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Skogshyddegatan 29
Kristoffer Strömberg | Fastighetsmäklare 

Högt läge





Antal rum: 3 rum och kök varav 2 sovrum

Boarea: 75 m²

Energiprest: 87 kWh/m²/år

Pris: 1 495 000 kr Utgångspris

Välkommen till en rymlig trerummare med gott om förvaring. Bostadsrätten erbjuder ett
stilrent kök med smart köksö, helkaklat badrum med framdraget för tvättmaskin.
Vardagsrum med utgång till balkong samt två rymliga sovrum. Genomgående fina golv
och fräscha ytskikt i en välskött förening!

Alideberg är ett lugnt område med närhet till simarenan, djurparken, Knallelands
shopping, restauranger, gym och välsorterade dagligvarubutiker. För de små finns
nyöppnade Vildmarkens förskola med dygnet-runt-öppet och skola f-9 på gångavstånd.
Runt hörnet finns nyöppnade Leos Lekland. På gångavstånd finns även fina strövområden
längs Viskan eller Rya Åsar och fina Almenäs badplats.

Varmt välkomna att kontakta ansvarig mäklare!

Kristoffer Strömberg
Fastighetsmäklare 

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

Tilltalande lgh om 3 rok med
högt läge och balkong!







Planritning



Beskrivning
Beskrivning
Möblerbar hall med plats för ytterkläder och mycket
förvaring. Ljusa vita väggar och på golvet ligger ett
slitstarkt klinkergolv som är genomgående in mot
köket. I passagen till det första sovrummet finns en
stor garderobssektion med skjutdörrar, möjlighet till
lådor och hängare.

Till vänster ligger det första sovrummet som passar
som barnrum eller kontor. Fönster med utsikt mot
sydväst och den nya förskolan. Mörkt laminatgolv
och ljusa vitmålade väggar.

Det moderna och ljusa köket erbjuder gott om
förvaring genom dess smarta vita skåpsluckor och
lådfronter. Ovan den svarta granitbänkskivan i
laminat ligger mörka mosaikplattor. Belysning
genom spotlights. I köket finns även en köksö med
svart granitbänkskiva i laminat och vita underskåp
som bidrar till gott om arbetsyta. Köksön ger extra
avställningsyta och inbjuder till social samvaro. Den
maskinella utrusningen består av induktionshäll,
köksfläkt med kupa, ugn och mikro i ergonomisk

höjd, kyl/frys samt diskmaskin. På golvet ligger ett
ljust klinkergolv, både snyggt och praktiskt. Matplats
vid fönstret och utsikt mot Rya åsar.

Det andra sovrummet ligger till vänster efter köket
och har fönster mot väster och Rya åsar. Här finns
plats för dubbelsäng och förvaring i flera garderober.
Ljust laminatgolv och ljusa väggar.

Badrummet renoverades ca 2002 i samband med
stambytet och har vita kaklade väggar med dekorlist
och schackmönstrat klinkergolv i svart och
grått. Duschkabin med skjutdörrar. Handfat med
kommod samt spegel med förvaring och infälld
belysning samt wc. Förberett för tvättmaskin,
vatten/avlopp samt el framdragen.

Vardagsrummet är ljust och härligt  tack vare fönster
längs hela ena väggen med ett burspråk i vinkel.
Fondvägg i grå nyans, i övrigt vita väggar. Plats finns
för både soffa och matbord om man önskar. Utgång
till balkong som har sol från morgon till efter lunch. 



Lägenhet
Område: Alideberg
Kommun: Borås
Församling: Borås Caroli
Ägandeform/typ: Bostadsrätt - Lägenhet
Lägenhetsnr (Brf): 08-3083-1-50-6
Lägenhetsnr (LMV): 1101
Antal rum: 3 varav 2 sovrum rum och kök
Boarea: 75 m² (Föreningens information)
Våningsplan: 2
Hiss: Ja
Månadsavgift: 4 722 kr inkl. Värme, Vatten, Kabel-TV,
Fiber exkl. El och försäkring
Andel i förening: 1,78047%
Andel av avgift: 1,78047%
Pantsättning: Bostaden är pantsatt
Allmänt skick: Gott

Fastighet
Byggnadstyp: Flerfamiljshus
Byggnadsår: 1962
Fönster: 3-glas
Uppvärmning: Fjärrvärme
Ventilation: Självdrag
Balkong: Ja
Förråd: Ja, vindsförråd samt matkällare
TV-Internetutbud: ComHem
Status Energideklaration: Utförd
Datum: 2022-05-10
Energiprestanda: 87 kWh/m²/år
Energiklass:

Driftskostnader
Med 2 personer i hushållet
El: 2 372 kr/år
Försäkring: 1 300 kr/år
Summa per år: 3 672 kr/år
Enligt säljarens uppgifter

Förening
Namn: HSB BRF Sandstekeln i Borås
Orgnr: 716447-6843

Äkta förening: Ja
Jur. pers. tillåts: Nej
Kontakt: Annelie Pilelund
Allmän beskrivning: Bostadsrättsföreningens hus
bebyggdes år 1962 på fastigheten Sandstekeln 1 som
föreningen innehar med äganderätt. Fastighetens
adress är Skogshyddegatan 27-37 i Borås.
Antal lägenheter:
1 rok: 4 st
2 rok: 30 st
3 rok: 31 st
Parkering:
46 st p-platser enligt kösystem.
Avgifter:
Värme, V/A samt kabelTV ingår i månadsavgiften.

Tidigare utfört underhåll:
2001-2003 - stambyte, omläggning av yttertak samt
renovering av badrummen genomförts
2008 - Nya säkerhetsdörrar till lägenheterna
installerades.
2010 - Fönsterbyte
2011-2012 - Renovering av entrédörrar, byte av el i
trapphus och källare.
2014 - Fasadrenovering inklusive hydroforbering.
2018-2020 - Renovering av balkonger.
Kommande renoveringar:
2022 - Värmeprojekt etapp 2
2022 - Byte av termostater och ventiler samt byta el i
trapphusTV och bredband:
TV och bredband:
Via ComHem och Telenor
Gemensamma utrymmen:
Det finns 2 st gemensamma grillplatser samt en
lekplats.
Bostadsrättstillägg:
Föreningen bekostar bostadsrättstillägget kollektivt,
så bostadsrättsinnehavaren behöver endast ha
hemförsäkring.

Övrigt
Tillträde:
Nuvarande ägare: Gerry Geigant, Annika Geigant
Boendekostnadskalkyl: Kontakta mäklaren för en
personlig boendekostnadskalkyl.

Information



Tack för ditt intresse för bostadsrätten i HSB
BRF Sandstekeln i Borås, lägenhet nr
08-3083-1-50-6. 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: 1 495 000 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.



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

boras@erasweden.com
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