
Välkommen till Vikingavägen 71A
DIN BOSTADSMÄKLARE, ISABELLE ASPLUND

ERA® FÖRSÄKRAD





2:a i ostört gavelläge med fantastisk, inglasad balkong!
Varmt välkommen till denna 2:a om hela 68,5kvm med gavelläge.
Här bor ni ljust och trivsamt med ett renoverat kök och en imponerande
stor, inglasad balkong i soligt och ostört läge.  Våning 3, hiss finns ej.

I Granlo bor ni med närhet till det mesta; här finns förskolor, skola,
livsmedelsbutik, vårdcentral pizzeria och fina upplysta motionsspår och
plan promenad/ cykelväg hela vägen in till stan. Busshållplats finns precis
utanför huset.

Vi syns på visning!

Pris: 900 000 kr Utgångspris

Antal rum: 2 rum och kök varav 1 sovrum

Boarea: 68,5 m²

Energiprest: 98 kWh/m²/år

Avgift: 4 615 kr inkl. Värme, Vatten, Kabel-TV, Bredband
(grundutbud), Bostadsrättstillägg, balkongtillägg
(193kr), exkl. el (f.n. ca 160kr/mån)

Våning: 3 av 3

Isabelle Asplund
Fastighetsmäklare

Mobil: 073-999 38 28
isabelle.asplund@erasweden.com

ERA Bomäklarna i Sundsvall
Storgatan 10, 852 30 Sundsvall
060-12 12 72
www.erasweden.com



BESKRIVNING
Planlösning
-Hall-
Väl tilltagen hall med gott om förvaring i garderober.
Här finns möjlighet till en liten arbetshörna eller klädkammare.
Klinkergolv.

-Kök-
Renoverat kök (2016), med vita släta luckor och skafferilådor.
Utrustat med kyl/frys, spis med ugn, fläkt samt diskmaskin
och mikro. Köket rymmer ett matbord för 4-6 personer.
Ljust laminatgolv.

-Vardagsrum-
Rymligt, ljust vardagsrum med gott om utrymme för både
soffa och en eventuell matgrupp för den som önskar.
Samma ljusa laminatgolv som i köket.

-Inglasad balkong-
Stor inglasad balkong om ca 11kvm som löper längs med hela
lägenhetens längd. Golvet är belagt med en utomhusmatta
och solskyddsgardiner finns att dra ner. Här kan du ostört
avnjuta solen hela dagen.

-Sovrum-
Plats för dubbelsäng samt gott om förvaring i flertalet
garderober. Laminatgolv.

-Badrum-
Helrenoverat badrum (-08) med våtrumsmatta på golv och
väggar. Utrustat med badkar, handfat med kommod och
överskåp, högskåp för ytterligare förvaring, tvättmaskin samt
toalett. Ljusinsläpp via fönster.

-Klädkammare-
Intill hallen finns en klädkammare som tidigare varit ett
toalettrum. Ledningar, avlopp m.m. finns kvar i rummet och
går enkelt att återställa.



BOSTADSFAKTA
Lägenhet
Område Granlo

Kommun Sundsvall

Församling Selånger

Ägandeform/Typ Bostadsrätt - Lägenhet

Lägenhetsnr (Brf) 0107

Lägenhetsnr (LMV) 1201

Antal rum 2 rum och kök varav 1 sovrum

Boarea 68,5 m² (Föreningens information)

Våningsplan 3

Månadsavgift 4 615 kr inkl. Värme, Vatten, Kabel-TV,
Bredband (grundutbud),
Bostadsrättstillägg, balkongtillägg (193kr) 
exkl. El (f.n. ca 160kr/mån)

Reparationsfond 0 kr

Andel i förening 0,1315%

Pantsättningsavgift 476 kr

Överlåtelseavgift 1 190 kr (betalas av köparen)

Pantsättning Bostaden är pantsatt

FASTIGHET
Byggnadstyp Flerfamiljshus

Byggnadsår 1966

Fönster 3-glas

Uppvärmning Fjärrvärme

Ventilation Mekanisk (endast frånluft)

Balkong Inglasad balkong

Förråd Källarförråd samt matkällare

TV-Internetutbud Com Hem/ Telia

Status
Energideklaration

Utförd

Datum 2017-12-18

Energiprestanda 98 kWh/m²/år

Driftskostnader
Med 1 person i hushållet

Hushållsel 1 920 kr/år

Försäkring 1 108 kr/år

Summa per år 3 028 kr/år

Kommentar Enligt säljarens uppgifter

Förening
Namn Selångerhus nr 4

Orgnr 789200-4115

Äkta förening Ja

Hemsida http://selangerhusnr4.bostadsratterna.se/

Kontakt Michael Nordin (Vicevärd)

Telefon 060-12 48 83

E-post brf.selangerhusnr4-styrelsen@telia.com

Föreningsinformation
Brf Selångerhus nr. 4 är belägen ca 3km från stan, i den västra
delen av Granlo med närhet till vacker natur och fina upplysta
motions- och skidspår beroende på säsong. I Granlo finns flera
förskolor, skola, bangolfbana, vårdcentral, apotek,
livsmedelsbutik, pizzeria m.m. Gång- och cykelväg finns in till
stan samt goda busskommunikationer.

Föreningen består av 716st lägenheter med bostadsrätt och 5
lokaler med hyresrätt fördelade i 26st flerbostadshus.
Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos IF, ansvarsförsäkring för
styrelsen samt så finns ett kollektivt tecknat
bostadsrättstillägg för medlemmarna. Föreningen tillämpar
gemensam el, detta innebär att det finns ett kollektivt tecknat
avtal med nätopratör, och medlemmarna betalar endast för sin
egen elförbrukning. Den ekonomiska förvaltningen sköts av
SBC och fastighetsskötsel av Sjöléns Fastighetsskötsel AB.
Föreningen har ett flertal gemensamma lokaler som får nyttjas
av medlemmarna. Dessa infattar bl.a. bastu,
övernattningslägenhet, vävstuga, biljard/ bordtennislokal,
hobbylokal, och gemensamhetslokal. Inom föreningens
område finns dessutom ett flertal anordnade grillplatser och
även lekplatser samt en boulebana.

Läs gärna mer på föreningens hemsida!

Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2019 och
sträcker sig fram till 2063.
Underhåll på föreningens byggnader utförs löpande och
omfattar olika husgrupper. Bl.a. har föreningen genomfört
fönsterbyte, inglasning samt utbyggnad av balkonger, nya
lägenhetsdörrar, renovering av tvättstugor m.m. Se gärna
årsredovisningen samt föreningens hemsida för mer specifik
information och årtal kring detta.

Parkering enl. följande: (kontrollerat 2020-03-02).
Separata köer till respektive alternativ, ca 6-7st före i kön.
- Garageplatser, 480kr/ månad
- Carport, 320kr/ månad.
- Parkeringsplatser med motorvärmare (belägna vid
Vikingavägen)
- Bilplats utan elstolpe.
- Flertal gästparkeringar, betalas vid automat eller med app.
För köparen tillkommer en överlåtelseavgift på 1 190 kr. Vid
pantsättning tillkommer en avgift på 476 kr/pant.

Övrigt
Tillträde Enligt överenskommelse

(snabbt tillträde är möjligt)

Nuvarande ägare Emmelie Sundberg

Boendekostnads-
kalkyl

Kontakta mäklaren för en personlig
boendekostnadskalkyl.

ERA® FÖRSÄKRAD I denna bostad är alla vitvaror och fasta
hushållsmaskiner försäkrade.
Försäkringen ingår alltid när ERA
förmedlar en bostad.









PRODUKTER 
OCH TILLÄGGS-
TJÄNSTER

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. 

*) Nyproduktion omfattas ej. Maximal ålder på vitvaror som ersätts är 15 år. Vissa bostäder kan i undantagsfall vara exkluderade från försäkringen. Kontakta mäkla-

ren för gällande villkor för aktuell bostad. 

Hemnet – Vid annonsering på Hemnet.se erhåller det lokala ERA-kontoret en administrationsersättning om 20-50% 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 integritetspolicy fi nns att läsa på www.erasweden.com/integritet

Version 2020-10-01

ERA®ERA
FÖRSÄKRAD

ERA Försäkrad
Alla bostäder vi förmedlar 
är försäkrade*. Det bjuder vi 
på! På så sätt slipper du oroa 
dig över oväntade kostnader. 
Försäkringen täcker repara-
tionskostnader eller priset för 
likvärdig ny vara vid funk-
tionsskador på vitvaror under 
hela försäljningen. Den täcker 
även köparen i 30 dagar efter 
tillträdet. 

ERA®

MINA SIDOR

ERA Mina Sidor
Följ din bostadsaff är på nätet 
genom Mina Sidor (dvs dina 
sidor). Mina Sidor är verkt-
yget som gör din bostads-
aff är både lättare och roligare. 
Genom realtidsbudgivning, 
besöksstatistik med mera får 
du ökad kontroll och översikt 
över hela försäljnings-
processen.

ERA®ERA
SÄKERT KÖP

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 avdragsgill och 
innehåller bl.a. överlåtelse-
besiktning och dolda fel-
försäkring. 

ERA®ERA
FÖRSPRÅNG

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

GARANTI

ERA Garanti
Att lova mycket är inget 
konstigt. När man håller sina 
löften. Vi har en väl genom-
tänkt arbetsprocess som gång 
på gång ger utmärkt resultat. 
Vår ambition är att alltid över-
träff a 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.

ERA®

DOLDA FEL

ERA Dolda Fel
ERA har i samarbete med 
Nordic Försäkring tagit fram 
de förmånliga ansvarsförsäk-
ringarna ERA Dolda Fel 2) vid 
överlåtelse av villa/fritidshus 
eller bostadsrätt. Försäkringen 
är unik för ERAs kunder och 
ger dig som säljare ett skydd 
om en köpare ställer krav på 
ersättning för dolda fel som 
säljaren har ett rättsligt ansvar 
för. 



SÅ HÄR GÅR VI VIDARE
MED FÖRSÄLJNINGEN.
Tack för ditt intresse för bostadsrätten
i Selångerhus nr 4, lägenhet nr 0107.
Här redogörs för hur säljaren avser att
genomföra försäljningen.

Bostadsmäklaren
Jag heter Isabelle Asplund och är ansvarig bostadsmäklare för
förmedlingen av denna bostad. Tveka inte att ställa frågor och komma med
synpunkter. 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 bo-
stad. På ERA hjälper vi dig gärna med värdering och att förbereda försälj-
ningen av din nuvarande bostad. Vi erbjuder “ERA Försprång”, en förbere-
delsetjänst 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: 900 000 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 klientmedelskonto skiljt från
övriga tillgångar, till dess att alla villkor är uppfyllda (ex. besiktningsklausul).

Tillträde
Tillträde sker enligt
överenskommelse (snabbt
tillträde är möjligt!). 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.



INFORMATION OM  
UNDERSÖKNINGSPLIKT
M.M. - BOSTADSRÄTT
Utgångspunkt för 
ansvarsfördelningen vid 
överlåtelse av bostadsrätt 
Bostadsrätten ska efter köpet stäm-
ma överens med vad som avtalats 
mellan köpare och säljare samt vad 
köparen har fog att förvänta sig; 
sett i ljuset av bostadsrättens ålder, 
pris, skick och användning. Reglerna 
om fel i bostadsrätt finns i köplagen  
(eftersom en bostadsrätt är lös
egendom) men vid prövning av fel 
och felansvar hämtas ofta inspira-
tion från reglerna i jordabalken. En 
del av reglerna har också bildats 
genom praxis, efter att tvister om 
fel och felansvar har prövats av 
domstol. 

Köparens undersöknings-
plikt 
Köparens undersökning av bostads-
rätten möjliggörs i regel genom att 
en visning av bostaden genomförs. 
Om köparen före sitt köp har 
genomfört en undersökning, får 
köparen inte i efterhand såsom fel 
åberopa vad som borde ha märkts 
vid undersökningen. Om köparen
uppmärksammar något vid sin 
undersökning, och inte själv kan 
dra någon slutsats av detta, måste 
köparen gå vidare; t.ex. genom att 
anlita en sakkunnig, för att fullgöra 
sin undersökningsplikt. Annorlunda 
beskrivet kan köparen inte i efter-
hand åberopa något som ett fel, om 
det kan konstateras att omständig-
heten hade upptäckts om en sådan 
undersökning som varit påkallad 
hade genomförts.

Köparen bör också tänka på att 
säljaren inte ansvarar för fel eller 
brister som köparen borde ha räk-
nat med eller borde förväntat sig.

Skulle t.ex. ett fel uppstå på någon 
av lägenhetens vitvaror kan det 
vara något köparen bort räkna 
med, med hänsyn till dess ålder och 
beräknade livslängd. 

Köparens skyldighet att undersöka 
omfattar inte enbart bostadsrätten 
utan även förhållanden kring bo-
stadsrättsföreningen bör granskas, 
t.ex. om föreningen ska genomföra
större renoveringar, höja sina avgif-
ter eller liknande. En kontakt med 
företrädare för föreningen bör där-
för ingå i köparens undersökning, 
liksom genomgång av stadgarna
och senaste årsredovisningen. 

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

Emellertid åvilar det säljaren att 
upplysa om väsentliga 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 
heder, kan säljaren inte invända att 
köparen brustit i sin undersöknings-
plikt. 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 åberopas 
av köparen som fel.

Vidare ansvarar säljaren för utfäs-
telser säljaren lämnar. Utfästelser 
kan också innebära att köparens 
skyldighet att undersöka visst
förhållande minskas som följd av 
en sådan. Allmänt lovprisande eller 
generella uttalanden betraktas dock 
inte som utfästelser.

Avtalsfrihet
Denna information beskriver, kort-
fattat, den ansvarsfördelning som 
enligt lag gäller mellan köpare och 
säljare. Emellertid råder avtalsfrihet
i frågan om ansvarsfördelningen vil-
ket innebär att parterna kan avtala 
om en annan fördelning än den som 
beskrivits ovan. Som exempel kan
nämnas när en säljare friskriver sig 
från ansvar genom en friskrivnings-
klausul, eller när en dolda fel-försäk-
ring tecknas för objektet.

Copyright © Mäklarsamfundet. 



ERA -
LOKALT. GLOBALT.
PERSONLIGT.
Välkommen till ERA Bomäklarna

Sedan 2010 har vi förmedlat
hundratals bostäder och blivit en
av Sundsvalls mest anlitade
fastighetsmäklare och vi ökar
stadigt våra marknadsandelar.
Vi kan Sundsvall och Timrå och
såklart även de kringliggande
kommunerna!

Med vårt genomtänkta koncept
erbjuder vi dig som säljare en
kraftfull marknadsföring,
professionellt kundmottagande
och mycket engagerade och
kunniga mäklare. Att vi alla på ERA
Bomäklarna själva bor i Sundsvall
och har mycket 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.

Söker du ny bostad lotsar vi dig
rätt med hjälp av våra kontakter
och vårt stora utbud av såväl
lägenheter som villor, fritidshus,
jordbruksfastigheter samt tomter.

För andra året i rad har vi på
kontoret fått utmärkelsen 100%
nöjda kunder vilket vi är oerhört
stolta över!

ERA Bomäklarna i Sundsvall
Storgatan 10, 852 30 Sundsvall

Tel: 060-12 12 72
E-post sundsvall@erasweden.com

www.erasweden.com


