
ERA Garnisonen presenterar

Norrby tvärgata 35
Åsa Mossberg | Fastighetsmäklare

17.342 kr i fonden!



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.

Välkommen till ERA.

Vår mission



Antal rum: 2 rum och kök varav 1 sovrum

Boarea: 58,5 m²

Energiprest: 152 kWh/m²/år

Avgift: 3 645 kr/mån

Pris: 825 000 kr Utgångspris

Missa inte denna 2:a med 17.342:- i inre fond!! Perfekt om du vill göra renoveringar i din nya
bostad. Denna väldisponerade 2:a ligger på tredje våning med balkong i skönt söderläge.
Bostaden finner du i välskött förening på Norrby! Lägenheten erbjuder vardagsrum med
parkettgolv och utgång till balkong, ljust kök med matplats, ett helkaklat badrum samt ett
rymligt sovrum. God förvaring i klädkammare.
 
Portkod i entrén. Ett bra läge på Norrby nära centralstationen och centrum samt
gångavstånd till högskolan och Ramnasjön. Till Knalleland går man på bara några minuter.
Runt Ramnasjön ligger Ramnaparken med en trivsam promenadväg runt sjön.
Närmaste badsjö är Kolbränningen där det finns badbryggor, liten strand samt vacker
natur med promenadväg runt sjön och upp mot Hestra.

Åsa Mossberg
Fastighetsmäklare

ERA Garnisonen
M: 070-520 45 62
asa.mossberg@erasweden.com
www.erasweden.com

2:a med 17.342:- i fond!!!!







Lägenhet
Område: Norrby
Kommun: Borås
Ägandeform/typ: Bostadsrätt - Lägenhet
Lägenhetsnr (Brf): 8-3032-1-21-9
Lägenhetsnr (LMV): 1203
Antal rum: 2 varav 1 sovrum rum och kök
Boarea: 58,5 m² (Föreningens information)
Våningsplan: 3/4
Hiss: Ja
Månadsavgift: 3 645 kr inkl. Värme, Vatten, Kabel-TV
exkl. Hushållsel, Bredband och Försäkring
Avgiftsändring: Avgiften ökas med ca 3 % varje år.

Reparationsfond: 17.342:- Avsättning med 216:-/
månad kr
Andel i förening: 2,35009%
Andel av avgift: 2,35009%
Pantsättningsavgift: 525 kr
Överlåtelseavgift: 1 312,50 kr (betalas av säljaren)
Pantsättning: Bostaden är pantsatt
Allmänt skick: Normalt

Fastighet
Byggnadstyp: Flerfamiljshus
Byggnadsår: 1964
Fönster: 3-glas
Uppvärmning: Fjärrvärme
Ventilation: Självdrag
Balkong: Balkong
Förråd: Vindsförråd och matkällare
TV-Internetutbud: Kabel-tv från Tele 2
Bredband från Telenor
Status Energideklaration: Utförd
Datum: 2020-04-28
Energiprestanda: 152 kWh/m²/år
Energiklass:

Driftskostnader
Med 1 person i hushållet

El: 3 000 kr/år
Försäkring: 1 200 kr/år
Summa per år: 4 200 kr/år

Förening
Namn: HSB Brf. Hattmakaren
Orgnr: 7645002655
Äkta förening: Ja
Kontakt: Olle Gyllestål
Telefon: 070-749 85 65
Allmän beskrivning: Föreningens fastigheter
Hattmakaren 3 och Skräddaren 1, bebyggdes 1964.
Det finns 2 st bostadshus med adresserna:
Norrby Tvärgata 35-37 och Värmlandsgatan 32.
16 st 2 rok
13 st 3 rok
7 st 4 rok

Taken har setts över och reparerats, avloppssystemets
stammar och rör har renoverats samt plastbelagts på
insidan, så kallad relining, vertikala stamrör är utbytta
till plaströr.
Husfasaderna har reparerats och delvis ommålade.
Byggt om två lokaler till lägenheter. Byte av
lägenhetsdörrar till säkerhetsdörrar.
Grundutbudet för kabel-tv ingår i månadsavgiften och
kommer från Tele 2.
Bredband från Telenor eller fiber finns men ingår ej.
Separat kö för parkering. P-plats med el kostar ca 150
kr/mån och utan ca 130 kr/mån. Ingen kö för
närvarande.
Hemförsäkring bekostas av lägenhetsinnehavaren.
Bostadsrättstillägget bekostas av föreningen för dess
medlemmar.

Övrigt
Tillträde:
Nuvarande ägare: Parminder Singh
Boendekostnadskalkyl: Kontakta mäklaren för en
personlig boendekostnadskalkyl.

Information



Beskrivning
Beskrivning
I den välkomnande och rymliga hallen ligger en
plastmatta på golvet och väggarna är tapetserade.
Förvaring genom tre garderober.

I det rymliga och ljusa vardagsrum ligger ett
parkettgolv och väggarna är tapetserade i ljus kulör.
Det stora fönterpartier bidrar med fint naturligt
ljusinsläpp. Gott om plats för soffmöbel och tv-bänk
samt matplats om så önskas. Utgång till balkong med
sol från förmiddag till sen eftermiddag.

Det ljusa köket erbjuder gott om arbetsyta och
förvaringsmöjligheter genom vita skåpsluckor och
lådfronter med svarta beslag. Matbordet har sin
givna plats vid köksfönstret. Den maskinella
utrustningen består av en kombinerad kyl och frys

från ca 2018, fläkt och spis. Ovan laminatbänkskivan
och diskbänken står vita kakelplattor.

Det rymliga sovrummet har gott om plats för
dubbelsäng. På golvet ligger ett plastgolv i trämotiv
och väggarna är tapetserade. Förvaring genom två
garderober.

Det helkaklade badrummet har beiga kakelplattor på
väggarna och beiga klinkerplattor på golvet. Här
finns wc, handfat med spegel, badkar och
handdukstork.

I anslutning till sovrum och badrum finns en gedigen
klädkammare som bidrar till god förvaring.

 



Tack för ditt intresse för bostadsrätten i HSB
Brf. Hattmakaren, lägenhet nr 8-3032-1-21-9.
Här redogörs för hur säljaren avser att
genomföra försäljningen.

Bostadsmäklaren
Jag heter Åsa Mossberg 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: 850 000 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 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.

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.



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 avdrags-
gill och innehåller bl.a. överlåtelsebesiktning, vitva-
ruförsäkring och dolda fel-försäkring. 

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

Nordic Dolda Fel
ERA har i samarbete med Nordic Försäkring tagit 
fram de förmånliga ansvarsförsäkringarna Nordic 
Dolda Fel2) vid överlåtelse av villa/fritidshus eller 
bostadsrätt. Försäkringen är unik för ERAs kunder 
och ger dig som säljare ett skydd om en köpare stäl-
ler krav på ersättning för dolda fel som säljaren har 
ett rättsligt ansvar för. 

ERA® Försprång
Att hitta en ny bostad tar ofta längre tid än man 
tror, vilket gör att det är svårt att samordna med 
försäljningen 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.

Produkter & tilläggstjänster
ERA® Garanti
Att lova mycket är inget konstigt. När man håller 
sina löften. Vi har en väl genomtänkt arbetspro-
cess som gång på gång ger utmärkt resultat. Vår 
ambition är att alltid överträffa 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.

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 administrationsersätt-
ning 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 integri-
tetspolicy finns att läsa på www.erasweden.com/
integritet
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Om oss
Mitt i Borås hittar du ERA Garnisonen. I 40 år har

vi varit en av Borås ledande fastighetsmäklare
och vi ökar stadigt våra marknadsandelar. Vi kan

Borås! 

Med vårt genomtänkta mäklarkoncept erbjuder
vi dig som säljare en kraftfull marknadsföring,
professionellt kundmottagande och mycket

engagerade och kunniga mäklare. Att vi alla på
ERA Garnisonen själva bor i Borås och därmed

har god lokalkännedom är en självklarhet. Vi ger
dig bästa tänkbara grund för att just din

försäljning ska bli lyckad. Varje uppdrag är unikt
och du blir aldrig bara en i mängden. Vi värnar

om dig som kund och tar hand om dig både före,
under och efter försäljningen.

Som första mäklare i Borås erbjuder vi filmning
av din bostad i samband med försäljning. 

Varmt välkommen till oss så berättar vi mer om
hur vi jobbar!

Med vänlig hälsning Linda, Åsa, Johan, Mattias,
Martin, Anki, Daniela, Kristoffer, Paula och Tobias.



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

boras@erasweden.com
www.erasweden.com

ERA Garnisonen


