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VÄLKOMMEN TILL HÄLLEBERGSVÄGEN!

Med ett centralt bra läge i Stenkullen
uppförs Brf Hällebergsvägen 15 med 30
stycken bostadsrättslägenheter.
Bostäderna utrustas genomgående med
god standard. Kök från Marbodal i
klassiskt vitt med vitvaror från Siemens.
Helkaklade badrum med golvvärme,
duschhörna med infällbara glasdörrar och
stilren inredning från Svedbergs.
Förutom i entrén där det ligger
klinkergolv utrustas lägenheterna med
ekparkett och innerväggarna målas vita. I
markplanslägenheterna disponerar den
boende en stenlagd uteplats på både
baksida och framsida. På våning 2

disponerar den boende en egen balkong
samt utrymme på loftgången intill entrén.
På Brf Hällebergsvägen 15 bor man enkelt
och bekvämt med promenadavstånd till
pendel, förskola/skola, gym/
idrottsanläggning och två naturreservat.
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 Lägenhet

ANTAL RUM 1 - 4 rok

BOAREA 34,5 - 83,5 kvm (Areakälla: föreningens information)

VÅNINGSPLAN 1 och 2. Hiss finns ej.

REP.FOND FN 0 kr

ANDEL I FÖRENING 1,93 - 4,68 %

ÖVRIGT Till varje lägenhet hör en parkeringsplats samt ett förråd om 4 kvm. 

Köpare av lägenhet väljer kakel/klinker hos FF Kakel. Lägenheten utrustas

enligt standard med vitt kakel och klinker i mörk grå. Tre standardval finns

att tillgå och beskåda på Fastighetsbyråns kontor i Lerum. 

Tillvalspaket med rostfria vitvaror i köket finns att välja. Se mer i bilaga

"Materialbroschyr". 

Tillvalsmöjlighet med byte från skåp i kök till utdragslådor. Se mer i bilaga

"materialbroschyr"  

Förutom ovan nämnda val kommer inga tillvalsmöjligheter att finnas utan

lägenheten utrustas enligt bilaga "Materialbroschyr" och "Teknisk

beskrivning". För mer information vänligen kontakta mäklaren.

 Byggnad

BYGGNADSTYP Flerbostadshus

BYGGNADSÅR 2016

FÖNSTER 3-glas

UPPVÄRMNING Centralvärme

VENTILATION Mekanisk (endast frånluft)

ENERGIDEKLARATION Energideklaration krävs inte. Byggnaden är

undantagen från skyldigheten att energideklareras.

ÖVRIGT BYGGNAD I anslutning till entrén finns förråd om 4 kvm.

ÖVRIGA BYGGNADER Gemensamt i föreningen finns ett teknikrum samt

soprum.

 Förening

NAMN Brf Hällebergsvägen 15

ALLMÄNT Brf Hällebergsvägen 15 ska upplåta 30 st lägenheter med

bostadsrätt. Lägenheterna kommer att uppföras i tre stycken

byggnadskroppar om 2-plan. Till varje lägenhet hör ett förråd om 4 kvm

samt en parkeringsplats. Föreningen disponerar även flertalet

besöksparkeringar. Inom föreningens mark finns också ett teknikutrymme

samt soprum. 

Föreningen är ansluten till Telias bredbandstjänster och varje lägenhet

disponerar i månadsavgiften Telias TV-paket omfattande 7 kanaler, en

digital TV-box samt trådlös router. Varje boende kan teckna särskilt avtal

med Telia för utökande av TV, bredband eller telefoni.

 Ekonomi

PANTSÄTTNING Bostadsrätten är ej pantsatt. Inga lån att överta. Pantsatt

innebär att den nuvarande ägaren av bostaden har tagit lån med bostaden

som säkerhet. Dessa lån löses i sin helhet på tillträdesdagen.

AVGIFT fr. 1 665 - 4 030 kr/mån inkl. värme, exkl. vatten + el

DRIFTSKOSTNAD Med 2 personer i hushåll: 

Elförbrukning: 3 000 - 4 000 kr. 

Försäkring: 2 000 kr. 

VA-förbrukning: 2 000 - 3 000 kr. 

Övrigt: fr. 19 983 - 48 364 kr.

KOMMENTAR Övrigt avser årsavgift som betalas i förskott per månad till

föreningen. Övriga driftkostnader är uppskattade och varierar beroende på

antalet medlemmar i hushållet samt levnadssätt.

BOENDEKOSTNADSKALKYL Vill du få en personlig boendekostnadskalkyl

upprättad - kontakta ansvarig mäklare.

BOSTADSFAKTA

FASTIGHETSBYRAN.SE/LERUM   - 7
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  Planlösning
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  Planlösning
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Golvlist/Foder

14 mm trägolv i ek, standard i 
samtliga rum exkl. våtutrymmen.

Ek  4-stav 

Standard

Standard

Ytterdörrar:

Handtag:
Hoppe Stockholm i alumi-
nium silver. 
ASSA EVOLUTION 2002, 
hakregellås.

Innerdörrar:

Innerdörrar: Polar 1000, vitmålad, slät. 
Handtag i  aluminium.

Tröskelplattor och våtrumströsklar i ek 
i erforderlig omfattning. Vitmålade 
innerdörrskarmar med ljuddämpande 
tätningslist.

Handtag: 
Hoppe Ibiza i alu-
minium.

Linjalen 838 G
(Bilden visar ej standardhandtag.) 

Lejonet 801
(Bilden visar ej standardhandtag.)

Standard

Polar 1000

Standard Standard

Fönsterbänkar/inv.smygar:
Fönsterbänkar i polerad natursten (Ruivina). 
Foderbildande invändiga smygar (fönster och 
dörromfattningar) i vit MDF.
(I rum förberedda för kakel förbereds även smygar 
för kakel och där levereras inga fönsterbänkar.)

Ruivina

Yttertak:

Tvåkupig Takpanna 
Benders Palema 
Candor Mellangrå

Standard

Standard

Golvlist:
Slät list i 
ekfanerad furu, 
12x56 

Foder (till 
innerdörrar):
Släta foder i 
vitmålad furu, 
12x56

Takavvattning i 
kulör RAL 9007

Entrédörr Nordan
CYD 838 G (Linjalen), Vit. 
3-glas isolerruta (klarglas). 
Handtag i aluminium silver.
Dörrbroms.

Förrådsdörr: Nordan
CYD 801 (Lejonet)
Handtag i aluminium silver.
Dörrbroms.

Golv:
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Sanitetsutrustning
(i omfattning enligt ritning):

WC/Tvätt/Bad och WC
Svedbergs WC-stol 9085, golvmodell med 2-knappspolning. Sitthöjd 43 cm. WC-lock och sits med dämpad nedfällning.
Svedbergs underdel Forma 60 cm, svart med två lådfronter (18621). Porslinstvättställ Grynna, vit (2026). Handtag nr. 5, 256 cc svart. 
Överdel Spegelskåp Top-line 60 cm, Svart ek. (480600) 
Svedbergs tvättställ Easy, 55 cm i porslin (2076) med underdel, 2 dörrar inkl. handtag (71051).
Svedbergs Spegel  Easy 55 med två sidoljus lysrör (70255).
Snålspolande Mora MMIX B5 med silpluggsventil. (rsk 8344515). Vattenlås.
Svedbergs hörndusch, halvrund, Forsa 90x90. Alu matt, Klarglas inkl. handtag nr 1. (60673991)
Svedbergs hörndusch, rak, Forsa 80x100. Alu matt, Klarglas inkl. handtag nr 1. (605738101)
Snålspolande duschblandare Mora Cera T4 krom, pip ned, (rsk 8344173) inklusive Mora Cera S5 duschset krom (rsk 8199233).
Handdukstork LVI Athena -S kromad

Kök:
Snålspolande ettgreppsblandare Mora MMIX K5  krom med avstängning (rsk 8318391), vattenlås. 

 Handdukstork

 WC-stol

   

 Duschset

 Köksblandare

 Forsa Halvrund

 Duschblandare

 Forma 60

 Spegelskåp  60

Blyfri

Standard

Blyfri

 Forsa rak

Easy 55

 Spegel Easy 55

WC/Tvätt/Bad

WC 

 Blandare

I Lgh 1 RoK
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Hushållsmaskiner

Vitt paket

1

2A
2B

3

4

5A

5B

6

7

8

9

10

OBS! Beteckningar på hushållsmaskiner kan ändras under 
avtalstiden, vilket kan medföra att ersättning av beställd 
vara kan ske till rak efterföljare.

9

6

5A

43

1

8

MIKROVÅGSUGN, Mod. HF15M264 / HF24M264
Viktautomatik för 4 upptinings- och 3 tilllagningsprogram, 5 effektlägen: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W, Komfort: Minnesfunktion (1 inställning), 
Elektronisk klocka, Luckan är vänsterhängd, 

KRYDDHYLLEFLÄKT F 251-16-60 

SPISFLÄKT, Mod. LI23030SD (I LGH 4 ROK)
Max kapacitet friblåsande: 400 m3/h. Ljud effekt vid högsta normalläge 64 dB (re1pW). 3 hastigheter. 2x7 W lågenergiglampa. 

INBYGGNADSHÄLL INDUKTION, U-facette Design Mod. EH651FE17E  (inkl. hällskydd)
TouchSlider, Control Panel Pause: underlättar rengöring genom att låsa kontrollpanelen i 35 sekunder, PowerBoost-funktion för alla induktionszoner, 
PowerManagement funktion, gör det möjligt att reglera hällens maximala effekt, Energiförbrukningsindikator, QuickStart-funktion, ReStart-funktion, 4 
induktionszoner med kokkärlsavkänning,  Timer med avstängningsfunktion per kokzon, Äggklocka,  17 effektlägen, Restvärmeindikering för varje kok-
zon, Barnsäkring, Automatisk säkerhetsavstängning.

INBYGGNADSUGN, Mod. HB23AB221S
Stor ugn, 67 l. Ugn med titanGlansemalj. 5 st ugnsfunktioner: 3D varmluft PLUS, över-/undervärme, separat undervärme, varmluftgrill, stor variogrill. 
Temperaturintervall 50 - 270° C. Ugnsbelysning med 1 lampa ovanifrån. Digitalur. Nedsänkbara vred, cylindervred. Displayfärg vit, med blå ljusdioder. 
Innerlucka i helglas. Panel i lackerad metall. Snabbstart, med automatisk återgång. Säkerhet ugn: elektronisk barnspärr/funktionsspärr, mekanisk 
luckspärr, inbyggd kylfläkt. Löstagbara ugnsstegar tillåter att plåtar och ugnsutrustning kan dras ut ca 80 %, och ändå hanteras stabilt och säkert i 
ugnen. Värmeskyddad ugnslucka.

DISKMASKIN, E-KLASS A+, Mod. SN45E207SK 
Energieffektivitetsklass: A+. 5 program: Intensiv 70°C, Normal 65°C, Eco 50°C, Party 45°C, Försköljning. Ljudnivå: 48 dB(A) re 1 pW. 13 standardkuvert.

DISKMASKIN, E-KLASS A+, Mod. SR45E231SK (45 CM I LGH 1 ROK)
Energieffektivitetsklass: A+. 5 program: Intensiv 70°C, Normal 65°C, Eco 50°C, Party 45°C, Försköljning. Ljudnivå: 46 dB(A) re 1 pW. 9 standardkuvert.

TVÄTTMASKIN, E-KLASS A+++, Mod. WM14B262DN  
Kapacitet: 6 kg, Energieffektivitetsklass: A+++, Högsta centrifugeringshastighet: 1400 varv/min, Specialprogram: Syntet special, mix, skjortor, Sport, 
Hygien, Super 15 min / Super 30 min, Ylle-/handtvätt, Fintvätt/Siden, 

LUFTKONDENSTUMLARE,  Mod. WT44E107DN
Kapacitet: 7 kg, Energieffektivitetsklass: B. Årlig energiförbrukning 497 kWh, baserad på 160 torkcykler för standardprogrammet 
bomull skåptorrt vid full och halv maskin, elektronisk fuktavkänning, Specialprogram:  Outdoor, Varmt 20 Supersnabb 40,
Skrynkelskydd, upp till 120 minuter vid programslut, Luckhängning: höger

KYL/SVAL, 186 CM, E-KLASS A++, Mod. KS36VNW30
Energiklass: A++, 112 kWh/år. Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll, avläsbar via LED-panel. Nettovolym total: 346 l.

SJÄLVAVFROSTANDE FRYS, 186 CM, E-KLASS A++, Mod. GS36NVW30
Energiklass: A++, 234 kWh/år. Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll, avläsbar via LED-panel. **** -frys: 237 l nettovolym. 
Superinfrysning med återgångsautomatik. Infrysningskapacitet: 20 kg per dygn. Lagringstid vid strömavbrott: 19 timmar. 

KYLFRYS, 186 CM, E-KLASS A++, Mod. KG 36EBW30 (Ersätter punkt 8 och 9 i LGH 1 ROK)
Energiklass: A++, 223 kWh/år. Elektronisk temperaturstyrning. 1 kompressor, 2 separat reglerbara system. Nettovolym total: 304 l. 
Kylskåp nettovolym: 215 l. **** -frys: 89 l nettovolym. LowFrost. Superinfrysning med återgångsautomatik. 

4

2A

2B

5B

7

10

Standard
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Hushållsmaskiner

Rostfritt+

1

2A
2B

3

4

5A

5B

6

7

8

9

10

OBS! Beteckningar på hushållsmaskiner kan ändras under 
avtalstiden, vilket kan medföra att ersättning av beställd 
vara kan ske till rak efterföljare.

9

6

5A

43

8

MIKROVÅGSUGN, Mod. HF15M564 / HF24M564
Viktautomatik för 4 upptinings- och 3 tilllagningsprogram, 5 effektlägen: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W, Komfort: Minnesfunktion (1 inställning), 
Elektronisk klocka, Luckan är vänsterhängd, 

KRYDDHYLLEFLÄKT F 251-16-60  (ROSTFRI)

SPISFLÄKT, Mod. LI23030SD (I LGH 4 ROK)
Max kapacitet friblåsande: 400 m3/h. Ljud effekt vid högsta normalläge 64 dB (re1pW). 3 hastigheter. 2x7 W lågenergiglampa. 

INBYGGNADSHÄLL INDUKTION, U-facette Design Mod. EH651FE17E  (inkl. hällskydd)
TouchSlider, Control Panel Pause: underlättar rengöring genom att låsa kontrollpanelen i 35 sekunder, PowerBoost-funktion för alla induktionszoner, 
PowerManagement funktion, gör det möjligt att reglera hällens maximala effekt, Energiförbrukningsindikator, QuickStart-funktion, ReStart-funktion, 4 
induktionszoner med kokkärlsavkänning,  Timer med avstängningsfunktion per kokzon, Äggklocka,  17 effektlägen, Restvärmeindikering för varje kok-
zon, Barnsäkring, Automatisk säkerhetsavstängning.

INBYGGNADSUGN, Mod. HB23AB521S 
Stor ugn, 67 l. Ugn med titanGlansemalj. 5 st ugnsfunktioner: 3D varmluft PLUS, över-/undervärme, separat undervärme, varmluftgrill, stor variogrill. 
Temperaturintervall 50 - 270° C. Ugnsbelysning med 1 lampa ovanifrån. Digitalur. Nedsänkbara vred, cylindervred. Displayfärg vit, med blå ljusdioder. 
Innerlucka i helglas. Panel i lackerad metall. Snabbstart, med automatisk återgång. Säkerhet ugn: elektronisk barnspärr/funktionsspärr, mekanisk luck-
spärr, inbyggd kylfläkt. Löstagbara ugnsstegar tillåter att plåtar och ugnsutrustning kan dras ut ca 80 %, och ändå hanteras stabilt och säkert i ugnen. 
Värmeskyddad ugnslucka.

DISKMASKIN, E-KLASS A++, Mod. SN45M507SK
Energieffektivitetsklass: A+. 5 program: intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50°C, Party 45°C, Försköljning. Ljudnivå: 44 dB. 13 standardkuvert.

DISKMASKIN, E-KLASS A+, Mod. SR46M580SK (45 CM I LGH 1 ROK)
Energieffektivitetsklass: A+. 6 programr: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, Snabb 45°C, Försköljning. Ljudnivå: 44 dB. 10 standardkuvert.

TVÄTTMASKIN, E-KLASS A+++, Mod. WM14N2S7DN  
Kapacitet: 7 kg, Energieffektivitetsklass: A+++, Högsta centrifugeringshastighet: 1400 varv/min, Specialprogram: Syntet special, powerWash 60, mörk 
tvätt, Outdoor/Impreg, mix, skjortor, Sport, Hygien, Super 15 min / Super 30 min, Ylle-/handtvätt, Fintvätt/Siden, 

LUFTKONDENSTUMLARE,  E-KLASS A++Mod. WT45H207DN
Kapacitet: 7 kg, Energieffektivitetsklass: A++. Årlig energiförbrukning 212 kWh, baserad på 160 torkcykler för standardprogrammet 
bomull skåptorrt vid full och halv maskin, elektronisk fuktavkänning, Specialprogram:  Ylle finish, mix, Handdukar, Outdoor, 
underkläder Supersnabb 40, m.m. Skrynkelskydd, upp till 120 minuter vid programslut, Luckhängning: höger

KYL/SVAL, 186 CM, E-KLASS A++, Mod. KS36VAI31 
Energiklass: A++, 112 kWh/år. Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll, avläsbar via LED-panel. Nettovolym total: 346 l.

SJÄLVAVFROSTANDE FRYS, 186 CM, E-KLASS A++, Mod. GS36NAI31
Energiklass: A++, 234 kWh/år. Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll, avläsbar via LED-panel. **** -frys: 237 l nettovolym. 
Superinfrysning med återgångsautomatik. Infrysningskapacitet: 20 kg per dygn. Lagringstid vid strömavbrott: 25 timmar. 

KYLFRYS, 186 CM, E-KLASS A++, Mod. KG 36EBI30 (Ersätter punkt 8 och 9 i LGH 1 ROK)
Energiklass: A++, 223 kWh/år. Elektronisk temperaturstyrning. 1 kompressor, 2 separat reglerbara system. Nettovolym total: 304 l. 
Kylskåp nettovolym: 215 l. **** -frys: 89 l nettovolym. LowFrost. Superinfrysning med återgångsautomatik. 

4
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2B
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Tillval

1

Tillvalspris rosfritt+:    
1 RoK 14 500 kr,   2 & 3 Rok 15600 kr,   4 Rok 14 700 kr
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1 ROK standard plan 1.cmdrw

Alla mått som visas skall noggrant kontrolleras och justeras mot verkliga mått på arbetsplatsen. Detta är en originalritning och
bör ej kopieras. Kund

B2996-98 Brf Hällebergsvägen

 
 
Handläggare
Stp

Projekt
2996-98
Datum
2015-08-04
Perspektiv

Köksinrede 1 RoK, Entréplan, 
Standard

2 ROK standard plan 1.cmdrw

Alla mått som visas skall noggrant kontrolleras och justeras mot verkliga mått på arbetsplatsen. Detta är en originalritning och
bör ej kopieras. Kund

B2996-98 Brf Hällebergsvägen

 
 
Handläggare
Stp

Projekt
2996-98
Datum
2015-08-04
Perspektiv

Köksinrede 2 RoK, Entréplan, 
Standard
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1 ROK standard plan 2.cmdrw

Alla mått som visas skall noggrant kontrolleras och justeras mot verkliga mått på arbetsplatsen. Detta är en originalritning och
bör ej kopieras.

Ursprunglig ritning : 1 ROK standard plan 1

Kund

B2996-98 Brf Hällebergsvägen

 
 
Handläggare
Stp

Projekt
2996-98
Datum
2015-08-04
Perspektiv

Köksinrede 1 RoK, Plan 2
Standard

Köksinrede 2 RoK, Plan 2
Standard

2 ROK standard plan 2.cmdrw

Alla mått som visas skall noggrant kontrolleras och justeras mot verkliga mått på arbetsplatsen. Detta är en originalritning och
bör ej kopieras. Kund

B2996-98 Brf Hällebergsvägen

 
 
Handläggare
Stp

Projekt
2996-98
Datum
2015-08-04
Perspektiv
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Köksinrede 3 RoK, Entréplan,
Standard

3 ROK standard plan 1.cmdrw

Alla mått som visas skall noggrant kontrolleras och justeras mot verkliga mått på arbetsplatsen. Detta är en
originalritning och bör ej kopieras.

Lucka Arkitekt plus vit målad Handtag Solo rostfri cc128 Bänkskiva Laminat grå sandsten 581

Kund

B2996-98 Brf Hällebergsvägen

Ritningstyp 

 
 
Handläggare
Stp

Projekt 2996-98

Skapad 2015-09-16 14:58
Reviderad 2015-09-16 14:58
Perspektiv

4 ROK standard plan 1.cmdrw

Alla mått som visas skall noggrant kontrolleras och justeras mot verkliga mått på arbetsplatsen. Detta är en originalritning och
bör ej kopieras. Kund

B2996-98 Brf Hällebergsvägen

 
 
Handläggare
Stp

Projekt
2996-98
Datum
2015-08-04
Perspektiv

Köksinrede 4 RoK, Entréplan,
Standard

4 ROK standard plan 1.cmdrw

Alla mått som visas skall noggrant kontrolleras och justeras mot verkliga mått på arbetsplatsen. Detta är en originalritning och
bör ej kopieras. Kund

B2996-98 Brf Hällebergsvägen

 
 
Handläggare
Stp

Projekt
2996-98
Datum
2015-08-04
Perspektiv
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Köksinrede 3 Rok, Plan 2
Standard

3 ROK standard plan 2.cmdrw

Alla mått som visas skall noggrant kontrolleras och justeras mot verkliga mått på arbetsplatsen. Detta är en
originalritning och bör ej kopieras.

Lucka Arkitekt plus vit målad Handtag Solo rostfri cc128 Bänkskiva Laminat grå sandsten 581

Kund

B2996-98 Brf Hällebergsvägen

Ritningstyp 

 
 
Handläggare
Stp

Projekt 2996-98

Skapad 2015-09-16 15:03
Reviderad 2015-09-16 15:03
Perspektiv

Köksinrede 4 Rok, Plan 2
Standard

4 ROK standard plan 2.cmdrw

Alla mått som visas skall noggrant kontrolleras och justeras mot verkliga mått på arbetsplatsen. Detta är en originalritning och
bör ej kopieras. Kund

B2996-98 Brf Hällebergsvägen

 
 
Handläggare
Stp

Projekt
2996-98
Datum
2015-08-04
Perspektiv
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Vi reserverar oss för eventuella ändringar och tryckfel. Fotografier och illustrationer är idébilder som kan avvika från verkligheten.      Brf Hällebergsvägen 15

Köksinrede Tillval
1 ROK: Lådpaket inkl. utdragbart inrede 20cm +7380kr

2 RoK: Lådpaket inkl. Le-Mans karusell i hörn +15780kr

4 RoK: Lådpaket +13850kr

3 RoK: Lådpaket inkl. Le-Mans karusell i hörnskåp +14690kr



Brf Hällebergsvägen 15      Vi reserverar oss för eventuella ändringar och tryckfel. Fotografier och illustrationer är idébilder som kan avvika från verkligheten.

Kakel/Klinkers   Standardsättning = raksättning, bredd x höjd

Kakel i kök
Ice White matte (30x10)

Kakel i WC, Bad, Tvätt
Plain Color White Blank (30x20)

Standard

Standard
Klinkers i WC, Bad, Tvätt
Kinetic Antrasite (20x20), Kinetic Antrasite (10x10) i duschdel.

Standard

Standard

Klinker och sockel WC (I Lgh 4 RoK)
Minos Night Matt (30x30)

Standard

Klinker i Hall
Minos Night Matt (30x30)

Kakel i WC (I Lgh 4 Rok)
Ice White Blank (30x10, frimärke ovanför handfat)

Standard
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Grundläggning: 
Hus 
Platta på mark med 300 mm underliggande 
cellplastisolering. 
 
Teknik, Miljöhus, Förråd: Platta på mark lika hus. 

Fönster, Fönsterdörrar: 
Aluminiumklädda fasta eller öppningsbara fönster med 3-
glas superenergiruta och argongasfyllning, U-värde 1,0. 
Utvändig kulör enligt kulörbeskrivning. Invändig kulör vit 
0502-Y. Fönsterdörr med fast post. 
Fönstersmygar i vit fabriksmålad rådande mdf. 
Fönsterbänkar: Polerad natursten, Ruivina. 

Ytterväggar: 
Plan 1. 15 mm gips protect. Plan 2, 13 mm gips. (vissa 
väggar har dubbel gips pga. Ljudkrav) 45 regel-isol + 
plastfolie +170 regel-isol + 9 GU, 28 glespanel, 22 x 145 
mm liggande Sveapanel. Grundmålad samt målad en gång 
före montering och målad på byggplats en gång efter 
montage. 

Dörrar: 
Entrédörr: NorDan Linjalen CYD 838 G, vit. 
Förrådsdörr: NorDan Lejonet CYD 801 vit. 
Handtag Hoppe Stockholm, ASSA Evolution 2002, 
hakregellås 
Innerdörrar: Vitmålad slät, Polar 1000, med vit karm. 
Handtag Hoppe Ibiza alu/silver 

Innerväggar: 
Träregelstomme med 13 mm gipsskivor på var sida. 
Isolering mot sovrum samt bad/WC. 
Lägenhetsskiljande väggar: 
3 x13 gips/alt.våtskiva, 45x95 regelstomme c 600, 95 
mineralullsisolering, 22 luftspalt, 45x95, 95 minull, 3x13 
gips/våtskiva. 
 

 

Lägenhetsskiljande bjälklag:  
Boen 14 mm 4-stav parkett, 3mm foam, plastfolie (klinkers 
i hall o bad/tvätt) 10 mm spackel, 300 Dala-dekk (80 
betong) 70 mm minull, 25 akustikprofil c400, 13 mm gips 
+ 13 mm gipsplank. 
 

Hushållskapitalvaror: 
Siemens enligt rumsbeskrivning. 
 

Vindsbjälklag/Innertak REI60: 
15 mm gipsplank GF, 13 gips på glespanel, plastfolie, u-
ram takstolar, 450 mm lösull. 

Porslin: 
Enligt rumsbeskrivning. 
 
Målning och golv: 
Enligt rumsbeskrivning. 
Innertak vitmålade. 

Yttertak: 
Betongtakpannor 25x38 bärläkt och ströläkt, 
underlagspapp, råspontluckor/grön fri, takstolar av trä. 
Transparent skiva ovan entredörr och förråd på plan 2. 
Taksäkerhet, tillträde till tak. 

Ventilation: 
Mekanisk frånluftsventilation. Tilluft spaltventiler eller 
tilluftsdon genom vägg. 

Lister: 
Golvlist: Slät list i ekfanerad furu, 12x56 
Foder: Släta foder i obehandlad furu, 15x56 
 
 

Uppvärmning: 
Varmvatten och värme från central bergvärmepump, kulvert 
från teknikundercentral. Plan 1 har vattenburen golvvärme 
och plan 2 har radiatorer. Elgolvvärme i bad plan 2. 
 

Inredning: 
Kök, Marbodal prisgrupp 3. Fullhöjd 2374 mm med 
takanslutning.  
Garderober, Arkitekt Vit prisgrupp 1, slät lucka, K-höjd 
(2118 mm) Knopp, Point Rostfri. 
Balkonger:  
Balkong i tryckimpregnerat utförande, med räcken i 
galvaniserat stål. Under balkong plåtbaljor med ränna, 
fiberskiva som målas vit. 
Trappor och Loftgångar: 
Trappa, prefab med vagnstycken i t-imp limträ, plansteg 
gallerdurk samt handledare och räcke i galvaniserat stål. 
Loftgångar, T-imp med trallgolv. Plåtbaljor med ränna, 
fiberskiva som målas vit 

Utvändiga ytskikt: 
Se separat markplaneringsritning. 
 
 
Teknik, Fastfrd: Isolerad betongplatta. Vägg. 13 gips, 12 
plywood, plastfolie 120 regel/ 120 min-ull, 9 GU, 28 gles, 22 
panel. Tak. Tätskikt, underlagspapp, 22 råspont, 
trätakstolar, 195 isol, plastfolie, 28 gles, 13 gips. 
Miljöhus: Lika teknik dock, invändigt skivmaterial 10 
minerit,  avbärarlist 34x195. 
Förråd: Isolerad bottenplatta, vägg 45x95, oisolerad, 9 GU, 
28 gles, 28x170 panel. Tak. Takpannor, läkt, underlags-
papp, 17 råspont, trätakstolar/åsar. 

Betongtakpannor: Benders, Tvåkupig Takpanna Palema Candor Mellangrå 
 
 Takhuvar,Hängrännor, Stuprör, Vindskivebeslag: Lindab Ral 9007 
 
Fönsterbleck/anslutningsplåtar: Ral 9007 samt vita (Vita vid balkonger) 

Elmätare placeras i elskåp som byggs i trä på ett förråd per huslänga.  
Fasadmätarskåp i teknik för fastighetsel. 
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Rums- 
benämning 

Golvmaterial Listverk: 
Foder (F) 
Golv (G) 

Väggar Övrigt 
 

Kök/Matplats
/Vardagsrum 
 

Ek trägolv 
 

F=Vitmålad furu 
G=Ekfanerad furu 
 

Målas vita 
Kakel 200:-
/kvm 
Kakel mellan 
över- och 
underskåp 

Köksinredning: Marbodal Prisgrupp 3  
Plan 1: S-höjd 2278 mm. 
Plan 2: F-höjd 2374 mm. 
Laminatbänkskiva m. underlimmad vask 
Blandare Mora MMIX K5. Rak dekorlist under 
överskåp och lysrörsarmatur. Handtag Solo 
rostfri c/c 128mm. 
Vitvaror från Siemens: Vita 
Inbyggnadshäll EH651FE17E 
Inbyggnadsugn HB23AB221S 
Kryddhyllefläkt Systemair F 251-16-60, KFB 
140S. I lgh 83,5 kvm Spisfläkt Mod. 
LI23030SD.  
Mikrovågsugn för högskåp HF24M264 
(vänsterhängd) gäller lgh 69.7 & 83,5 kvm. 
Mikrovågsugn för väggskåp HF15M264 
(vänsterhängd) gäller lgh 34.5 & 60,7 kvm  
Diskmaskin SN45E207SK 
Diskmaskin SR45E231SK (45cm bred i lgh 
34,5 kvm) 
Kyl/sval 186 cm, KS36VNW30 
Frys 186 cm, GS36NVW30 
Kyl/Frys KG36EBW30 (i lgh 34,5 kvm) 

Hall 
 

Klinkers 200:-
/kvm 
 

F=Vitmålad furu 
G=Ekfanerad furu 
 

Målas vita 
 

Hatthylla 
I vissa lgh högskåp enligt ritning. 
 

 
WC  (lgh 83,5)  

Klinkers 200:-
/kvm 

F=Vitmålad furu 
G=Klinkersockel 

Målas vita Svedbergs tvättställ Easy 55 vit med två 
dörrar. Engreppsblandare Mora MMIX B5 
Svedbergs WC-stol 9085, WC-lock med 
dämpad sits. Spegel Easy 55 med belysning. 

WC/Dusch/ 
Tvätt 

Klinkers 200:-
/kvm 
 
 

 Kakel 200:-
/kvm 
 
 

Duschhörna Svedbergs Forsa 90x90 Matt alu 
med klarglas i lgh 34,5 kvm. 
Duschhörna Svedbergs Forsa rak 80x100 Matt 
alu med klarglas i övriga lgh. 
Duschblandare med duschset  
Forma 60 svart svart Ek med Överdel 
Spegelskåp 60 Svart. Engreppsblandare Mora 
MMIX B5 
Svedbergs WC-stol 9085, WC-lock med 
dämpad sits. 
Överskåp i K-höjd över TT/TM (ej i 34,5 kvm) 
Tvättmaskin Siemens WM14B267DN 
Torktumlare Siemens WT46B267DN 
Elslinga i plan 2. 

Sovrum  
 

EK trägolv 
 

F=Vitmålad furu 
G=Ekfanerad furu 
 

Målas vit Garderober enligt ritning, Marbodal Arkitekt vit 
i K-höjd, 2118 mm. Knopp point rostfri. 
  

Klk 
(i Lgh 2 Rok) 
 

EK trägolv 
 

F=Vitmålad furu 
G=Ekfanerad furu 
 

Målas vit Klädkammarhylla 
  

Teknik/fastfrd Betong,  
 

 Målas vit Värmepump Nibe 1345-60, 
Huvudvattenmätare mm 

Miljöhus Betong  Minerit  

Utv. förråd 
 

Plan 1. Betong 
Plan 2. 22 mm 
råspont, 
bjälkar, isol, 
28x70, 2x13 
gips 

  Belysning i förråd samt 1 styck jordat uttag. 
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Grundläggning: 
Hus 
Platta på mark med 300 mm underliggande 
cellplastisolering. 
 
Teknik, Miljöhus, Förråd: Platta på mark lika hus. 

Fönster, Fönsterdörrar: 
Aluminiumklädda fasta eller öppningsbara fönster med 3-
glas superenergiruta och argongasfyllning, U-värde 1,0. 
Utvändig kulör enligt kulörbeskrivning. Invändig kulör vit 
0502-Y. Fönsterdörr med fast post. 
Fönstersmygar i vit fabriksmålad rådande mdf. 
Fönsterbänkar: Polerad natursten, Ruivina. 

Ytterväggar: 
Plan 1. 15 mm gips protect. Plan 2, 13 mm gips. (vissa 
väggar har dubbel gips pga. Ljudkrav) 45 regel-isol + 
plastfolie +170 regel-isol + 9 GU, 28 glespanel, 22 x 145 
mm liggande Sveapanel. Grundmålad samt målad en gång 
före montering och målad på byggplats en gång efter 
montage. 

Dörrar: 
Entrédörr: NorDan Linjalen CYD 838 G, vit. 
Förrådsdörr: NorDan Lejonet CYD 801 vit. 
Handtag Hoppe Stockholm, ASSA Evolution 2002, 
hakregellås 
Innerdörrar: Vitmålad slät, Polar 1000, med vit karm. 
Handtag Hoppe Ibiza alu/silver 

Innerväggar: 
Träregelstomme med 13 mm gipsskivor på var sida. 
Isolering mot sovrum samt bad/WC. 
Lägenhetsskiljande väggar: 
3 x13 gips/alt.våtskiva, 45x95 regelstomme c 600, 95 
mineralullsisolering, 22 luftspalt, 45x95, 95 minull, 3x13 
gips/våtskiva. 
 

 

Lägenhetsskiljande bjälklag:  
Boen 14 mm 4-stav parkett, 3mm foam, plastfolie (klinkers 
i hall o bad/tvätt) 10 mm spackel, 300 Dala-dekk (80 
betong) 70 mm minull, 25 akustikprofil c400, 13 mm gips 
+ 13 mm gipsplank. 
 

Hushållskapitalvaror: 
Siemens enligt rumsbeskrivning. 
 

Vindsbjälklag/Innertak REI60: 
15 mm gipsplank GF, 13 gips på glespanel, plastfolie, u-
ram takstolar, 450 mm lösull. 

Porslin: 
Enligt rumsbeskrivning. 
 
Målning och golv: 
Enligt rumsbeskrivning. 
Innertak vitmålade. 

Yttertak: 
Betongtakpannor 25x38 bärläkt och ströläkt, 
underlagspapp, råspontluckor/grön fri, takstolar av trä. 
Transparent skiva ovan entredörr och förråd på plan 2. 
Taksäkerhet, tillträde till tak. 

Ventilation: 
Mekanisk frånluftsventilation. Tilluft spaltventiler eller 
tilluftsdon genom vägg. 

Lister: 
Golvlist: Slät list i ekfanerad furu, 12x56 
Foder: Släta foder i obehandlad furu, 15x56 
 
 

Uppvärmning: 
Varmvatten och värme från central bergvärmepump, kulvert 
från teknikundercentral. Plan 1 har vattenburen golvvärme 
och plan 2 har radiatorer. Elgolvvärme i bad plan 2. 
 

Inredning: 
Kök, Marbodal prisgrupp 3. Fullhöjd 2374 mm med 
takanslutning.  
Garderober, Arkitekt Vit prisgrupp 1, slät lucka, K-höjd 
(2118 mm) Knopp, Point Rostfri. 
Balkonger:  
Balkong i tryckimpregnerat utförande, med räcken i 
galvaniserat stål. Under balkong plåtbaljor med ränna, 
fiberskiva som målas vit. 
Trappor och Loftgångar: 
Trappa, prefab med vagnstycken i t-imp limträ, plansteg 
gallerdurk samt handledare och räcke i galvaniserat stål. 
Loftgångar, T-imp med trallgolv. Plåtbaljor med ränna, 
fiberskiva som målas vit 

Utvändiga ytskikt: 
Se separat markplaneringsritning. 
 
 
Teknik, Fastfrd: Isolerad betongplatta. Vägg. 13 gips, 12 
plywood, plastfolie 120 regel/ 120 min-ull, 9 GU, 28 gles, 22 
panel. Tak. Tätskikt, underlagspapp, 22 råspont, 
trätakstolar, 195 isol, plastfolie, 28 gles, 13 gips. 
Miljöhus: Lika teknik dock, invändigt skivmaterial 10 
minerit,  avbärarlist 34x195. 
Förråd: Isolerad bottenplatta, vägg 45x95, oisolerad, 9 GU, 
28 gles, 28x170 panel. Tak. Takpannor, läkt, underlags-
papp, 17 råspont, trätakstolar/åsar. 

Betongtakpannor: Benders, Tvåkupig Takpanna Palema Candor Mellangrå 
 
 Takhuvar,Hängrännor, Stuprör, Vindskivebeslag: Lindab Ral 9007 
 
Fönsterbleck/anslutningsplåtar: Ral 9007 samt vita (Vita vid balkonger) 

Elmätare placeras i elskåp som byggs i trä på ett förråd per huslänga.  
Fasadmätarskåp i teknik för fastighetsel. 
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Rums- 
benämning 

Golvmaterial Listverk: 
Foder (F) 
Golv (G) 

Väggar Övrigt 
 

Kök/Matplats
/Vardagsrum 
 

Ek trägolv 
 

F=Vitmålad furu 
G=Ekfanerad furu 
 

Målas vita 
Kakel 200:-
/kvm 
Kakel mellan 
över- och 
underskåp 

Köksinredning: Marbodal Prisgrupp 3  
Plan 1: S-höjd 2278 mm. 
Plan 2: F-höjd 2374 mm. 
Laminatbänkskiva m. underlimmad vask 
Blandare Mora MMIX K5. Rak dekorlist under 
överskåp och lysrörsarmatur. Handtag Solo 
rostfri c/c 128mm. 
Vitvaror från Siemens: Vita 
Inbyggnadshäll EH651FE17E 
Inbyggnadsugn HB23AB221S 
Kryddhyllefläkt Systemair F 251-16-60, KFB 
140S. I lgh 83,5 kvm Spisfläkt Mod. 
LI23030SD.  
Mikrovågsugn för högskåp HF24M264 
(vänsterhängd) gäller lgh 69.7 & 83,5 kvm. 
Mikrovågsugn för väggskåp HF15M264 
(vänsterhängd) gäller lgh 34.5 & 60,7 kvm  
Diskmaskin SN45E207SK 
Diskmaskin SR45E231SK (45cm bred i lgh 
34,5 kvm) 
Kyl/sval 186 cm, KS36VNW30 
Frys 186 cm, GS36NVW30 
Kyl/Frys KG36EBW30 (i lgh 34,5 kvm) 

Hall 
 

Klinkers 200:-
/kvm 
 

F=Vitmålad furu 
G=Ekfanerad furu 
 

Målas vita 
 

Hatthylla 
I vissa lgh högskåp enligt ritning. 
 

 
WC  (lgh 83,5)  

Klinkers 200:-
/kvm 

F=Vitmålad furu 
G=Klinkersockel 

Målas vita Svedbergs tvättställ Easy 55 vit med två 
dörrar. Engreppsblandare Mora MMIX B5 
Svedbergs WC-stol 9085, WC-lock med 
dämpad sits. Spegel Easy 55 med belysning. 

WC/Dusch/ 
Tvätt 

Klinkers 200:-
/kvm 
 
 

 Kakel 200:-
/kvm 
 
 

Duschhörna Svedbergs Forsa 90x90 Matt alu 
med klarglas i lgh 34,5 kvm. 
Duschhörna Svedbergs Forsa rak 80x100 Matt 
alu med klarglas i övriga lgh. 
Duschblandare med duschset  
Forma 60 svart svart Ek med Överdel 
Spegelskåp 60 Svart. Engreppsblandare Mora 
MMIX B5 
Svedbergs WC-stol 9085, WC-lock med 
dämpad sits. 
Överskåp i K-höjd över TT/TM (ej i 34,5 kvm) 
Tvättmaskin Siemens WM14B267DN 
Torktumlare Siemens WT46B267DN 
Elslinga i plan 2. 

Sovrum  
 

EK trägolv 
 

F=Vitmålad furu 
G=Ekfanerad furu 
 

Målas vit Garderober enligt ritning, Marbodal Arkitekt vit 
i K-höjd, 2118 mm. Knopp point rostfri. 
  

Klk 
(i Lgh 2 Rok) 
 

EK trägolv 
 

F=Vitmålad furu 
G=Ekfanerad furu 
 

Målas vit Klädkammarhylla 
  

Teknik/fastfrd Betong,  
 

 Målas vit Värmepump Nibe 1345-60, 
Huvudvattenmätare mm 

Miljöhus Betong  Minerit  

Utv. förråd 
 

Plan 1. Betong 
Plan 2. 22 mm 
råspont, 
bjälkar, isol, 
28x70, 2x13 
gips 

  Belysning i förråd samt 1 styck jordat uttag. 
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SAMMA ÅR SOM Per Albin Hansson i ett riks-
dagstal lanserade begreppet ”Folkhemmet” 
grundlades också ett av Sveriges äldsta trähus-
företag – Borohus. Året var 1928 och Borohus 
har sedan dess tagit plats som ett av de mest 
framgångsrika i husbranschen. 

Vår affärsidé är att erbjuda flexibla boendelös-
ningar med hög kvalité. Tillsammans med ett 
bra pris gör detta för många Borohus till det 
självklara valet av husleverantör. 

Vi har byggt lägenheter, villor och fritidshus åt 
tusentals nöjda kunder genom åren. 

Vi har försäljningskontor på flera platser i Sve-
rige. Huvudkontoret och all tillverkning sker i 
Mjöbäck, ett litet samhälle mellan Borås och 
Falkenberg, där trähustraditionen levt och erfa-
renheter samlats i århundraden.

Hus för livskvalitet!

www.borohus.se 

**
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Fastighetsbyrån i Lerum

LERUM ÄR EN KOMMUN MED ETT RIKT FRILUFTS-

OCH FÖRENINGSLIV MEN OCKSÅ ETT FLERTAL

CENTRUM MED BUTIKER, RESTAURANGER OCH

KULTURLIV SOM I TOLLEREDS UNDERBARA NÄÄS

FABRIKER. PENDLINGSMÖJLIGHETERNA TILL
GÖTEBORG OCH ALINGSÅS ÄR VÄL UTBYGGDA, HÄR

KAN MAN VERKLIGEN NJUTA AV FÖRDELARNA MED

ATT BO NATURNÄRA I EN STORSTADSREGION.

FASTIGHETSBYRÅNS

VERKSAMHETSOMRÅDE STRÄCKER SIG ÖVER HELA

LERUMS KOMMUN.

......................................................................-

. Martin började på Fastighetsbyrån i
Lerum 2006 och två år senare klev han in
som ägare av kontoret. I ryggsäcken har
han också studier vid Handelshögskolan i
Göteborg men ramlade in i mäklaryrket
och känner sig som hemma i det. Martin
arbetar med förmedling av villor, radhus,
tomtmark och skog- och jordbruk så hans
spektrum är brett och det ser han som en
unik och rolig del av jobbet. Han tröttnar
aldrig på att se nöjda och lyckliga kunder
stiga in i sitt första radhus eller någon som
köpt en tomt och precis ska börja bygga
något eget. Ett måste i yrket att vara är
professionell, affärsmässig men också ha
ett personligt engagemang.Det är det som
ger nöjda och trygga kunder.

MARTIN JÖNSSON

Martin började sin bana som
mäklare på Fastighetsbyrån i
Lerum 2006 och gick senare
in som ägare av kontoret.
Han arbetar med förmedling
av villor, radhus, tomtmark
och skog- och jordbruk.
Personligt engagemang ser
han som något av det
viktigaste i mäklarrollen.



Köparinformation Juridisk information till dig som köper bostadsrätt genom fastighetsmäklare

Vid ett bostadsrättsköp genom mäklare är det viktigt att du 
somköpare är införstådd med att mäklarens roll är att förmedla      
bostadsrätten mellan säljaren och dig. Det är med andra ord 
med säljaren du ingår ett avtal och som således blir din motpart 
i affären. Feltvister kan uppkomma mellan köpare och säljare. 
Regler om fel i bostadsrätt i samband med köp återfi nner man i
köplagen. Reglerna är i huvudsak desamma som vid fastighet sköp.
Dock fi nns det vissa specifi ka saker en bostadrättsköpare
bör tänka på inför sitt förvärv. Bostadsrätten avser oftast en
bostadslägenhet i en fl erfamiljsfastighet. För enkelhetens skull 
har vi i texten nedan därför valt att endast skriva ”lägenheten”.

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 stan-
dard 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 fuktskador inte 
uppkommer, men köparen kan knappast förvänta sig att bad-
rummet fungerar felfritt om det är t ex 30 år gammalt.
 Har lägenheten delvis renoverats har köparen rätt att 
förvänta sig högre standard i de renoverade 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 köpe-
avtalet 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 köprättslig 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 
upptäckbara. Det vill säga sådana fel som har eller borde ha 
uppmärksammats vid en undersökning av lägenheten. Säljaren 
ansvarar således bara för fel som är dolda. Ett fel anses som 
dolt om det inte gick att upptäcka vid en besiktning av lägenhe-
ten och lägenheten avviker från vad man får förvänta sig med 
anledning av fastighetens ålder och skick. 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 lägen-
hetens konstruktion eller utförande (förorsakade av t ex bygg-
slarv/byggfusk) så länge ansvaret för dessa delar inte ligger på 
bostadsrättsföreningen.  

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 sam-
band med köpet. Innebörden av undersökningsplikten, som är 
mycket långtgående, är att man i efterhand, när en feltvist har 
uppkommit, har att avgöra om felet kunnat upptäckas av en 
normalt begåvad och normalt bevandrad köpare, om denne hade 
gjort en tillräckligt noggrann undersökning. 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 under-
söka mörka utrymmen ska du alltså använda fi cklampa. 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 bekantskaps-
kretsen. Om säljaren redan har låtit göra en besiktning är det 
viktigt att ta reda på vad som ingått i en sådan besiktning och 
om det har funnits några avgränsningar. Den besiktning som 
görs på uppdrag av köparen är vanligtvis en byggteknisk under-
sökning 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 genom 
en skriftlig 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 fl era säljare och/eller 
köpare, är avtalet bindande först då samtliga parter under-
tecknat  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 situa-
tion är att köparen vill kunna frånträda köpet om han inte beviljas 
lån för att kunna fi nansiera köpet. Andra villkor som kan före-
komma är att köparen får sin gamla bostad såld eller att han får 
låta en fackman besiktiga lägenheten innan han blir defi nitivt 
bunden vid köpet. Fastighetsmäklaren ska vara uppmärksam 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. 

5. KUNDOMBUDSMAN
Fastighetsbyrån har en egen kundombudsman som du alltid är 
välkommen att kontakta, om det är något som du undrar över. 
När man befi nner sig i en bostadsbytesprocess, kan det ofta 

uppstå en rad frågor, om hur själva bytet ska gå till, hur man 
går till väga för att köpa en bostad, vad mäklarens uppdrag 
innefattar och vilka regler som gäller etc. Tel: 08-545 455 20.
 

6. ÖVRIGT VID LÄGENHETSKÖP

6.1 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 månadsavgiften till 
föreningen och ansvaret för lägenhetens inre underhåll och 
skötsel. Föreningen har ansvar för det gemensamma (yttre) 
underhållet av fastigheten och samtliga stamledningar.

6.2 MÅNADSAVGIFTEN OCH FÖRENINGENS EKONOMI
Det är viktigt att en köpare av en lägenhet tar del av bostads-
rättsföreningens årsredovisning för att bilda sig en uppfattning 
om bostadsrättsföreningens 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 därför viktigt 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.

6.3 BOAREA
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.

7. TILLÄGGSTJÄNSTER
Som vår kund erbjuds du skräddarsydda lösningar med produk- 
ter och tjänster av våra samarbetspartners. Vid förmedling av 
nedanstående tilläggstjänster kan mäklaren erhålla en för-
medlingsprovision av våra samarbetspartners. Nedan redo-
visas denna föremedlingsprovision innan avdrag för skatt och 
sociala avgifter. 
ANTICIMEX / OBM Energideklaration / Mäklaren kan erhålla upp 
till 320 kr.
ANTICIMEX FÖRSÄKRINGAR Dolda Fel-Försäkring och Husköpar- 
försäkring. Mäklaren erhåller vid förmedling av tjänsterna ingen 
ersättning.
HEMNET Internetannonsering. Mäklaren kan erhålla upp till 240 kr. 
 På Fastighetsmäklarinpektionens hemsida, www.fastighets-
maklarinspektionen.se, hittar du värdefulla faktablad för konsu-
menter.

8. PERSONUPPSGIFTSLAGEN
Fastighetsbyrån behandlar lämnade personuppgifter i enlighet 
med Personuppgiftslagen. Personuppgifterna kan komma att 
behandlas av Fastighetsbyrån, samarbetspartners och andra
företag inom Swedbankkoncernen för att exempelvis tillhanda- 
hålla tjänster, administrera kundengagemang och för mark-
nadsföringsåtgärder (såsom elektronisk post). Mer Information 
om behandlingen fi nns på www.fastighetsbyrån.se/pul. 
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