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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



Välplanerad 2:a med
balkong!
Välkomna till Rubinvägen 1! Nu finns möjligheten att
förvärva en av de välplanerade lägenheterna i
Riksbyggen Brf Trollhättehus nr 21. Lägenheten belägen
endast en trapp upp har genomgående stilrena
materialval och färgval. Här erbjuds en välplanerad
planlösning och gott om förvaringsmöjligheter. Här finner
ni bl.a ett arbetsvänligt kök med plats för stort matbord,
fönster i tre väderstreck och inredd balkong.
Adderas ska även områdets lugn, bastu i huset och
lägenhetshusets möjlighet att exempelvis grilla i den
gemensamma trädgården! Internet och tv ingår
dessutom i hyran!
 
På Rubinvägen 1 bor ni med förskola och skola i
närområdet,  Överby köpcentrum inom cykelavstånd,
bussförbindelser mot centrum och E44/E45:an nås på
några minuter med bil. Dessutom har ni NÄL bara några
hundra meter bort!

Antal rum: 2 rum varav 1 sovrum

Boarea: 67 m²

Utgångspris: 795 000 kr

Avgift: 5 738 kr/mån

ERA Hus & Hem Trollhättan

Fastighetsmäklare

072-529 72 22
helena.nyman-hjern@erasweden.com

www.erasweden.com

Helena Nyman Hjern



Bostadstyp: Bostadsrätt
Län: Västra Götaland
Kommun: Trollhättan
Ort: Trollhättan
Adress: Rubinvägen 1, 46173 Trollhättan
Lägenhetsnr (Brf): 213181001-0013
Lägenhetsnr (LMV): 1103
Hiss: Nej
Boarea: 67 m²
Antal rum: 2 varav 1 sovrum
Förråd: Förråd på vinden samt gemensamt förråd
på våning 2.
Andel i föreningen: 0,84650
Andel av avgift: 0,84648
Överlåtelseavgift: 1 208 kr (betalas av köparen)
Pantsättning: Bostaden är pantsatt
Pantsättningsavgift: 483 kr
Bokningsavgift: saknas
Andel av brf nettoskuldsättning:
286 575 kr, baserat på årsredovisningen 2021.
Månadsavgift: 5 738 kr
Ingår i avgiften: Värme, vatten, tv/internet.
Pris: 795 000 kr (Utgångspris)

Parkering
Information: I föreningen finns 73 st garageplatser,
separat kö (ca 200 kr/mån), och 15 p-platser,
separat kö (ca 110 kr/mån).
Endast en parkeringsplats alternativt om
garageplatser.

Driftskostnader
Antal personer i hushållet: 1
Hushållsel: 3 600 kr/år
Försäkringskostnad: 3 600 kr/år
Summa driftkostnad: 7 200 kr/år
Beskrivning av kostnader: Ovanstående kostnader
är endast schablonberäknad då säljaren ej bott i
bostaden senast tiden.

Energideklaration
Status: Energideklaration är utförd
Utförd: 2019-04-30
Energiklass:

Energiprestanda, primärenergital: 241 kWh/m²

Byggnad
Byggår: 1989
Allmän information: Riksbyggen BRF
Trollhättehus nr 21 äger fastigheten Kritan 5-6,
Skiffern 1, Ametisten 4, Rubinen 1, Kristallen 1
Agaten 1, Briljanten 1, Månstenen 1 och
Rosenstenen 5. Totalt innehar föreningen 90 st
bostäder fördelar på 58 lägenheter i storlekarna
2-4 r.o.k., 24 st parhus om 113 kvm och 8st villor
om 115 kvm. Fastigheterna är uppförda år 1989.
Föreningen innehar även 3 kvartershus, 1 lokal, 73
garage och 15 parkeringsplatser.
Föreningen är fullvärdesförsäkrad hos Folksam
och har kollektivt tecknat bostadsrättstillägget för
samtliga föreningsmedlemmar.
För mer information se Årsredovisning,
Energideklaration och stadgar.
Värme- och ventilationsanläggning: El
(vattenburen) och mekanisk från-/tilluft med
återvinning.
Övriga utrymmen i föreningen:I föreningen finns
flertalet utrymmen för föreningens medlemmar. På
Rubinvägen finns en kvarterslokal och ytterligare
tre fritidslokaler finns att hyra i föreningen.
Utförda renoveringar: 2019 Fasader, balkonger/
dörrar samt belysning.
2017 Värmepannor(underhåll) samt installationer/
ventilation
Kommande renoveringar: Löpande tvätt och
ommålning av målade ytor på fastigheterna.
TV/Internet: Bredband 100/100 mbit/s (fiber) och
kanalpaket lagom från Telia ingår i avgiften.

Förening
Namn: Riksbyggen BRF Trollhättehus nr 21
Org. nr: 716447-6611
Taxeringstyp: Privatbostadsföretag (äkta)
Juridisk person: Nej

Övrigt
Budgivning: Det är säljaren som i samråd med
fastighetsmäklaren bestämmer hur budgivningen
ska genomföras.
Boendekostnadskalkyl: Kontakta mäklaren för en
personlig boendekostnadskalkyl.

Om boendet



Beskrivning
In stiger ni i en ljus HALL med avhängningsmöjligheter
direkt till höger och ljusa ytskikt. Väggarna är målade
och på golvet ligger vid dörren klinkergolv och lite
längre in parkettgolv.

Till vänster finner ni först SOVRUMMET och därefter
det rymliga köket.
Laminatgolv och målade väggar. Här finner ni plats
för säng och förvaringsmöbler.

KÖKET erbjuder plats för matbord om så önskas och
det vita köket är utrustat med spis, diskmaskin, fläkt
och kombinerad kyl/frys.  Dörr mellan kök och
vardagsrum - Idag "dold" från vardagsrummet.

Vidare in i lägenheten återfinns VARDAGSRUMMET
. Fönster i två riktningar vilket skapar en en ljus känsla
i bostaden. Plats finns både för soffgruppen och
matsalsbordet. På golvet ligger laminatgolv och
väggarna är målade.

Lägenhetens BALKONG är inredd med trall och plats
för utemöbler. Härifrån ser ni utöver området
omkring och husets trädgård vilket är för fri
användning av föreningens medlemmar.

Från hallen når ni ett praktiskt FÖRRÅD som idag
används som lyxig walk-in-closet. Denna renoverades
under 2019 för att skapa mer användning av
utrymmet. Heltäckningsmatta och målade väggar.

I BADRUMMET finner ni våtrumstapet och
våtrumsmatta. Utrustningen består av wc, badkar,
kommod och spegelskåp.

Utförda av tidigare ägare:
2018 Nydragen el med ny elcentral, renovering walk-
in-closet, hall och nya innerdörrar.

UTVÄNDIGT
Då lägenheten är placerad i ett mindre lägenhetshus
som omgivs av en härlig trädgård finns här plats
både för grillning och barnlek för föreningens
medlemmar. En härlig plats som ger lägenheten lite
mer "huskänsla"

I lägenhetshuset finner ni även tvättstuga samt
bastu som får användas av medlemmarna.

FÖRENINGSANSVAR
Som förvärvare av bostadsrätten blir bostadsrättsägaren
ungefär var fjärde vecka ansvarig för att klippa
gräset kring lägenhetshuset. De boende i huset
ansvarar även för innergården och att buskar, träd,
rabatter osv hålls efter och sköts. För mer
information se föreningens dokument vid
lägenhetens entré.
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16296_Rubinvägen1_era_fai_2d





Tack för ditt intresse för bostadsrätten i
Riksbyggen BRF Trollhättehus nr 21, lägenhet
nr 213181001-0013. Här redogörs för hur
säljaren avser att genomföra försäljningen.

Bostadsmäklaren
Jag heter Helena Nyman Hjern 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



Information om  
undersökningsplikt - Bostadsrätt
Utgångspunkt för ansvarsfördelningen 
vid överlåtelse av bostadsrätt 
Bostadsrätten ska efter köpet stämma överens med 
vad som avtalats mellan köpare och säljare samt vad 
köparen har fog att förvänta sig; sett i ljuset av bo-
stadsrättens ålder, pris, skick och användning. Regler-
na om fel i bostadsrätt finns i köplagen (eftersom en 
bostadsrätt är lös egendom) men vid prövning av fel 
och felansvar hämtas ofta inspiration från reglerna i 
jordabalken. En del av reglerna har också bildats ge-
nom praxis, efter att tvister om fel och felansvar har 
prövats av domstol. 

Köparens undersökningsplikt 
Köparens undersökning av bostadsrätten möjliggörs 
i regel genom att en visning av bostaden genomförs. 
Om köparen före sitt köp har genomfört en under-
sökning, får köparen inte i efterhand såsom fel åbe-
ropa vad som borde ha märkts vid undersökningen. 
Om köparen uppmärksammar något vid sin under-
sökning, och inte själv kan dra någon slutsats av det-
ta, måste köparen gå vidare; t.ex. genom att anlita 
en sakkunnig, för att fullgöra sin undersökningsplikt. 
Annorlunda beskrivet kan köparen inte i efterhand 
åberopa något som ett fel, om det kan konstateras 
att omständigheten hade upptäckts om en sådan un-
dersökning som varit påkallad hade genomförts.

Köparen bör också tänka på att säljaren inte ansvarar 
för fel eller brister som köparen borde ha räknat med 
eller borde förväntat sig. Skulle t.ex. ett fel uppstå på 
någon av lägenhetens vitvaror kan det vara något kö-
paren bort räkna med, med hänsyn till dess ålder och 
beräknade livslängd. 

Köparens skyldighet att undersöka omfattar inte 
enbart bostadsrätten utan även förhållanden kring 
bostadsrättsföreningen bör granskas, t.ex. om fören-
ingen ska genomföra större renoveringar, höja sina 
avgifter eller liknande. En kontakt med företrädare 
för föreningen bör därför ingå i köparens undersök-
ning, liksom genomgång av stadgarna och senaste 
årsredovisningen. 

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

Emellertid åvilar det säljaren att upplysa om väsent-
liga 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 he-
der, kan säljaren inte invända att köparen brustit i sin 
undersökningsplikt. 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 åbe-
ropas av köparen som fel.

Vidare ansvarar säljaren för utfästelser säljaren läm-
nar. Utfästelser kan också innebära att köparens skyl-
dighet att undersöka visst förhållande minskas som 
följd av en sådan. Allmänt lovprisande eller generella 
uttalanden betraktas dock inte som utfästelser.

Avtalsfrihet
Denna information beskriver, kortfattat, den ansvars-
fördelning som enligt lag gäller mellan köpare och 
säljare. Emellertid råder avtalsfrihet i frågan om an-
svarsfördelningen vilket innebär att parterna kan av-
tala om en annan fördelning än den som beskrivits 
ovan. Som exempel kan nämnas när en säljare fris-
kriver sig från ansvar genom en friskrivningsklausul, 
eller när en dolda fel-försäkring tecknas för objektet.

Copyright © Mäklarsamfundet. 



Produkter & tilläggstjänster
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. 

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.

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® Deluxe
Vi når ännu fler potentiella köpare med hjälp av vårt 
unika marknadsförings- paket, ERA® Deluxe, som 
inkluderar annonsering i Sociala Medier, på Boneo 
samt flera andra stora sajter, och väljs ut baserat på 
den optimala målgruppen för just din bostad.

ERA® Garanti
Att lova mycket är inget konstigt. När man håller 
sina löften. Vi har en väl genomtänkt arbetsmetod 
som gång på gång ger utmärkt resultat. Vår ambi-
tion är att alltid överträffa dina förväntningar och 
ligga steget före. Genom att vi informerar dig i för-
väg om vad vi ska göra kan du kontrollera att vi 
verkligen gör eller har gjort det – annars har du rätt 
att i förtid avsluta samarbetet.

1)Det lokala ERA-kontoret kan komma att erhålla en 
administrationsersättning om 1472 kr/tecknad för-
säkring. 

2) Det lokala ERA-kontoret kan komma att erhålla en 
administrationsersättning om 400 kr/tecknad för-
säkring. 
 
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

Version 2022-11-01



Vid köp av fastighet, tomträtt eller bostads-
rätt är varken säljare eller köpare bunden 
förrän ett skriftligt köpeavtal undertecknats 
av dem bägge. Innan dess kan säljare och 
köpare ändra sig utan att motparten kan 
ställa några krav.

Mäklarens roll vid en försäljning
Mäklarens roll är att vara en opartisk länk mel-
lan säljaren och köparen. Mäklaren får därför inte 
vara ombud för någon av dem utan ska hjälpa 
båda parter. Budgivningen är inte reglerad i lag 
Det finns inga i lag bestämda regler för hur en 
budgivning ska gå till. Budgivningen kan ske på 
många olika sätt. Ofta uppstår en budgivning spon-
tant när det finns flera spekulanter på ett objekt.  

Olika former av budgivning
I praktiken sker budgivningen oftast enligt två oli-
ka modeller. Vid s k sluten budgivning får speku-
lanterna en viss tid på sig att lämna sina bud, van-
ligtvis skriftligen. Mäklaren redovisar buden för 
säljaren. Spekulanterna informeras inte om varan-
dras bud. Vid s k öppen budgivning lämnas bud 
till mäklaren, som löpande redovisar högsta bu-
det till säljare och till övriga spekulanter. Speku-
lanterna får då möjlighet att bjuda över varandra. 
 
Säljaren bestämmer över budgiv-
ningen
Säljaren bestämmer i samråd med mäklaren om 
det ska vara budgivning och hur den i så fall ska gå 
till. Men säljaren är aldrig juridiskt bunden av några 
överenskommelser beträffande budgivningen, utan 
kan när som helst ändra formerna för budgivningen 
eller helt avbryta den.
 
Mäklarens upplysningar om budgiv-
ningen
Spekulanterna ska informeras om hur en eventuell 
budgivning kommer att gå till. Alla har rätt att få 
veta vilka förutsättningar som gäller och att få sakli-
ga och korrekta uppgifter. Om säljaren har ställt upp 
vissa villkor för försäljningen, ska mäklaren informe-
ra spekulanterna om det.
 
Säljaren bestämmer till vem han vill 
sälja och till vilket pris
Säljaren behöver inte sälja till den som lämnat det 
högsta budet. Säljaren är inte heller juridiskt bunden 
att sälja till det pris som har angetts i en annons eller 
på annat sätt under försäljningen, vid försäljning av 
fastigheter, tomträtter och bostadsrätter som för-
medlas av fastighetsmäklare.

 
Säljaren kan närsomhelst avbryta en 
påbörjad försäljning
Det gäller även om han eller hon tagit hjälp av en 
mäklare. Säljaren är inte juridiskt bunden av ett löfte 
att sälja, inte ens om det är skriftligt, och kan när 
som helst ångra sig innan köpekontrakt skrivits. 
Mäklaren får inte fatta egna beslut i fråga om försälj-
ningen. Mäklaren kan inte ge några löften till någon 
om att få köpa utan ska göra klart för spekulanter-
na att det är säljaren som bestämmer. Mäklaren får 
dock ge säljaren sakliga råd i valet mellan olika spe-
kulanter.
 
Mäklaren måste alltid vidarebefordra 
bud
Till dess att ett köpekontrakt är undertecknat av 
säljaren och köparen måste mäklaren ta emot och 
vidarebefordra alla bud till säljaren, även om buden 
inte lämnas på det sätt som bestämts. Det är bara 
säljaren som kan besluta om ett bud av någon an-
ledning ska väljas bort; det kan inte mäklaren göra. 

Mäklaren behöver inte ge en speku-
lant möjlighet att bjuda över någon 
annans bud 
Eftersom det är säljaren som helt bestämmer över 
budgivningen har en spekulant ingen ovillkorlig rätt 
att få bjuda över ett lämnat bud. Men oftast ligger 
det i säljarens intresse att mäklaren låter spekulan-
terna höja sina bud. Spekulantens rättigheter under 
budgivningen. 

• Vem som helst kan ge ett bud muntligt eller 
skriftligt.

• Mäklaren och säljaren kan dock kräva att budet 
preciseras till ett bestämt belopp.

• Att en spekulant har lämnat det högsta budet 
ger inte honom eller henne någon rätt att få 
köpa.

• En spekulant kan i sitt bud förena priset med 
olika villkor.

• Den som lämnar ett bud är inte juridiskt bun-
den att stå kvar vid det; inte ens om det lämnats 
skriftligen.

• En spekulant kan inte räkna med att få fortlö-
pande information av mäklaren om hur budgiv-
ningen och försäljningen fortskrider.

• En spekulant har inte rätt att få veta vilka de öv-
riga budgivarna är, vilka bud som lämnats eller 
vilka villkor som diskuterats med andra speku-
lanter.

Information till spekulanter efter av-
slutad budgivning 
En spekulant har inte rätt att få annan information 
än att han eller hon inte fått köpa. Fastighetsmäklar-
inspektionen är en statlig myndighet som har tillsyn 
över de registrerade fastighetsmäklarna.

Fastighetsmäklarinspektion, FMI

Bra att veta 
om budgivning



Hos oss möts du av kunniga och erfarna mäklare som med 
stort engagemang hjälper dig med din bostadsaffär. 

I kombination med mångårig lokalkännedom och gedigen kun-
skap i regelverket kring bostadsaffärer och att vi är anslutna till 
den internationella mäklarorganisationen ERA – en av Europas 

största mäklarkedjor.

Detta ger oss tillgång till ett unikt marknadsföringsinstrument 
och ständig kunskapsutveckling och blir ett svårslaget 

koncept. Söker du ny bostad lotsar vi dig rätt med hjälp av 
våra kontakter och vårt stora utbud av såväl bostadsrätter 

som villor och fritidshus. 

Dessutom har vi ett rikstäckande spekulantregister.
Våra mäklare har förmedlat bostäder i Tvåstad med omnejd 

i många år och har byggt upp ett stort kontaktnät samt 
mycket god lokalkännedom. Kort sagt, vi kan Tvåstad!

Varmt välkommen till oss så berättar
vi mer om vårt arbetssätt.

Välkommen till ERA Hus & Hem!

Om oss



Torggatan 1A, 46134 Trollhättan
0520-13000

trollhattan@erasweden.com
www.erasweden.com

ERA Hus & Hem Trollhättan


