
Välkommen till Kransvägen 178
DIN BOSTADSMÄKLARE, DANIELA BÖRJESSON





Stor inglasad balkong i söderläge
Välkomna till denna välskötta trerummare i populära Brf Brotorp på
Kransvägen 178. Här erbjuds nu välplanerade 84 kvm två trappor
upp. Lägenheten erbjuder två rymliga sovrum, gott om
förvaringsmöjligheter, helkaklat badrum och gäst-WC. Stort kök och
vardagsrum, inglasad balkong med sol hela dagen och separat tvättstuga
med både tvättmaskin och torktumlare. Drömmer du om att bo bekvämt
så är detta verkligen en bostad för dig.  Föreningen har
parkeringsmöjligheter ledigt. En fantastiskt innergård för såväl
barnfamiljen som paret. Fin utsikt från vardagsrummet över Kransmossen
och ett stenkast till dess breda utbud av aktiviteter. Elljusspår, utegym,
fotbollsplaner, lekplats och hundgård är bara några av möjligheterna som
Kransmossen erbjuder.

Pris: 2 250 000 kr Som utgångspris

Antal rum: 3 rum och kök varav 2 sovrum

Boarea: 84 m²

Energiprest: 120 kWh/m²/år

Avgift: 4 729 kr inkl. Värme, VA, hushållsel, kabel-TV,
bostadsrättstillägg och bredband exkl.
Hemförsäkring

Våning: 3 av 3

Daniela Börjesson
Fastighetsmäklare

Mobil: 072-145 04 45
daniela.borjesson@erasweden.com

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



BESKRIVNING
Interiör
Entréhall med given plats för avhängning till vänster. Här når ni
klädkammaren som tacksamt erbjuder gott om förvaring. Från
hallen når ni bostadens helkaklade badrum med dusch, WC,
kommod, spegelskåp och förvaringsskåp. Bredvid finner ni en
extra gäst-WC som också är helkaklat.

Vardagsrummet har enastående utsikt över Kransmossen. Här
får rymlig soffa med tillhörande möblemang enkelt plats.
Bostadens ena sovrum ligger intill vardagsrummet och är idag
inrett som tonåringsrum. Klädkammaren i hallen når ni även
härifrån.

Köket är beläget mot den lugna innergården. Här erbjuds gott
om förvaringsmöjligheter och plats för köksbord intill fönstret
finns. Kyl och frys i full höjd diskmaskin och frihängande fläkt.
Smakfullt vitt kök med bänkskiva i laminat och mörkgrått
stänkskydd. Från köket nå ni bostadens stora inglasade
balkong i söderläge. Trevligt med utsikt över innegården så
man enkelt kan hålla uppsikt på barnen som leker. Innanför
köket finns en liten tvättstuga vilket är ytterst ovanligt att det
erbjuds i lägenhet. Tvättmaskin och torktumlare med bänkyta
för att kunna vika. Rena drömmen för en som bott i lägenhet
med tvättstuga i källaren.

Bostadens master bedroom är stort nog för dubbelsäng med
tillhörande möblemang. Här står en stor garderob till förvaring.
Personligen gillar jag att sovrummen ligger med lite avstånd
emellan sig.

Genomgående trevligt golv och välskötta ytskikt. Önskas
andra färger går det enkelt att måla om för en billig peng.

Välkommen att trivas! 



BOSTADSFAKTA
Lägenhet
Område Trandared

Kommun Borås

Församling Borås Gustav Adolf

Ägandeform/Typ Bostadsrätt - Lägenhet

Lägenhetsnr (Brf) 8-3038-2-96-5

Lägenhetsnr (LMV) 1202

Antal rum 3 rum och kök varav 2 sovrum

Boarea 84 m² (Föreningens information)

Våningsplan 3 av 3

Månadsavgift 4 729 kr inkl. Värme, VA, hushållsel, kabel-
TV, bostadsrättstillägg och bredband
exkl. Hemförsäkring

Andel i förening 0,75296%

Andel av avgift 0,75296%

Pantsättningsavgift 525 kr

Överlåtelseavgift 1 312,50 kr (betalas av säljaren)

Pantsättning Bostaden är pantsatt

FASTIGHET
Byggnadstyp Flerfamiljshus

Byggnadsår 1968

Fönster 3-glas

Uppvärmning Fjärrvärme

Ventilation Självdrag

Balkong Inglasad balkong i söderläge

Förråd Källarförråd

Status
Energideklaration

Utförd

Datum 2012-12-12

Energiprestanda 120 kWh/m²/år

Energiklass

Driftskostnader
Med 2 personer i hushållet

Hushållsel 3 420 kr/år

Försäkring 1 200 kr/år

Summa per år 4 620 kr/år

Kommentar Försäkringspremien varierar, vänligen ta
kontakt med ditt bolag för exakta siffror.
Driftkostnaden är uppskattad och kan
ändras beroende av antal boende,
användning samt olika avtal.

Förening
Namn HSB Brf. Brotorp

Orgnr 7645002697

Äkta förening Ja

Jur. pers. tillåts Nej

Hemsida www.brfbrotorp.se

Kontakt Roland Andersson (Ordförande)

Telefon 070-516 70 24

E-post vicevard@brfbrotorp.se

Allmän beskrivning
Föreningen består av 151 st lgh. som upplåtes som
bostadsrätter, samt garage (61 st) och p-platser (106 st) som
upplåtes som hyresrätt. Husen byggdes 1968.
Från 2002 och framåt har renoveringar gjorts i fastigheten
såsom tak och utvändiga plåtarbeten, tak över entreér har

byggts, fasaderna har renoverats samt tilläggsisolerats, byte
till isolerade 2-glasfönster samt innergårdarna har fräschats
upp och fått nya planteringar. På innergården finns det två
lekplatser byggda 2004 som upprustades under 2018/19. Där
finns också en boulebana och en asfalterad fotbollsplan, som
även användas för att spela basket eller tennis på. Dessutom
finns två grillplatser. Vid den ena har grillen byggts in i ett litet
rött lusthus, som rymmer sex till åtta personer. Vid den andra
finns en uteplats med överbyggt tak, där femton till tjugo
personer enkelt kan sitta. 2006/2007: Glasades balkongerna
in.
2009: Tecknade föreningen elavtal för sina medlemmar.
Samtliga lägenheter har sin egna mätare så du behöver alltså
inte teckna något eget elavtal. Den förbrukade elen läggs på
kvartalsvis per automatik på din avgiftsavi.
2014/2015: Relining. 2017: Nya lägenhetsdörrar samt nya
entrédörrar som öppnas med tagg. Denna tagg använder man
till att boka allt från tvättplatta till övernattningslokal. Bokar
man tvättplattan så kommer betalningen automatisk att
läggas på avin. Under 2017 har det installerats porttelefoner i
entréerna och nya lägenhetsdörrar.
Under 2020 färdigställdes parkeringshus med p-däck med
ytterligare parkeringsplatser.
Ingår i månadsavgiften:
Värme, V/A, elavgift (gruppavtal), kabel-tv, bredband,
bostadsrättstillägg och balkongtillägg.
TV och bredband: Bredband (fiber) 100/100 Mbit och TV via
Telias basutbud.
Bostadsrättstillägget till hemförsäkringen betalas kollektivt av
föreningen, räcker därför att du tecknar en vanlig
hemförsäkring vid inflytt.
P-plats (information om p-plats enl. ordförande 2021-09-07):
Det finns möjlighet till olika typer av p-platser:
- Vanlig p-plats på parkeringsdäck eller långsidan av huset.
Kostar 250 kr/mån. Garanterad p-plats.
- P-plats i kallgarage. Kostar 500 kr/mån. Kan ev. finns ledigt.
Till p-platsen i kallgarage ingår ett litet förråd där man kan
förvara exempelvis däck.
- P-plats i varmgarage. Kostar 750 kr/mån. Kö i nuläget.
Det finns möjlighet till motorvärmare för p-plats. Då
tillkommer en extra kostad på 100 kr/mån.
I samband med byggnation av parkeringar har laddstolpar för
elbilar installerats. Kostar 350 kr/mån samt en fast avigift på
500 kr/år. Ledigt i nuläget.
Gemensamma utrymmen:
- Övernattningslägenhet finns för medlemmarna att hyra ca
150 kr/natt.
- Föreningslokal: utrustat kök, toalett, möblerat. Rymmer upp
till 30 personer. - Aktivitetshuset (f.d. pannhuset) finns lokaler
som inrymmer vicevärdsexpedition, nyrenoverat gym samt
verkstad. I Aktivitetshuset finns en välutrustad kombinerad
hobby- och fastighetsverkstad sammanbyggd med ett garage.
I verkstaden har du tillgång till verktyg, arbetsbänk och några
maskiner för träbearbetning. I garagedelen kan du utföra
enklare bilreparationer. Det finns också möjlighet att få låna
elektriska handverktyg om du vänder dig till vicevärd eller
styrelse. Vid Aktivitetshusets (Pannhuset) baksida finns en
tvättplatta med tillgång till kallvatten för spolning, tappställe
för varmvatten, högtrycksspolning och dammsugare. Varje
tillfälle har en avgift på 20 kronor och kommer att läggas på
den vanliga avin för lägenheten. - Bastun finns i källaren
(trapphus 196) med ingång från gavel mellan Kransvägen 192
och 194. Bastun är öppen 16:00 till 21:00 och bokas i en-
timmarspass. - Tvättstuga: i föreningens hus finns 4
välutrustade tvättstugor. Beroende på läge i huset är
lägenheterna tilldelad en viss tvättstuga. Bokning av tvättid
görs via det digitala bokningssystemet. Din tagg styr vilken
tvättstuga du får upp bokningen till när du loggar in i
systemet. - Innegård: 2 lekplatser, grillplatser, boulebana,
asfalterad fotbollsplan. - Förråd: Ingår ett förråd till varje
lägenhet i källaren. Möjlighet att ställa sig i kö till ytterligare
mindre förråd. Föreningens egna hemsida: http://www.
brfbrotorp.se

Nuvarande ägare Dimitrios Hatsios

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 HSB Brf. Brotorp, lägenhet nr
8-3038-2-96-5. Här redogörs för hur säljaren
avser att genomföra försäljningen.

Bostadsmäklaren
Jag heter Daniela Börjesson 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: 2 250 000 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 Snabbt tillträde
möjligt. 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.


