kan förvänta sig, att olika delar av en lägenhet fungerar under dess normala tekniska livslängd. 
Om ett badrum är 3 år gammalt, har köparen rätt att förvänta sig att ytskiktet fortfarande klarar av att stå emot vatten och att fukt-
skador inte uppkommer, men köparen kan knappast förvänta sig att badrummet fungerar felfritt om det är t ex 30 år gammalt.

Har lägenheten delvis renoverats har köparen rätt att förvänta sig högre standard i de delarna jämfört med vad lägenhetens ålder i 
övrigt ger anledning till. Det går inte att entydigt beskriva ”normal standard” och vad som är normala åldersförändringar.

Först när lägenheten har betydligt lägre standard än vad som köparen haft anledning att räkna med, är det ett fel i köprättslig mening.

1.2 Standard som framgår av avtalet
Det är lättare att bedöma vad som är ett fel i köprättslig mening, om lägenhetens standard framgår av texten i köpeavtalet med 
bilagor. Står det t ex att diskmaskinen är tillverkad 1998 har köparen rätt att förvänta sig att detta stämmer. Visar det sig senare att 
diskmaskinen i själva verket är tillverkad 1992, avviker lägenheten från den avtalade standarden.

Även i de fall säljaren muntligt eller på annat sätt lämnat detaljerade uppgifter som köparen tagit intryck av rör det sig om fel i köp-
rättslig mening i de fall uppgifterna inte är korrekta.

2. FEL SOM SÄLJAREN ANSVARAR FÖR

Finns det inget fel i köprättslig mening, enligt ovan, har säljaren inget felansvar. Säljaren kan också slippa ansvar för fel som är upp-
täckbara. Säljaren ansvarar således bara för fel som är dolda.

Säljarens felansvar för lägenheten upphör två år efter den avtalade tillträdesdagen.

I praktiken kan man säga att den typ av ”dolda fel” som säljaren slutligen har att ansvara för i första hand är fel i lägenhetens 
konstruktion eller utförande (förorsakade av t ex byggslarv/byggfusk).

3. FEL SOM KÖPAREN ANSVARAR FÖR

3.1 Köparens undersökning av lägenheten
Köparens undersökning av lägenheten innebär, att köparen själv får stå för fel som upptäckts eller borde ha upptäckts i samband med 
köpet. Innebörden av undersökningsplikten är att man i efterhand, när en feltvist har uppkommit, har att avgöra om felet kunnat upp-
täckas av en normalt begåvad och normalt bevandrad köpare, om denne hade gjort en tillräckligt noggrann undersökning. 

Köparinformation

Juridisk information till dig som köper bostadsrätt genom fastighetsmäklare

Vid ett bostadsrättsköp kan feltvister uppkomma mellan köpare och säljare.  Regler om fel 
i bostadsrätt i samband med köp återfinner man i köplagen. 
Reglerna är i huvudsak desamma som vid fastighetsköp. Dock finns det vissa specifika saker en 
bostadsrättsköpare bör tänka på inför sitt förvärv. Bostadsrätten avser oftast en bostadslägenhet i 
en flerfamiljsfastighet. För enkelhetens skull har vi i texten nedan därför valt att endast skriva lägen-
heten.



Om denne tillräckligt kunnige köpare inte skulle ha kunnat upptäcka felet så är det dolt. Då ansvarar säljaren för felet. Detta medför att en köpare, 
som inte har tillräckliga kunskaper, inte kan vara säker på att kunna fullgöra undersökningsplikten själv.

Köparens undersökningsplikt omfattar att noggrant och omsorgsfullt se på allt som är möjligt att se på. För att undersöka mörka utrymmen ska du 
alltså använda ficklampa. Att lyfta på mattor och gardiner för att titta på ytskiktet på golv och väggar ingår i din undersökning av lägenheten.

En köpare, som känner att han inte har tillräckliga kunskaper, bör anlita en egen besiktningsman som yrkesmässigt utför besiktningar.

3.2 Besiktning genom besiktningsman
En undersökning av lägenheten ställer höga krav på köparen och det kan därför vara klokt att ta hjälp om man inte själv besitter dessa kunskaper 
eller har expertishjälp i bekantskapskretsen. Om säljaren redan har låtit göra en besiktning är det viktigt att ta reda på vad som ingått i 
besiktningen och om det har funnits några avgränsningar. Den besiktning som görs på uppdrag av köparen är vanligtvis en byggteknisk undersök-
ning av lägenheten. Det innebär att undersökningen normalt inte omfattar alla delar och installationer i lägenheten.

3.3 Reklamation
Om du efter köpet upptäcker fel som du anser att säljaren ska svara för måste du inom skälig tid meddela säljaren detta (reklamation). Gör du inte 
det förlorar du din rätt att göra säljaren ansvarig.

4. REGLER OM LÄGENHETSKÖPET OCH KLAUSULER I AVTALET

4.1 Skriftligt avtal
Ett lägenhetsköp blir bindande först när både säljare och köpare har undertecknat köpeavtalet. Finns det flera säljare och/eller köpare, är avtalet 
bindande först då samtliga parter undertecknat köpeavtalet. Det är inte möjligt att muntligt avtala om köp av lägenhet.

4.2 Säljaren bestämmer
Det är säljaren som bestämmer när och med vem denne vill göra affär. Även om du lagt det högsta budet, kan säljaren välja någon annan att 
avsluta affären med.

4.3 Återgångsvillkor
Villkor som ger en part (vanligen köparen) rätt att frånträda köpet, måste tas in i köpeavtalet för att de ska gälla. En vanlig situation är att köparen 
vill kunna frånträda köpet om han inte beviljas lån för att kunna finansiera köpet. Andra villkor som kan förekomma är att köparen får sin gamla 
bostad såld eller att han får låta en fackman besiktiga lägenheten innan han blir definitivt bunden vid köpet. Fastighetsmäklaren ska vara upp-
märksam på om någon av parterna rimligen bör villkora köpet.Frågan om denna typ av villkor ska förekomma eller inte är en del av förhandlingen 
mellan parterna. En säljare, som kan välja mellan en köpare som kräver t ex ett låneförbehåll och en annan köpare som inte har det kravet, väljer 
antagligen den senare köparen om avtalet i övrigt är lika.

5. ÖVRIGT VID LÄGENHETSKÖP

5.1 Medlemskap i föreningen
Först när bostadsrättsföreningens styrelse har godkänt dig som medlem i föreningen är köpet giltigt. Med medlemskapet följer ett antal rättigheter 
och skyldigheter. Den främsta rättigheten är nyttjanderätten till lägenheten på obegränsad tid. De främsta skyldigheterna är att betala månads-
avgiften till föreningen och ansvaret för lägenhetens inre underhåll och skötsel. Föreningen har ansvar för det gemensamma (yttre) underhållet av 
fastigheten och samtliga stamledningar.

5.2 Månadsavgiften och föreningens ekonomi
Det är viktigt att en köpare av en lägenhet tar del av bostadsrättsföreningens årsredovisning för att bilda sig en uppfattning om bostadsrätts-
föreningens ekonomi. Föreningens ekonomi styr även månadsavgiften. Om en förening har stora lån eller om underhållet av fastigheten är 
eftersatt kan detta i framtiden påverka din månadsavgift om exempelvis ränteläget förändras. Det är därförviktigt att du som köpare innan köpet 
försöker bedöma hur din månadsavgift kan komma att öka och om du har marginal att klara en sådan kostnadsökning.

5.3 BoareaI
vissa fall, speciellt i äldre bostadsrättsföreningar, är bostadsrättsföreningens uppgift om boarean inte korrekt. Mätmetoder och mätnormer har 
varierat under åren. Om du som köpare känner dig osäker på uppgiften om boarean eller om denna uppgift är av stor vikt för dig bör du anlita 
en fackman för en mätning av boarean.



Vilka är SthlmFast?

Att köpa eller sälja sin bostad är för många av oss den kanske största och viktigaste 
affär vi gör i livet. Det är så mycket som står på spel, därför ser vi till att skapa de 
allra bästa förutsättningarna för en lyckad affär. Den kräver en erfaren och 
engagerad mäklare som behärskar alla aspekter av affären - från besiktning och 
värdering till marknadsföring och kontraktskrivning och allt däremellan. 
En mäklare från SthlmFast helt enkelt.

Att välja SthlmFast
När du väljer SthlmFast som din byrå väljer du också en mäklare som är noggrann 
och driven, passionerad och erfaren samtidigt som han är resultatinriktad och 
beredd att göra allt för att din affär skall bli ditt livs bästa. Att göra våra kunder glatt 
överraskade är nämligen det bästa vi vet - och efter 16 år i branschen vet vi också 
att den enda nyckeln till framgång stavas 
”Hårt arbete ända in i kaklet!”

DIN MÄKLARE I HUVUDSTADEN

ANSVARIG MÄKLARE
Gustav Ericsson

072-315 55 55

gustav@sthlmfast.se

Hantverkargatan 10  -     08-22 99 01  -     info@sthlmfast.se     -  www.sthlmfast.se


