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Drömmer du om
naturen men trivs
nära stan? Vet du,
det finns ett ställe
för dig.
Även en 2:a kan leverera livskvalitet i alla dimensioner. På
Nämndemansgatan 51B har man både romantiska kvällar
på balkongen och nära till bussen, skogspromenader och
långkok i köket. Balkongen är väl tilltagen och dessutom
snyggt inglasad; till sommaren kan du flytta ut soffan och
ha ett enda stort vardagsrum och mötas av den
solvärmda luften när du kommer hem efter jobbet.
Lägenheten erbjuder gott om förvaring i såväl hall som i
sovrummet. Till bostaden hör också ett vindsförråd och
ett matkällarförråd. Hiss ner till källaren tar dig smidigt till
tvättstugan.
Välkommen att boka in dig på visningen!
Med vänliga hälsningar
Daniela Börjesson

Antal rum: 2 rum varav 1 sovrum

Boarea: 54 m²

Utgångspris: 995 000 kr

Avgift: 4 828 kr/mån

ERA Garnisonen i Borås

Fastighetsmäklare

072-145 04 45
daniela.borjesson@erasweden.com
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Bostadstyp: Bostadsrätt
Län: Västra Götaland
Kommun: Borås
Ort: Borås
Område: Dammsvedjan
Adress: Nämndemansgatan 51B, 50445 Borås
Lägenhetsnr (Brf): 8-3018-1-71-5
Lägenhetsnr (LMV): 1101
Våningsplan: 2 av 3
Hiss: Ja (Hiss finns.)
Boarea: 54 m²
Antal rum: 2 varav 1 sovrum
Andel i föreningen: 1,07701
Andel av avgift: 1,07701
Andel av BRF nettoskuldsättning: 571 059 kr
Överlåtelseavgift: 1 313 kr (betalas av säljaren)
Pantsättning: Bostaden är pantsatt
Pantsättningsavgift: 525 kr
Månadsavgift: 4 828 kr. Balkongtillägg på 395:-/
månad när inglasningen är klar, 1 januari 2021.
Avgiftsändring: Föreningen höjde avgiften med
5 % per den 1/1-2023.
Pris: 995 000 kr (Utgångspris)

Parkering
Information: Parkering 125 kr/mån
Garage 325 kr/mån
Elstolpe 175 kr/mån
I nuläget (19/12-22) ingen kö, detta behöver alltid
kontrolleras via föreningen. Ovan hanteras genom
separat kösystem.

Driftskostnader
Antal personer i hushållet: 3
Hushållsel: 1 800 kr/år
Försäkringskostnad: 1 200 kr/år
Summa driftkostnad: 3 000 kr/år

Energideklaration
Status: Energideklaration är utförd
Utförd: 2021-04-16
Energiklass:

Specifik energianvändning: 158 kWh/m²
Energiprestanda, primärenergital: 118 kWh/m²
Besiktningsman: Jimmy Götesson

Byggnad
Byggår: 1951
Allmän information: På fastigheten finns det 6 st
bostadshus med adresserna Nämndemansgatan
51-55A-B,
Svedjegatan 21-29. Föreningar består av 82 st
bostadsrätter, 10 lokaler, 7 garage och 40

parkeringsplatser.
Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade i
Länsförsäkringar. Bostadsrättstillägget bekostas
kollektivt av föreningen, hemförsäkring bekostas
av bostadsrättshavaren.
Värme- och ventilationsanläggning: Fjärrvärme/
mekanisk frånluftsventilation.
Övriga utrymmen i föreningen:Bastu och mattvätt
finns på Nämndemansgatan 53.
Cykelförråd och gemensam tvättstuga finns i varje
hus.
Föreningslokal finns att hyra för en mindre
kostnad på Svedjegatan 23. Där finns kök med
diskmaskin, kyl och frys.
Lägenheterna har tillgång till varsitt vinds- och
källarförråd.
Utförda renoveringar: 1980-talet: Omfattande
renoveringar med byte av stammar, fönster och
tak. Samlingslokal renoverad.
2005: Ventilationssystem
2018: Byggnation hissar
2019-2020: Målning av trapphus och fasad
2020: Utbyggnad och inglasning av balkonger
2021: Återställning av mark runt husen
2021: OVK
2021: Lägenhetsbesiktningar
2021: Iordningställande av nya parkeringar
Kommande renoveringar: Iordningställande av
uteplats.
TV/Internet: Com Hem-hus med bredband 100/10
mBit som ingår i månadsavgiften samt grundpaket
av tv-kanaler.

Förening
Namn: HSB Brf. Betslet
Org. nr: 764500-2812
Grundad: 1949
Taxeringstyp: Privatbostadsföretag (äkta)
Markägare: Föreningen äger marken
Juridisk person accepteras: 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
Hall: Härlig hall med plats för avhängning och
förvaring av skor. Härifrån når ni bostadens samtliga
rum.

Kök: Ljust kök med stort fönster. Plats för matbord
för 4 personer finns. Köket har vita luckor, gott om
förvaring, spis med ugn och praktisk diskbänk i
rostfritt.

Sovrum: Ljust sovrum med plats för dubbelsäng.
Skulle ni vänta barn eller ha barn får en spjälsäng
smidigt plats bredvid. Gott om garderober till
förvaring.

Badrum: Stort badrum med duschhörna bakom
glasväggar, handfat, spegelskåp och WC finns till
förfogande. Önskas tvättmaskin finns det plats för
detta. Plastmatta på golvet och kakel på väggarna.

Vardagsrum: Rymligt vardagsrum med plats för
både matbord, soffgrupp med tillhörande
möblemang och skrivbord om så önskas. Inred efter
eget önskemål. Fin fiskbensparkett vilar på golvet.
Här når ni utgången till den stora inglasade
balkongen i söderläge. Möblerat med en soffa idag.

Närområde:
Dammsvedjan är ett trevligt bostadsområde med
både lägenheter och villor. Här har du nära till buss,
naturområden och centrala Borås. På Dammsvedjan
finns Svedjeskolan som har elever från förskoleklass
till årskurs 6 samt förskolorna vid namn LärKan
förskola (ligger närmast) och Ansgarsbackens
förskola.







Planritning



Tack för ditt intresse för bostadsrätten i HSB
Brf. Betslet, lägenhet nr 8-3018-1-71-5. Här
redogörs för hur säljaren avser att genomföra
försäljningen.

Bostadsmäklaren
Jag heter Daniela Börjesson 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: 995 000 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.
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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
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