
ERA Garnisonen presenterar

Torgilsgatan 16B
Kristoffer Strömberg | Fastighetsmäklare 

Superfin





Antal rum: 2 rum och kök varav 1 sovrum

Boarea: 51,5 m²

Pris: 1 795 000 kr Utgångspris

Välkomna till en genomgående fin lägenhet med hög standard och stilrena materialval.
Här är det bara att flytta in! Bra planerad med rymligt kök och stort sovrum med gott om
förvaring. Helkaklat badrum med plats för tvättmaskin. Vardagsrum med utgång till
balkong. Gratis Bredband. Nära till busshållplats och gångavstånd till fina Kypesjön samt
Knallelands stora utbud av affärer.

Detta är en kommande försäljning, kontakta ansvarig mäklare för mer information!

Kristoffer Strömberg
Fastighetsmäklare 

ERA Garnisonen
M: 070-520 45 52
kristoffer.stromberg@erasweden.com
www.erasweden.com

Superfin lägenhet med balkong
på attraktiva Norrmalm!









Planritning



Lägenhet
Område: Norrmalm
Kommun: Borås
Församling: Borås Caroli
Ägandeform/typ: Bostadsrätt - Lägenhet
Lägenhetsnr (Brf): 204011001-0049
Lägenhetsnr (LMV): 1201
Antal rum: 2 varav 1 sovrum rum och kök
Boarea: 51,5 m² (Föreningens information)
Våningsplan: 3
Hiss: Ja
Månadsavgift: 3 298 kr inkl. Värme, Vatten, Kabel-TV,
Bredband, Tillval och Förråd. exkl. Hushållsel,
försäkring
Andel i förening: 0,94689%
Andel av avgift: 0,94678%
Pantsättningsavgift: 483 kr
Överlåtelseavgift: 1 208 kr (betalas av köparen)
Pantsättning: Bostaden är pantsatt
Allmänt skick: Gott

Fastighet
Byggnadstyp: Flerfamiljshus
Byggnadsår: 1949
Fönster: 3-glas
Uppvärmning: Fjärrvärme
Förråd: Stort vindsförråd och matkällare
TV-Internetutbud: Bredband ingår i avgiften samt
kabel tv
Status Energideklaration: Utförd
Energiklass:

Driftskostnader
Med 1 person i hushållet
El: 3 171 kr/år
Försäkring: 2 640 kr/år
Summa per år: 5 811 kr/år
Enligt säljarens uppgifter

Förening
Namn: Brf Boråshus nr 11 
Orgnr: 764500-3521
Äkta förening: Ja
Jur. pers. tillåts: Nej
Kontakt: Josefin Larsson
Allmän beskrivning: Föreningen äger fastigheten

Nunnan 1 i Borås kommun. Fastigheten är
fullvärdeförsäkrad i Länsförsäkringar På fastigheten
finns 4 byggnader med 102 lägenheter som är
upplåtna med bostadsrätt samt 8 lokaler, 24 garage
och 46 p-platser. Byggnaden är uppförd 1949.
Fastighetens adress är Döbelnsgatan 113 A-C samt
Torgilsgatan 14-18 i Borås.
Avgift:
Inga planerade avgiftshöjningar för år 2021.
I avgiften ingår värme, vatten/avlopp samt Kabel-TV
från Telia och fiber 100mbit från Telia.
Hemförsäkringen bekostas individuellt av
bostadsrättsinnehavarna och bostadsrättstillägget
ingår i föreningens fastighetsförsäkring.
Parkering:
Kösystem tillämpas. I nuläget är det ca 1-2 års
väntetid.
Parkeringsplats med el kostar 120 kr/mån.
Parkeringsplats utan el kostar 75 kr/mån.
Garage-plats kostar 321 kr/mån.
Gemensamma utrymmen:
- Tvättstuga i källaren i varje hus.
- Innergård med två gemensamma grillplatser.

Tidigare utfört underhåll enl. årsredovisningen 2019
och tidigare angivna uppgifter:
1999: Fönsterbyte
2002: Fastigheten har genomgått stambyte med nya
badrum samt el, takrenovering, balkongrenovering
2008: Installation av nya lägenhetsdörrar
(säkerhetsdörrar)
2011/2013:Fasad, nymålad
2014: Bytt värmesystem
2017: Målning trapphus
2018: Inomhus- och utomhusbelysning
2019: Installationer, kamera sophus, markarbeten
På senare år har nya gräsmattor anlagts samt ny
asfalt och blommor mm.
Planerat underhåll för 2021:
- Skorstenar.
- Eventuell renovering till en föreningslokal.

Övrigt
Tillträde:
Nuvarande ägare: Tova Plogell, Michael Plogell
Boendekostnadskalkyl: Kontakta mäklaren för en
personlig boendekostnadskalkyl.

Information



Beskrivning
Beskrivning
Varmt välkomna till denna välplanerade lägenhet
med genomgående bra stadard.

Rymlig entré med gott om plats för avhänging av
ytterkläder. Slitstarkt mörkt laminatgolv och vita
ljusa väggar kombineras snyggt ihop med en svart
fondvägg.

Vidare in ligger köket som har uppdaterats under
åren. Stilrent och smakfullt med vita köksluckor samt
inredning. Gott om arbetsyta och förvaring samt
utrustat med dagens bekvämligheter. Plats för ett
mindre bord och stolar. Ljusa vita väggar samt ett
snyggt behandlat plankgolv.

Sovrum med plats för dubbelsäng samt
nattduksbord. Gott om yta för en garderobssektion
samt skrivbordshörna. Samma plankgolv som köket

och väggarna går i en mörkblå ton.

Badrummet har renoverats i samband med
stamrenoveringen. Ljusa toner på väggar och golv
med ny wc, kommod samt spegel och glasvägg till
duschen.

Vardagsrummet med utgång till balkong mott
innergården. Ljust och harmoniskt med plats för en
soffdel framför teven samt matsalsbord om så
önskas. Ljusa vita väggar och det mörka
laminatgolvet slingrar sig från hallen.

Möblerbar balkong med högt och fint läge. Sol från
tidig lunch till sen eftermiddag.

Rymlig klädkammare. Här har var sak sin plats med
hjälp av ett flertal hyllplan och stänger.



Tack för ditt intresse för bostadsrätten i Brf
Boråshus nr 11 , lägenhet nr 204011001-0049.
Här redogörs för hur säljaren avser att
genomföra försäljningen.

Bostadsmäklaren
Jag heter Kristoffer Strömberg och är ansvarig bo-
stadsmäklare för förmedlingen av denna bostad.
Tveka inte att ställa frågor och komma med syn-
punkter. 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 bostad. På ERA hjälper vi dig
gärna med värdering och att förbereda försäljningen
av din nuvarande bostad. Vi erbjuder “ERA
Försprång”, en förberedelsetjänst 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: 1 795 000 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 klient-
medelskonto skiljt från övriga tillgångar, till dess att
alla villkor är uppfyllda (ex. besiktningsklausul).
 
Tillträde
Tillträde sker Enligt ök.. 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.

Så här går vi vidare
med försäljningen



Undersökningsplikt 
Utgångspunkt 
Utgångspunkten är att bostadsrätten skall stämma 
överens med vad som avtalats mellan parterna och 
inte heller avvika från vad köparen har fog att för-
vänta sig vid köpet med hänsyn till bostadsrättens 
ålder, pris, skick och användning. Därutöver gäl-
ler normalt att bostadsrätten köps i det skick den 
befi nner sig i på kontraktsdagen. Reglerna om fel 
i bostadsrätt fi nns formellt i köplagen, men då de 
reglerna inte passar så bra för prövning av fel i bo-
stadsrätt används ofta motsvarande regler i jorda-
balken.

Köparens undersökningsplikt 
Om köparen uppmanats att undersöka bo-
stadsrätten före köpet eller om han ändå un-
dersökt den, ansvarar säljaren inte för så-
dana fel som köparen borde ha märkt vid 
undersökningen. Även vid köp av bostadsrätter 
har köparen alltså normalt en undersökningsplikt. 
Det är därför viktigt att köparen av en bostadsrätt 
noggrant undersöker denna. Särskild uppmärk-
samhet bör ägnas fuktskador i kök och badrum. 

I köket bör köparen vara vaksam på eventuella 
tecken på läckage under diskbänken och i badrum 
eller annat våtrum kontrollera golvfallet och utse-
endet på installationer för vatten och avlopp. Om 
det fi nns symptom på fel som köparen inte själv 
kan dra några slutsatser av, måste han gå vidare 
med sin undersökning och, om så krävs, anlita en 
sakkunnig för att fullgöra sin undersökningsplikt. 

Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar un-
dersökningspliktens omfattning. Om säljaren ex-
empelvis upplyser köparen om ett misstänkt fel 

kan det utgöra en varningssignal, som bör leda 
till en mer ingående undersökning från köpa-
rens sida. Köparen bör slutligen tänka på att säl-
jaren inte svarar för fel och brister, som köparen 
borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig. 

Skulle exempelvis fel uppstå på någon av vitvarorna 
i lägenheten kan det vara något köparen borde ha 
räknat med, med hänsyn till vitvarornas ålder och 
beräknade “livslängd”. Det är inte bara själva lägen-
heten som undersökningsplikten omfattar. Även 
förhållanden kring bostadsrättsföreningen bör un-
dersökas, exempelvis om föreningen står i begrepp 
att genomföra större renoveringar, höja sina avgifter 
m m. En kontakt med företrädare för föreningen bör 
därför alltid ingå i köparens undersökning, liksom en 
genomgång av stadgar och senaste årsredovisning.

Säljarens upplysningsskyldighet
Någon generell upplysningsskyldighet motsvaran-
de köparens  undersökningsplikt fi nns i egentlig 
mening inte. Om bostadsrätten säljs i befi ntligt skick 
kan den dock ändå anses vara felaktig, om säljaren 
före köpet underlåtit att upplysa köparen om ett så-
dant väsentligt förhållande rörande bostadsrätten, 
som han måste antas ha känt till och som köparen 
med fog kunnat räkna med att bli upplyst om. Om 
säljaren genom ett förtigande handlat i strid mot 
tro och heder går säljaren även miste om rätten 
att åberopa att köparen inte uppfyllt sin undersök-
ningsplikt. Det är således i säljarens eget intresse, 
att han upplyser köparen om de fel eller symptom 
på fel han känner till eller misstänker fi nns. Vad som 
redovisats av säljaren kan i normalfallet inte åbero-
pas av köparen.



Kyrkängsgatan 8 D, 503 38 Borås
033-20 45 50

boras@erasweden.com
www.erasweden.com

ERA Garnisonen


