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Utgångspris: 6 170 000 kr
Boarea: 139 kvm
Biarea: 8 kvm
Tomtarea: 302 kvm
Rum: 6 rum, varav 3-4 sovrum.

INTRODUKTION

Välkommen till
Mollie Faustmans
väg 19
Naturen utanför dörren - staden inom räckhåll.
Så nära det perfekta huslivet man kan komma? I en
trollskog i Sköndal, bland ståtliga ekar och krumma
tallar och i närheten av Drevviken bygger Veidekke, i
samarbete med C4 hus. I området Lilla Sköndal anas
svagt stadens brus, en skön påminnelse om att den
ständigt är inom räckhåll. Trädgården är precis lagom
stor för att vara till glädje utan att ställa krav. Där den
slutar börjar naturen. Här kan du njuta av årstidernas
skiftningar när du strövar längs Drevvikens strand, av
vinterns kyla när du åker skridskor på isen eller
sommarens värme när du badar en sommarhet dag.



Braskamin
Mysigt att samlas kring under grå höstkvällar eller kalla vinterdagar



Stora fönster ger både ljus och känsla av
naturnära.

Rymligt hall med slitstarkt klinkergolv och en
vacker trappa till övre plan.
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Modernt kök med rostfria vitvaror och bra arbetsytor.
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Innanför köket ligger tvättstugan med
groventré.
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Stort härligt vardagsrum med stora fönsterytor
och utgång till uteplats mot skogen.





Arbetsrum med fönster från golv.

Rymligt föräldrasovrum med fönster mot
skogen.

Sovrum med fönster i två vädersteck och med
utsikt mot skogen.
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Fint litet sovrum med högt i tak.
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PLANRITNINGAR



INTERIÖR
Hall
Hall på entréplan.
Golv: klinker.
Väggar: målade.
Rymlig hall med stor öppning mot
vardagsrummet och mot det fina
glaspartiet mot baksidan. Ljuset får man
även från glaspartiet runt entrédörren
samt från spotlights i tak som man smidigt
reglerar genom dimmer. Klinkergolv med
golvvärme ger en behaglig och slitstark
yta.

Klädkammare
Klädkammare på entréplan.
Golv: ekparkett.
Väggar: målade.
Rymlig klädkammare in anslutning till
hallen gör att man alltid kan ha kläder och
skor tillgängliga samtidigs som man har en
ren och proper hall.

Vardagsrum
Vardagsrum på entréplan.
Golv: ekparkett.
Väggar: målade.
Stort luftigt vardagsrum med stora
fönsterpartier som ger ett härligt ljus och
en unik kontakt med skogen utanför. Den
halvöppna planlösningen mot köket ger
ett socialt utrymme som fungerar vid såväl
fest som vardag. I detta hus har man även
installerat en braskamin som värmer skönt
under grå höstdagar och kylig vinter.

Kök
Kök på entréplan.
Golv: ekparkett.
Väggar: målade.
Köksfabrikat: Sentens. Utrustning: spishäll
(Husqvarna), inbyggnadsugn (Husqvarna),
fläkt (Franke), frys-fullhöjd (Husqvarna),
kombinerad kyl/sval (Husqvarna),
diskmaskin (Husqvarna), microugn
(Husqvarna). Ugn, micro, kyl och frys är i
rostfritt. Helintegrerad diskmaskin.
Modernt kök med bra arbetsytor, komplett
maskinellt utrustning och matplats för 8
personer. Spotlights i tak och ho nedsänkt
i bänkskivan är också detaljer utöver det
vanliga. Kökets centrala läge invid
vardagsrummet gör det till en naturlig
samlingspunkt där man kan umgås,
barnen gör läxor m.m. Från matplatsen har
man en glasdörr som leder ut till
trädgården.

Duschrum
Duschrum på entréplan.
Golv: klinker.
Väggar: kakel.
Utrustning: toalett, tvättställ,
handdukstork och duschväggar.
Rymligt duschrum i anslutning till hallen.
Snygg inredning med 60 cm brett handfat
med kommod och spegel med både
halogenbelysning och tvättställsbelysning.
Rymlig duschhörna med väggar i klarglas
samt takdusch. Spotlights i tak.

Tvättutrymme
Tvättutrymme på entréplan.
Golv: klinker.
Väggar: målad väv.
Utrustning: tvättmaskin (Husqvarna),
torktumlare (Husqvarna) och
frånluftsvärmepump (Nibe).
Utöver moderna vitvaror finns praktiska
utrymmen som städskåp, underskåp,
bänkskiva med infälld diskho och
väggskåp. Dörr som leder ut till husets
framsida.

Allrum
Allrum på övre plan.
Golv: ekparkett.
Väggar: målade.
Allrum med stort fönsterparti och utgång
till balkong. Här kan man även dela av för
ett fjärde sov-/arbetsrum.

Sovrum
Sovrum på övre plan om ca 8 m2.
Golv: ekparkett.
Väggar: målade.
Sovrum med hörnfönster, garderob och
linneskåp. Det stora fönstret gör att
rummet känns ljust och rymligt.

Sovrum
Sovrum på övre plan om ca 15 m2.
Golv: ekparkett.
Väggar: målade.
Husets största sovrum med ett härligt
lugnt läge mot skogen - har man tur
kanske man kan se rådjur utanför fönstret.
Kläderna får man gott om plats för bakom
spegelskjutdörrarna.
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Sovrum
Sovrum på övre plan om ca 12 m2.
Golv: ekparkett.
Väggar: målade.
Sovrum med hörnfönster som ger ett
härligt ljus och utsikt mot skogen.
Garderob och linneskåp för förvaring av
kläder.

Arbets-/sovrum
Arbets-/sovrum på övre plan om ca 6 m2.
Golv: parkett.
Väggar: målade.
Litet extrarum på övre plan där man kan
ha sitt arbetsrum, gästrum eller
barnkammare.

Badrum
Badrum på övre plan.
Golv: klinker.
Väggar: kakel.
Utrustning: toalett, badkar och tvättställ.
Rymligt badrum med badkar. Spotlights i
tak och elburen golvvärme ger ljus och
varma fötter. Det 120 cm breda
dubbelhandfatet med spegel med
halogenljus och tvättställsbelysning gör
att köbildningen på morgonen kanske blir
något kortare. Fönster ger både ljus och
möjlighet att vädra.

FASTIGHETEN
Beskrivning
Friliggande villa, Sköndal Soarén 23, Mollie
Faustmans väg 19, 128 63 Sköndal
Kommun, församling: Farsta
Skattesats 30,36

Boarea ca 139 kvm, 6 rum, varav 3-4
sovrum.
Biarea 8 kvm

Tomt
Tomt: Tomtarea 302 m2 (friköpt). Tomt
med utrullad gräsmatta, planterad häck,
asfalterad uppfart, stenläggning vid entré
och en grusad uteplats på baksidan där du
själv sedan bestämmer om du vill ha
trädäck eller stenläggning. På framsidan
finns en s.k. planteringsgrop där man
förberett för plantering av t.ex ett
fruktträd.

Byggnadsår/Byggnadstyp
2 plan

Byggnadssätt
Undergrund: Berg
Grund: Betongplatta
Stomme: Trä
Bjälklag: Trä
Fasad: Puts
Takbeklädnad: Plåt
Hängrännor: Galvaniserad målad plåt
Fönster: 3-glasfönster isoler
Ventilation: Mekanisk frånluft

Servitut, planbestämmelser, mm

Gemensamhetsanläggningar: Fastigheten
kommer att anslutas till
gemensamhetsanläggningar.

Vägar
Gemensamhetsanläggning omfattar såväl
nya vägar med tillhörande
belysningsanläggning och rondell med
plantering i de nybyggda områdena samt
befintliga vägar i anslutande
bostadsområde genom vilket tillträde
kommer att ske till de nya villatomterna.

Sophantering, återvinning och
teknikutrymme
Gemensamhetsanläggning som omfattar
byggnad för hantering av hushållsavfall,
återvinning och teknikutrymme samt
gemensamt förråd.

Vatten och Avlopp
Gemensamhetsanläggning som omfattar
abonnemang samt ledningsnät, brunnar,
ventiler mm för vatten och avlopp.

Fibernät för data- TV och
telekommunikation
Gemensamhetsanläggning som omfattar
ledningsnät från gemensamt
teknikutrymme till respektive hus.

Samfällighetsförening
En eller två samfällighetsföreningar
kommer att bildas.
Kostnader för driften av ovan nämnda
gemensamhetsanläggningar och
samfällighetsföreningar kommer att
debiteras respektive fastighet från möjlig
inflyttning av nya hus.Bedömd kostnad
per hus och år uppskattas till ca 5.000:-.

EKONOMI OCH DRIFT

Ekonomi
Pris: 6 170 000 kr. Taxeringsvärde 1 524
000 kr (fastställt avseende år 2012)
Typkod 210, Småhusenhet, tomtmark till
helårsbostad. Byggnaden är inte taxerad.

Driftkostnader
28 470 kr/år och fördelas enligt följande:
uppvärmning 7 638 kr, vatten/avlopp 4
760 kr, försäkring 2 660 kr, el 8 412 kr,
samfällighet 5 000 kr
Driftkostnad (utom uppvärmning) baseras
på konsumetverkets rekommendationer.
Uppvärmning baseras på beräknad
förbrukning om 6 500 Kwh/år och baserat
på avtal med 1-årsbindning per 2010-11-01
hos Fortum.

Fastigheten kommer att anslutas till en
samfällighetsförening som ansvarar för
snöröjning, belysning, skötsel och
underhåll av gemensamma ytor, sophus
mm. En mindre kostnad för detta kommer
att tillkomma.
Driftkostnaden är beräknad på nuvarande
ägares verkliga kostnad.

VÄRME, EL, VA MM
Vatten och avlopp
Vatten: Kommunalt vatten
Avlopp: Kommunalt avlopp

Uppvärmning och el
Frånluftsvärmepump. Vattenburen
golvvärme i entreplan, radiatiorer i övre
plan.

TV- och Internetanslutning
Fastigheten kommer att anslutas till Telias
fibernät och erbjuda följande tjänster.
Telia Bredband FiberLan i fyra
hastighetsvarianter - upp till 100 Mbit/s
Telia Digital-tv med video-on-demand
Telia Bredbandstelefoni

UTRYMMEN
Balkong/Uteplats
Uteplats 1: Uteplats
Uteplats 2: Balkong.

Bilplats
Bilplats 1: Carport med plats för 1 bil.
Bilplats 2: P-plats på uppfarten med plats
för 1 bil.
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Övriga utrymmen
Förråd om 8 kvm i anslutning till carport.

OMRÅDET
Områdesbeskrivning
Sköndal ligger i Farsta stadsdelsområdes
östra del och gränsar mot bland annat
Skarpnäck.
Via sjön Drevviken gränsar Sköndal även
mot Huddinge och Tyresö kommun.

Sköndal är ett mycket trevligt område
med gott om grön- och parkområden.
Mysiga parkstråk med gång- och
cykelvägar delar av villaområdena.
Det finns även en fantastisk promenadväg
utmed sjön Drevviken som leder till
koloniträdgårdsområdet i Skarpnäck och
Orhem. Naturvårdsområdet som tillhör
Flaten börjar nära Sköndals östra gräns.

ÖVRIGT
Övrigt
SERVICE
I Sköndals centrum finns livsmedelsbutik,
bank, apotek, bibliotek, frisörer,
läkarmottagning med mera.
Farsta Centrum med ca 150 butiker nås
med busslinjen som passerar
Lilla Sköndal.

KOMMUNIKATIONER
T-bana till och från Skarpnäck. Promenad-
och cykelavstånd till
stationen från Lilla Sköndal.
SL planerar att förlänga busslinje 181 med
en slinga från Sandåkravägen genom
området. Buss 181 tar dig till och från
Skarpnäck, Farsta Centrum och Farsta
Strand.
Från hållplats Norra Sköndal vid
Tyresövägen finns täta och snabba
förbindelser direkt till Gullmarsplan och
Stockholms city. Restiden till
city är ca 15 minuter.
Buss 182 mellan Hökarängens
tunnelbanestation och Sköndals Centrum.

FRITID
Du bor i en skog med en park utanför
dörren, men ok, ibland vill man hitta på
annat.
Sköndalsbadet. Här finns sandstrand,
fotbollsplan, grillplats och toalett.
Flatens naturreservat med bad (hopptorn
finns!) och fiske i Flatensjön (fiske
kort krävs), klättring, bangolf, tennis,
servering mm. Läs gärna mer på
www.flaten.se.
Fagersjö motionsspår (3,2 km)
Ågesta med motions- och skidspår (6 km),
golf (18 hål) och ridskola.
 Golf, bl a Tyresö (18 hål) och Björkhagen
(9 hål).
Sköndals IK (innebandy och fotboll)
Sköndals land- och sjöscoutkår
Gym (Skarpnäck och Farsta)
Farsta simhal
Lekparken Skallet i Norra Sköndal
Öppen förskola

SKOLOR
I dagsläget finns sju förskolor i Sköndal. En
ny förskola planeras i området.
Närmaste skola är Sandåkraskolan, F-6.
Pepparkaksgränd 2. Läs mer på
sandakraskolan.stockholm.se
Sköndalsskolan, F-6. Perstorpsvägen 75.
Läs mer på skondalsskolan.stockholm.se

FÖRMEDLING
Försäljningens genomförande
Mäklaren har för avsikt att genomföra
minst en planerad visning av bostaden.
Den som finner att bostaden är av intresse
ombeds att kontakta fastighetsmäklaren
via e-post eller telefon för meddela sitt
intresse eller framföra ett bud. En
eventuell budgivning kommer att äga rum
på det sätt som framgår under rubriken
”Budgivning” nedan. När budgivningen är
avslutad och övriga villkor för köpet är
framförhandlade, kommer
fastighetsmäklaren att kalla parterna till
ett sammanträde där köpekontrakt
undertecknas. Observera att affären inte
är bindande från endera part förrän
kontrakten/överlåtelseavtalen är
undertecknade av båda parter.

Budgivning
Säljaren har fri prövningsrätt. Det innebär
att säljaren avgör när, hur, till vem samt
för vilket pris säljaren säljer.

I det fall det kommer in bud till mäklaren
efter att budgivningen är avslutad, men
innan överlåtelseavtal är undertecknade,
är mäklaren skyldig att framföra budet till
säljaren som får avgöra om denne vill
avfärda eller anta budet.

Fastighetsmäklaren är skyldig att framföra
samtliga bud till säljaren, och normalt
kommuniceras samtliga inkomna bud med
samtliga budgivare. Säljaren kan dock
undantagsvis instruera mäklaren att ett
visst bud inte skall kommuniceras med
övriga budgivare.

Full insyn med öppen budgivning
Mäklarhuset praktiserar “öppen
budgivning”. Det innebär att du som
lämnar samtycke till att visa namn och
telefonnummer för dina bud, också
kommer att få se övriga öppna budgivares
namn och telefonnummer på
budgivningslistan. Väljer du istället att
vara anonym får du endast se buden och
tidpunkten då de lades.

Observera att enligt lag har den som
köper bostaden rätt att få se samtliga
budgivares namn och bud, alltså även
namnen på de budgivare som inte lämnat
samtycke.

Undersökningsplikt
Köparen kan inte kräva avdrag på
köpeskillingen eller hävning av köpet för
sådana fel som köparen hade kunnat
upptäcka. Köparen bör därför noga
undersöka fastigheten före köpet.
Alternativt kan undersökningen ske efter
köpet med stöd av en s.k.
besiktningsklausul i köpekontraktet.

Utgångspunkten är att
undersökningsplikten omfattar allt det
som en normalkunnig hade kunnat
upptäcka vid en noggrann undersökning
av fastigheten. Om det vid denna
undersökning upptäcks indikationer på
misstänkta fel, utökas
undersökningsplikten. Då krävs det
normalt en sakkunnig besiktning eller en
fördjupad teknisk undersökning för att
uppfylla undersökningsplikten.
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De flesta köpare väljer att undersöka
fastigheten med hjälp av en
besiktningsman. Observera dock att en
besiktningsman normalt inte undersöker
allt det som omfattas av köparens
undersökningsplikt enligt jordabalken.
Vanliga undantag är att
besiktningsmannen inte undersöker
eldstäder, rökgångar, vattnet, el- och VVS-
installationer samt marken. Observera
också att om en besiktningsman inte
upptäcker ett fel som även en
normalkunnig person borde ha upptäckt,
kan detta fel normalt inte göras gällande
mot säljaren.

Även de uppgifter säljaren lämnar
påverkar undersökningspliktens
omfattning. Om säljaren exempelvis
upplyser köparen om ett misstänkt fel
utökar det undersökningsplikten. Köparen
bör slutligen tänka på att säljaren inte
ansvarar för fel och brister, som köparen
borde ha räknat med. Köparen kan t ex
inte kräva att en gammal vitvara ska vara i
nyskick.

För mer information om
undersökningsplikten kontakta ansvarig
fastighetsmäklare eller gå in på
www.maklarhuset.se.

Sidotjänster
Nordea erbjuder en snabb och smidig
lånehantering till Mäklarhusets kunder.
Det lokala Mäklarhusföretaget uppbär vid
förmedling av erbjudandet en ersättning
från Mäklarhuset Real Estate Sweden AB
om högst 0,15 % av ett lånebelopp om en
miljon kronor.

Mäklarhuset erbjuder sina kunder
trygghetslösningar i form av skyddat köp,
försäkringslösningar, areauppmätningar,
radonmätningar samt energideklaration
via Nordic Försäkring & Riskhantering AB
och Independia Group AB.
Det lokala Mäklarhusföretaget uppbär vid
förmedling av erbjudandet en ersättning
från Mäklarhuset Real Estate Sweden AB
om högst 300 kr.

Ansvarig fastighetsmäklare
Tommy Sundvall, Fastighetsmäklare
Tel: 08-659 03 01
Mobil: 0708-740 545
Epost: tommy.sundvall@maklarhuset.se

Vänligen kontakta fastighetsmäklaren om
du vill ha en individuell
boendekostnadskalkyl. Var vänlig och
respektera säljarens önskemål om att boka
tid med oss för visning.

Tilläggsinformation
Uppgift angående boarean kan av olika
skäl vara felaktig. Den köpare som anser
arean vara av betydelse för köpet bör
därför vidta en uppmätning.

Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör
huvudsakligen från säljaren och
kontrolleras av fastighetsmäklaren endast
om omständigheterna ger anledning till
detta.
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TEMA TRÄDGÅRD 
Färg och form 
i trädgården

FOTO: ANNETTE ÅBERG

EN HOSTA är en tålig växt som gärna står i halvskugga. 
Det finns ett otal sorter att välja på, med stora och 
mindre blad i olika nyanser av grönt och som här med 
inslag av gult. 



STILLEBEN MITT  
I RABATTEN!
Ett gammalt symaskinsbord med krukväxter, 
som får stå ute på sommaren. Nedanför växer 
blåa storklockor, tåliga blommor som gärna 
frösår sig. Det gäller att gallra, annars tar de 
lätt över.

INGEN PLATS 
FÖR OGRÄS
En rabatt med blommor i olika 
färg och form; blåklockor, 
ringblommor och slingerkrasse. 
Det är praktiskt och blir lättskött 
när man fyller rabatten med 
växter.

STRIKT KLIPPTA BUXBOMSHÄCKAR intill singelbeströdda 
trädgårdsgångar. Buxbom kan klippas i olika former, med 
fördel som här likt bollar.

PLANERA DIN TRÄDGÅRD  
MED FÄRG OCH FORM
Strikta rabatter med ett urval av blommor i samma färgton eller en salig 
blandning där allt växer huller om buller som på en äng. Färg och form kan 
varieras i det oändliga i en trädgård. Sedan får intresse och hur mycket arbete 
man vill lägga ner avgöra hur det ska se ut.

TEMA TRÄDGÅRD

Armeringsjärn mellan trästolparna avgränsar mot köksträdgårdens 
praktiska planteringslådor. Här kan svartvinbärsbusken och 
klätterrosen få breda ut sig över rabarberns stora blad nedanför.     

EN RUND, STENLAGD UTEPLATS där lavendelhäcken 
markerar formen och avgränsar mot den prunkande 
trädgården utanför. En röd klätterros blir den 
självklara färgklicken.

En pergola där bara olika sorters doftrika rosor - i de 
mest skiftande färger - får klättra fritt.

SUSANNE 
CEDERBERG
JOURNALIST/
TV-PRODUCENT
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ÄVEN I ÅR VISAR SVENSKT KVALITETSINDEX 
ATT MÄKLARHUSETS KUNDER ÄR MEST NÖJDA 

MED SITT VAL AV MÄKLARE. 

Vi vill tacka alla kunder som återigen utsett oss till det bästa mäklarföretaget i 
Sverige. Vi hoppas vi får vara med att ge stöd och råd även i ert nya boende. 

Välkommen in alla gamla och nya kunder! 

WWW.MAKLARHUSET.SE  /  FACEBOOK.COM/MAKLARHUSET


