
Välkommen till Alingsåsvägen 29
DIN BOSTADSMÄKLARE, JOHAN ARONSSON





Citynära 2:a med inglasad balkong!
Välkommen till denna ljusa och kvadratsmarta 2:a i Parkstaden!
Bostadsrätten är fördelad på ett ljust och rymligt vardagsrum, modernt
och nyare kök, helkaklat badrum, sovrum med utgång till inglasad
balkong. Låg avgift om endast 2690 kr/mån. Perfekt centralt läge med
närhet till Resecentrum och city samt promenadsväg till natursköna
Ramnasjön.

Varmt välkomna att boka in er till visning,
Vänliga hälsningar
Johan Aronsson

Pris: 1 045 000 kr Utgångspris

Antal rum: 2 rum och kök varav 1 
sovrum

Boarea: 42 m²

Avgift: 2 690 kr inkl. Värme,
Vatten, Kabel-TV exkl.
Hushållsel, bredband och
försäkring

Våning: 2 av 2

Johan Aronsson
Fastighetsmäklare

Mobil: 073-800 97 99
johan.aronsson@erasweden.com

ERA Garnisonen
Kyrkängsgatan 8 D, 503 38 Borås
033-20 45 50
www.erasweden.com



BESKRIVNING
I den luftiga och välkomnande hallen finns goda
avhängningsmöjligheter direkt innanför dörren. På golvet
ligger ett stilrent laminatgolv som på ett enhetligt sätt
återfinns i vardagsrum och sovrum. Väggarna är målade i vit
kulör. Förvaring genom 2 garderober.
Vardagsrummet är rymligt med fint ljusinsläpp från ett stort
fönsterparti. Här finns plats för soffmöbel, tv-bänk och
matsalsdel m.m. Stora fönsterbrädor och ett charmigt
gjutjärnselement. Väggarna är målade. Laminatgolv.

Det fräscha köket erbjuder gott om förvaring och arbetsyta.
Ovan ekbänksskivan finns vita kakelplattor belysta av
spotlights. Vita skåpsluckor. Den maskinella utrustningen
består av en kombinerat kyl och frys, spis, fläkt och mikro. På
golvet ligger svarta klinkerplattor och väggarna är målade.

Det inbjudande badrummet har beiga klinker och kakelplattor.
Här finns wc, kommod med spegel och belysning, duschplats
med skjutdörrar och en handdukstork. Ett öppningsbart
fönster.

I det mysiga sovrummet finns plats för dubbelsäng. Även här
finns ett stort och charmigt gjutjärnselement och stor
fönsterbräda. Förvaring genom garderob. Här finns utgång till
den trevliga inglasade balkongen med fin utsikt. Väggarna är
målade i vitt. Laminatgolv.

Renoveringar
Renoveringar utförda 2021

-Ny bänkskiva och nytt kakel i köket.

-Nytt laminatgolv i vardagsrum, hall och sovrum.

-Ny toalettstol i badrummet.

-Ommålat av ytskikt i hela lägenheten. 



BOSTADSFAKTA
Lägenhet
Område Parkstaden

Kommun Borås

Församling Borås Caroli

Ägandeform/Typ Bostadsrätt - Lägenhet

Lägenhetsnr (Brf) 8-3004-1-15-8

Lägenhetsnr (LMV) 1201

Antal rum 2 rum och kök varav 1 sovrum

Boarea 42 m² (Föreningens information)

Våningsplan 2 av 2

Månadsavgift 2 690 kr inkl. Värme, Vatten, Kabel-TV 
exkl. Hushållsel, bredband och försäkring

Avgiftsändring Inga kända avgiftsförändringar

Reparationsfond 7 828 kr

Andel i förening 1,04929%

Andel av avgift 1,04929%

Pantsättningsavgift 476 kr

Överlåtelseavgift 1 190 kr (betalas av säljaren)

Pantsättning Bostaden är pantsatt

FASTIGHET
Byggnadstyp Flerfamiljshus

Byggnadsår 1944-1946

Fönster 3-glas

Uppvärmning Fjärrvärme

Ventilation Självdrag

Balkong Ja

Förråd Källarförråd

TV-Internetutbud Com Hem eller Tele2. Fiber finns.

Status
Energideklaration

Ej utförd

Driftskostnader
Med 1 person i hushållet

Hushållsel 4 200 kr/år

Försäkring 1 440 kr/år

Summa per år 5 640 kr/år

Förening
Namn Brf. Grankullen i Borås

Orgnr 7645002895

Äkta förening Ja

Kontakt Hyresvärd

Telefon 072-706 09 06

Allmän beskrivning
Bostadsrättsföreningens hus bebyggdes åren 1939-1946 på
fastigheten Grankullen 1, Grankullen 10 och Grankullen 12 i som
föreningen innehar med äganderätt.
Fastighetens adress är Alingsåsvägen 29, 31, 33, 35,
Värmlandsgatan 1 A-D, 9 och Parkgatan 3 A-B i Borås.
Fastigheten är fullvärdesförsäkrade i Länsförsäkringar.
Det finns 66 st bostäder (bostadsrätter) samt 16 st lokaler
(hyresrätter), 2 garage (hyresrätter) samt 7 st p-platser
(hyresrätter).
Avgifter:
Ingen planerad avgiftshöjning för 2021.
I avgiften ingår värme, vatten och digital-tv.
Bostadsrättstillägget bekostas kollektivt av föreningen.
Tv/Bredband:
Digital-tv via Com Hem (grundutbudet ca 17 kanaler) eller via
Tele2.
Bredband/Fiber tecknas och bekostas av

bostadsrättsinnehavaren. Fiber via Com Hem eller via Tele2
(100 mbit).
Parkering:
Kösystem tillämpas. Separat kö till p-plats och garageplats.
Laddstolpe finns 2 st.
P-plats kostar 350 kr/mån och garageplats kostar 600 kr/mån.
Övrig parkering finns vid Särlaskolan och Almåsskolan. Ett
sådant månadskort kostar 350 kr/mån.
Föreningen undersöker möjligheterna att utöka antalet
parkeringsplaster.
Gemensamma utrymmen:
- Tvättstuga finns i varje hus. Utrustade med tvättmaskiner,
torktumlare, torkrum och mattvätt.
- Cykelförråd finns på Värmlandsgatan 1 A-B och i byggnaden
på Alingsåsvägen.
- Bastu, relax och träningsrum finns på Värmlandsgatan 1 A-B.
- Styrelserum/föreningsrum
- Varje lägenhet har ett vindsförråd eller källarförråd och en
matkällare. I mån av plats finns möjlighet att hyra ytterligare
förråd
- Innergård där de ev. ska bygga lekplats.
Tidigare utfört underhåll:
2000: stambyte med nya badrum, byte av fönster, byte av el
2002: nya fönster ut mot gatan
2011: tvättstugorna renoverades
2015: källarförråd renoverades, byte av en tvättmaskin
2017: fasad- och takrenovering
2017: nytt trallgolv på balkongerna
Under 2021: Trapphusen ska målats om. Värmlandsgatan 1 A-D
är klart, under v.24 ska  Alingsåsvägen 29-34 målas.
Övrigt:
- Föreningen har 2 städdagar/år. Detta är frivilligt men
tacksamma om alla kan delta för att skapa grannsämja och
trivsel.
- De boende som har öppna spisar får ej elda i dessa innan
innehavaren har ombesörjt provtryckning. Om spisen ej är
godkänd av sotare är det bostadsrättsinnehavaren som står
för omkostnader för att få elda.

Övrigt
Nuvarande ägare Ramesh Krishnamoorthi

Boendekostnads-
kalkyl

Kontakta mäklaren för en personlig
boendekostnadskalkyl.







PLANRITNING

Planritningar baseras på en skiss. Avvikelser kan förekomma.



PRODUKTER 
OCH TILLÄGGS-
TJÄNSTER

1) Det lokala ERA-kontoret kan komma att erhålla en ersättning om 1472 kr/tecknad försäkring. 2) Det lokala ERA kontoret kan komma att erhålla en ersättning om 

400 kr/tecknad försäkring. I de fall där det lokala ERA kontoret erhåller ersättning från ytterligare tilläggstjänster redovisas det separat av respektive ERA-kontor. 

Hemnet – Vid annonsering på Hemnet.se erhåller det lokala ERA-kontoret en administrationsersättning om 20-40% av annonspriset per annonserad bostad, 

beroende på aktuell prislista samt val av produkter.

Hantering av personuppgifter – Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Vår integritetspolicy fi nns att läsa på www.erasweden.com/integritet

Version 2021-09-01

ERA®

MINA SIDOR

ERA Mina Sidor
Följ din bostadsaff är på nätet 
genom Mina Sidor (dvs dina 
sidor). Mina Sidor är verktyget 
som gör din bostadsaff är 
både lättare och roligare. 
Genom realtidsbudgivning, 
besöksstatistik med mera får 
du ökad kontroll och översikt 
över hela försäljnings-
processen.

ERA®

FÖRSPRÅNG

ERA Försprång
Att hitta en ny bostad tar 
ofta längre tid än man tror, 
vilket gör att det är svårt 
att samordna med försälj-
ningen av den gamla. Med 
ERA Försprång förbereder 
vi försäljningen av din gamla 
bostad, stämmer av intresset 
på marknaden och samlar in 
spekulanter, så när du väl 
hittar den där bostaden du 
länge letat efter, kan vi snabbt 
och smidigt sälja din bostad.

ERA®

GARANTI

ERA Garanti
Att lova mycket är inget 
konstigt. När man håller sina 
löften. Vi har en väl genom-
tänkt arbetsprocess som gång 
på gång ger utmärkt resultat. 
Vår ambition är att alltid över-
träff a dina förväntningar och 
ligga steget före. Genom att vi 
informerar dig i förväg om vad 
vi ska göra kan du kontrollera 
att vi verkligen gör eller har 
gjort det – annars har du rätt 
att avsluta samarbetet.

ERA®ERA
SÄKERT KÖP

ERA Säkert Köp
Att  ditt hus är märkt med 
ERA Säkert Köp1) gör att 
försäljningsprocessen blir 
enklare samt att värdet på 
huset kan öka. ERA Säkert 
Köp är fullt avdragsgill och 
innehåller bl.a. överlåtelse-
besiktning, vitvaruförsäkring 
och dolda fel-försäkring. 

NORDIC
DOLDA FEL

Nordic Dolda Fel
ERA har i samarbete med 
Nordic Försäkring tagit fram 
de förmånliga ansvarsför-
säkringarna Nordic Dolda 
Fel 2) vid överlåtelse av villa/
fritidshus eller bostadsrätt. 
Försäkringen är unik för ERAs 
kunder och ger dig som säl-
jare ett skydd om en köpare 
ställer krav på ersättning för 
dolda fel som säljaren har ett 
rättsligt ansvar för. 



SÅ HÄR GÅR VI VIDARE
MED FÖRSÄLJNINGEN.
Tack för ditt intresse för bostadsrätten
i Brf. Grankullen i Borås, lägenhet nr
8-3004-1-15-8. Här redogörs för hur säljaren
avser att genomföra försäljningen.

Bostadsmäklaren
Jag heter Johan Aronsson och är ansvarig bostadsmäklare för
förmedlingen av denna bostad. Tveka inte att ställa frågor och komma med
synpunkter. För mig är varje förmedling unik.

Intresserad av denna bostad?
Är du intresserad av att gå vidare - meddela mig ditt intresse på plats, så
riskerar du inte att missa försäljningen vid ett snabbt avslut. Försök även att
vara “startklar” med ett lånelöfte samt en värdering av din nuvarande bo-
stad. På ERA hjälper vi dig gärna med värdering och att förbereda försälj-
ningen av din nuvarande bostad. Vi erbjuder “ERA Försprång”, en förbere-
delsetjänst som gör dig startklar när du väl hittar den bostad du vill köpa.
 

Budgivning
Finns flera intressenter tillämpas budgivning. Då kan slutpriset avvika från
utgångspriset: 1 045 000 kr. Berätta innan budgivningen om dina önskemål
om tillträdesdag, eventuella lånevillkor, försäljning av din nuvarande bostad
etc. Det finns inga lagar som reglerar hur en budgivning ska gå till. Det är
säljaren som bestämmer om, hur och till vem denne säljer. Jag framför alla
bud till säljaren och upprättar en  förteckning över buden. Budlistan lämnas
även till slutgiltig köpare – med namn och kontaktuppgifter. Budgivare kan
därför inte vara anonyma (men kan lägga bud via ombud, då är det
ombudets kontakt-uppgifter som lämnas ut).

 
Kontraktsskrivning
Jag kommer att upprätta köpehandlingarna och gå igenom dessa med
parterna. Vi träffas på vårt kontor. Ofta vill parterna skriva snarast, eftersom
varken bud eller anbud är bindande tills köpekontraktet är påskrivet av
parterna.

 
Handpenning
Handpenning om 10% hålls på ett särskilt klientmedelskonto skiljt från
övriga tillgångar, till dess att alla villkor är uppfyllda (ex. besiktningsklausul).

Tillträde
Tillträde sker Enligt
överenskommelse.. Då träffas
parterna på vårt kontor eller
köparens bank, där slutbetalning
görs. Jag upprättar en avräkning
där det framgår vad som
betalats, återstår att betala, samt
reglerar t.ex. fastighetsavgift.
Sedan överlämnar jag även en
journal över förmedlingen samt
ett köpebrev. Vid tillträdet får
köparen dessutom nycklar mm.



INFORMATION OM  
UNDERSÖKNINGSPLIKT
M.M. - BOSTADSRÄTT
Utgångspunkt för 
ansvarsfördelningen vid 
överlåtelse av bostadsrätt 
Bostadsrätten ska efter köpet stäm-
ma överens med vad som avtalats 
mellan köpare och säljare samt vad 
köparen har fog att förvänta sig; 
sett i ljuset av bostadsrättens ålder, 
pris, skick och användning. Reglerna 
om fel i bostadsrätt finns i köplagen  
(eftersom en bostadsrätt är lös
egendom) men vid prövning av fel 
och felansvar hämtas ofta inspira-
tion från reglerna i jordabalken. En 
del av reglerna har också bildats 
genom praxis, efter att tvister om 
fel och felansvar har prövats av 
domstol. 

Köparens undersöknings-
plikt 
Köparens undersökning av bostads-
rätten möjliggörs i regel genom att 
en visning av bostaden genomförs. 
Om köparen före sitt köp har 
genomfört en undersökning, får 
köparen inte i efterhand såsom fel 
åberopa vad som borde ha märkts 
vid undersökningen. Om köparen
uppmärksammar något vid sin 
undersökning, och inte själv kan 
dra någon slutsats av detta, måste 
köparen gå vidare; t.ex. genom att 
anlita en sakkunnig, för att fullgöra 
sin undersökningsplikt. Annorlunda 
beskrivet kan köparen inte i efter-
hand åberopa något som ett fel, om 
det kan konstateras att omständig-
heten hade upptäckts om en sådan 
undersökning som varit påkallad 
hade genomförts.

Köparen bör också tänka på att 
säljaren inte ansvarar för fel eller 
brister som köparen borde ha räk-
nat med eller borde förväntat sig.

Skulle t.ex. ett fel uppstå på någon 
av lägenhetens vitvaror kan det 
vara något köparen bort räkna 
med, med hänsyn till dess ålder och 
beräknade livslängd. 

Köparens skyldighet att undersöka 
omfattar inte enbart bostadsrätten 
utan även förhållanden kring bo-
stadsrättsföreningen bör granskas, 
t.ex. om föreningen ska genomföra
större renoveringar, höja sina avgif-
ter eller liknande. En kontakt med 
företrädare för föreningen bör där-
för ingå i köparens undersökning, 
liksom genomgång av stadgarna
och senaste årsredovisningen. 

Säljarens skyldigheter och
betydelsen av att bostads-
rätten överlåts i befintligt 
skick
För att säljaren ska bli ansvarig för 
ett påstått fel, när bostadsrätten 
säljs i befintligt skick, krävs att om-
ständigheten innebär att bostads-
rätten är i väsentligt sämre skick än
vad köparen med hänsyn till ålder, 
pris, användning och övriga om-
ständigheter med fog kunnat för-
utsätta. Att bostadsrätten överlåts i 
befintligt skick kan alltså beskrivas 
som en form av ansvarsbegräns-
ning för säljarens del.

Emellertid åvilar det säljaren att 
upplysa om väsentliga förhållanden 

rörande bostadsrätten. Även om 
bostadsrätten sålts i befintligt skick,
kan den alltså anses vara felaktig 
om säljaren före köpet har undan-
hållit omständigheter av betydelse 
för köparen. Om säljaren på detta
sätt handlat i strid mot tro och 
heder, kan säljaren inte invända att 
köparen brustit i sin undersöknings-
plikt. Det ligger alltså i säljarens
eget intresse att upplysa köparen 
om fel eller symptom på fel som 
säljaren känner till – eller misstänker. 
Det som säljaren redovisat kan i
normalfallet inte senare åberopas 
av köparen som fel.

Vidare ansvarar säljaren för utfäs-
telser säljaren lämnar. Utfästelser 
kan också innebära att köparens 
skyldighet att undersöka visst
förhållande minskas som följd av 
en sådan. Allmänt lovprisande eller 
generella uttalanden betraktas dock 
inte som utfästelser.

Avtalsfrihet
Denna information beskriver, kort-
fattat, den ansvarsfördelning som 
enligt lag gäller mellan köpare och 
säljare. Emellertid råder avtalsfrihet
i frågan om ansvarsfördelningen vil-
ket innebär att parterna kan avtala 
om en annan fördelning än den som 
beskrivits ovan. Som exempel kan
nämnas när en säljare friskriver sig 
från ansvar genom en friskrivnings-
klausul, eller när en dolda fel-försäk-
ring tecknas för objektet.

Copyright © Mäklarsamfundet. 



www.erasweden.com

Vi är fastighetsmäklare som alltid vill bli 
bättre. Bättre än igår, bättre än andra.
Vi är lyssnare, entreprenörer, lagspelare. 
Vi ger beröm, vi lyssnar till kritik och vi 
delar med oss av vår kunskap.
Vi tar ansvar för att lösa saker innan de 
blir problem.
Vi hyllar kundrelationer, vi håller löften.
Vi lever med möjligheten att allt är 
möjligt.
För vårt jobb är någon annans hem.
Och vårt jobb är att aldrig glömma det.


