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ÖSTERGÅRDEN 

Välkommen till Östergården, ett litet paradis i Upplands Ekeby utanför Alunda!  

Gården ligger vackert och samtidigt avskilt med utsikt mot skog och hagar. Här finns möjligheten att 

bo på landet, jobba delvis hemma eller pendla till närliggande orter via den nya trefiliga vägen, väg 

288 samt täta bussförbindelser. På fastigheten finns ett trivsamt bostadshus om ca 174 kvm fördelat 

på sex rum och kök, delvis nyrenoverat och tillbyggt med ett härligt sällskapsrum med tak upp till 

nock. Välskötta ekonomibyggnader med stall för 7 hästar och tillhörande utrymmen samt stor loge 

med verkstadslokal, stolplada och garage med separat pannrum. Gården är lämplig för dig som är i 

behov av lokaler för förvaring eller vill ha möjlighet att ha hästar eller mindre djurhållning. Till 

fastigheten hör ca 3 ha inhägnad betesmark och fina ridvägar finns i omgivningen. Upplands Ekeby 

karakteriseras av en levande landsbygd med en blandad bebyggelse av både gårdar och villor. 

Bygden har ett rikt föreningsliv med bygdegård och idrottsförening. I närheten finns den fina 

uppländska sjön, Vällen med möjlighet till både bad och fiske. Sjön är en del i ett stort vattensystem 

med flera sammanbundna sjöar och vattendrag. Området har mycket höga naturvärden där den på 

sina håll svårtillgängliga terrängen har bidragit till att bevara värdefull natur. I området finns djur och 

växter som i dag är sällsynta i hela Europa till exempel cinnoberbagge och aspfjädermossa. Det 

utmärkande för Vällenområdet är den blockrika terrängen, det stora inslaget av ädla lövträd och 

många små vattensamlingar som kallas glupar. Fastigheten är belägen ca 45 km nordost om Uppsala, 

ca 12 km från Alunda och ca 9 km från Gimo. Skola finns i Ekeby, åk F‐3 och i Alunda åk F‐9. I Gimo 

finns två gymnasieskolor, Wilhelm Haglunds och Bruksgymnasiet. I Alunda och Gimo finns affärer, 

service och restauranger. Båda orterna har även ett rikt föreningsliv både inom kultur och idrott 

Historik 

 Landskapet i Vällenområdet började höja sig ur havet för 4000 år sedan och Vällen var länge en 

skärgårdsvik. I början levde människorna av jakt och fiske men blev med tiden mer bofasta. De 

många historiska lämningarna från brons‐ och järnåldern visar på en förhållandevis stor befolkning 

och hög aktivitet. Ett av länets större områden med röjningsrösen finns vid Vällsätter. I takt med 

landhöjningen och jordbrukets utveckling flyttade människorna från Vällen till bördigare marker. I 

nyare tid har skogarna utnyttjats till bete och våtmarkerna till slåtter. I skogen fanns här och där små 

torp. Skogen var en viktig naturresurs under järnbruksepoken på 1600–1800‐talet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





























OBJEKTBESKRIVNING 

Bostadstyp  

Lantbruk 

Fastighetsbeteckning  

ÖSTHAMMAR GILLINGE 9:6  

Typ av Lantbruk Hästgård  

Huvudinriktning Fritid, Hästgård,  

Övrigt Typkod 120 ‐ Lantbruksenhet bebyggd  

Gatuadress Gillinge 40 Postnummer 74792 Ort Alunda  

Tomtarealuppgifter enligt Lantmäteriet  

Tomtareal/mark 27 477 m2 

Totalareal 27 477 m2  

Taxeringsår 2017  

Taxeringsvärdet är Fastställt 

Taxeringsvärde byggnad 1 430 000 SEK 

Taxeringsvärde mark 213 000 SEK  

Summa taxeringsvärde 1 643 000 SEK  

Pris 3 450 000 SEK, högstbjudande 

Byggnader 

BOSTADSHUSET  

Småhusbyggnad lantbruk 

Byggår 1850  

Värdeår 1953 Byggnadstyp 1 1/2 plan  

Antal rum 6    Antal sovrum 4  

Taxeringsvärde byggnad 1 056 000 SEK  

Boarea (BOA) 174 m2 Biarea (BIA) 12 m2   Boareauppgift enligt Taxeringsinformationen 

 

 

 

 



Rumsbeskrivning 

Bostadshuset på Östergården är ursprungligen byggt mellan 1850 och 1900 men har renoverats och 

byggts till under både 1990‐talet och nu senast under 2010–2015. Huset har en trevlig planlösning 

med en farstu / hall och dusch/ toalett och plats för tvättmaskin vid entrén. Innanför hallen finns en 

möblerbar hall med trappa till övervåningen. Till vänster om hallen ligger ett ljust och trivsamt kök 

med plats för matgrupp. Det renoverades 2011–2012 och är inrett med ljusa skåpluckor, Kattfot från 

Härjedalskök och lite mörkare arbetsskivor som ger en fin kontrast. Köket är mycket välplanerat med 

många skåp och utdragbara lådor för förvaring av både specerier, porslin och köksredskap. Vitvaror 

som kyl, frys, diskmaskin, induktionshäll, spisfläkt, ugn installerades under 2012. Inbyggd 

mikrovågsugn är av äldre datum. På nedre plan finns två sovrum, varav det ena har använts som 

arbetsrum. Till höger i hallen finns ett matrum med plats för många gäster. Rummet har parkettgolv 

och stilenliga tapeter. Här finns också plats för och är förberett för braskamin att elda i under 

vinterhalvåret. Från matrummet kommer man in i det stora sällskapsrummet, ca 47 kvm med tak 

ända upp i nock. Rummet byggdes till under 2014–2015 och har stora gavelfönster med treglasisioler 

och altandörrar till trädgården. En timrad vägg med äldre fönster ger rummet en speciell karaktär. 

Parkettgolvet ligger på en gjuten betongplatta med vattenburen golvvärme. På övre plan finns ett 

allrum med tv‐hörna samt plats för skrivbord. Utgång till en stor balkong. Två sovrum varav ett 

mindre med snedtak, kanske ett barnrum. Rymligt duschrum och WC. Längs ytterväggar finns två 

isolerade förråd med fönster, lämpliga till klädförvaring (Walking Closet) Bostadshuset har delvis 

plastmattor, delvis parkettgolv. Våtrummen har plastmattor och våtrumstapeter. Under farstun finns 

en mindre källare med hydrofor, varmvattenberedare och en ackumulatortank (1000 l). Bostadshuset 

värms upp med ved (60 cm) från en nyinstallerad vedpanna som står i intilliggande garage med 

kulvert in till bostadshuset. I garaget finns även två ackumulatortankar (3000 l). Som komplement 

finns solpaneler för uppvärmning av vattensommartid. Elledningar och stammar är utbytta i samband 

med renovering på 90‐talet. Elleverantör är Upplands energi. Avloppet är ett äldre 2‐kammarsystem. 

Vatten kommer från egen borrad brunn. Vattenpumpen är nyinstallerad. 

Byggnad/ teknisk beskrivning 

Mark : Morän 

Grund: Krypgrund  

Taktyp/takbeklädnad: Tegel 

Fasadtyp: Stående träpanel  

Utvändiga plåtarbeten: Plåt 

Fönster: Kopplade 2 glasfönster och treglasisolerfönster 

Bjälklag: Trä 

Uppvärmning: Ved/El‐ vattenburen värme.  

El:  El och stammar är utbytta på 90‐talet. Elleverantör är Upplands Energi  

Skorstenstyp: Murad   Murstock: Förberedd för braskamin. 

Skorsten i garage sotad på egen hand.  

Energideklaration ej utfärdad  



EKONOMIBYGGNADER 

Taxeringsvärde byggnader 374 000 SEK  

Beskrivning  

På Östergården finns ett flertal väl underhållna ekonomibyggnader, varav en ladugård med skulle 

byggd på 60‐talet som numera är ombyggd till stall för 7 hästar. Boxarna varierar i storlek, från 9 kvm 

till 12 kvm och är lämpliga dels för ponnys, dels för stora hästar. I stallet finns även en isolerad 

sadelkammare. Delar av stallet har högre takhöjd och har förberetts för spolspilta och verkplats. El 

och vatten är indraget. Stallbyggnaden är av trä med nylagt plåttak. Intill stallet finns en rymlig loge, 

passande för lösdrift eller förvaring av maskiner eller foder. I ena delen finns en verkstad med 

magasinsplan. Även denna byggnad har en stomme av trä och eternittak. Yta ca 400 kvm.  

Därutöver finns en stolplada med två fack och två bodar. Byggnaden är i trä med plåttak. Lämplig för 

maskinförvaring eller som bilgarage.  

På gårdsplanen finns även en timrad visthusbod med tegeltak och ett garage med pannrum byggt på 

90‐talet. Byggnaden är uppförd i trä med tegeltak. På baksidan av garaget finns en stor altan med 

trädäck och plats för trädgårdsmöbler. 

Driftskostnader 

Uppvärmning 25 m3 ved 

Hushållsel 18 000 kWh  

Slamtömning 1350 kr per år 

Renhållning ca 1000 kr per år 

Försäkring Länsförsäkringar 8200 kr per år 

Areal 

Till Östergården hör ca 3 ha betesmark som är inhägnat för hästar. 

Övrigt 

Besiktning och undersökningsplikt  

Fastigheten säljs i befintligt skick. Spekulant bör ändå själv noggrant kontrollera alla uppgifter och 

noga undersöka fastigheten före lämnat bud, se Jordabalken 4 kap.19 § ”Om fastigheten inte 

stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om den annars avviker från vad köparen med 

fog kunnat förutsätta vid köpet, tillämpas vad som sägs i 12 § om köparens rätt att göra avdrag på 

köpeskillingen eller häva köpet. Köparen har dessutom rätt till ersättning för skada, om felet eller 

förlusten beror på försummelse på säljarens sida eller om fastigheten vid köpet avvek från vad 

säljaren får anses ha utfäst. Som fel får inte åberopas en avvikelse som köparen borde ha upptäckt 

vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den 

normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Lag 

(1990:936).”  

 

 



Inteckningar  

Inteckningar 3  

Totalt belopp 1 710 000 SEK 

Övriga rättigheter och belastningar 

Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer  

Fornlämning  

(Registreringsdatum: 2006 09 12) 

Rättigheter förmån Officialservitut: Väg vattentäkt vattenledning, avlopp 

 Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör i huvudsak från säljaren och kontrolleras av 

fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.  

Kontakta oss för boendekalkyl och ytterligare information.  

Tillträde efter överenskommelse. 















INFORMATION TILL DIG SOM KÖPER FASTIGHET 

OBJEKTSBESKRIVNING: Mäklaren är skyldig att tillhandahålla en beskrivning av bostaden till tilltänkta 
köpare (objektsbeskrivning). Objektsbeskrivningen ska innehålla vissa obligatoriska uppgifter. Uppgifterna i 
objektsbeskrivningen bygger dels på uppgifter från offentliga register, dels på uppgifter som säljaren lämnat. 
Som regel innehåller objektsbeskrivningen också allmän information, som t ex rumsfördelning, maskinell 
utrustning, foton och ritningar. När mäklaren upprättat objektsbeskrivningen får säljaren ta del av denna för att 
säljaren ska kunna rätta till eventuella felaktigheter innan bostaden marknadsförs. Det är säljaren som i första 
hand ansvarar för att uppgifterna är riktiga. Om mäklaren har anledning att misstänka att någon uppgift är 
felaktig måste dock mäklaren kontrollera om uppgiften stämmer. 

 BUDGIVNING: Bud är inte bindande. Den som lägger ett bud på en bostad är inte bunden av budet, inte ens 

om budet är skriftligt. Säljaren av bostaden är inte heller bunden av några bud. En säljare behöver inte sälja till 

den person som lagt det högsta budet och behöver heller inte motivera sitt val av köpare. Enligt mäklarlagen 

ska mäklare föra en förteckning över alla bud som lämnas där budgivarens namn, kontaktuppgifter, det belopp 

som bjudits och tidpunkten för när budet lämnades samt eventuella villkor framgår. Budförteckningen ska 

överlämnas till både köparen och säljaren när uppdraget upphör, d v s vanligtvis på tillträdesdagen. 

 KONTRAKTET ÄR BINDANDE: För att ett köp ska vara giltigt måste vissa formkrav som framgår av 

Jordabalken vara uppfyllda. Kontraktet ska vara skriftligt och innehålla uppgift om fastigheten som överlåts och 

om priset. Vidare ska kontraktet innehålla en förklaring om att överlåtelsen av fastigheten sker genom 

kontraktet (överlåtelseförklaring). Kontraktet ska skrivas under av både säljaren och köparen. Ett köpekontrakt 

där alla formkrav är uppfyllda är ett bindande kontrakt som köpare eller säljare inte utan vidare ensidigt kan 

ångra. Detta innebär också att det inte finns något köp innan formkraven är uppfyllda och att den part som 

undertecknat kontraktet kan ändra sig fram till den tidpunkt då båda parter undertecknat kontraktet, samt att 

kontraktet manifesterats utåt (exempelvis genom att det kommit tillbaka till mäklaren i original).  

Svävarvillkor : Villkor som ger en av parterna rätt att frånträda köpet, måste tas med i kontraktet för att vara 

giltiga. Situationer som kan behöva regleras genom s.k. svävarvillkor är exempelvis villkor om lån eller 

försäljning för köparen, köp av ny bostad för säljaren eller besiktning. En sista dag ska alltid anges till vilken 

svävarvillkoret ska gälla. Köpet hålls ”svävande” till dess att villkoret är uppfyllt eller sista dagen passerats. Om 

svävarvillkor ska finnas i kontraktet eller inte är en del av förhandlingen mellan parterna. Säljare har fri 

prövningsrätt och kan fritt välja mellan en spekulant som kräver t ex ett besiktningsvillkor och en annan 

spekulant som inte har det kravet, oavsett vem som lagt det högsta budet.  

FAST OCH LÖS EGENDOM: I Jordabalken definieras vad som är fast egendom. Det som inte är fast 

egendom är istället lös egendom. I lagen definieras även vad som anses utgöra tillbehör till fast egendom, sk 

fastighetstillbehör (exempelvis byggnad eller på rot stående träd). Till byggnad finns det även särskilda 

byggnadstillbehör. Såväl fastighetstillbehör som byggnadstillbehör ingår i köpet i den mån de fanns vid 

tidpunkten för kontraktsskrivningen, om inte annat avtalats.  

Vad ingår i köpet? : Exempel på byggnadstillbehör är badkar, duschkabin, toalett, tvättmaskin, torkskåp, 

torktumlare, spis, kyl, frys, garderober, TVantenn, parabol, tjuvlarm, fönstergaller, hatthylla, nycklar och 

porttelefon. Dessa anses endast vara tillbehör om de faktiskt finns på kontraktsdagen. Det som fanns vid 

visningen av bostaden ska ingå i köpet om inte annant avtalats. Säljaren kan alltså inte tvingas tillföra något 

som inte fanns när kontrakt skrevs, även om de hade utgjort tillbehör om de hade funnits vid 

kontraktsskrivningen. Säljare och köpare kan dock alltid tillsammans bestämma vad som ska ingå – eller inte 

ingå – i ett köp. Man kan alltså avtala om att egendom som är tillbehör inte ska ingå eller att lös egendom ska 

ingå i köpet. Om det t ex finns en tvättmaskin i bostaden kan köparen räkna med att den lämnas kvar eftersom 

den enligt lag är ett tillbehör. Om säljaren däremot vill ta med sig tvättmaskinen måste han innan köpet 

informera köparen om det och detta bör även dokumenteras i avtalet. Samma sak gäller om t ex köparen inte 



vill ha säljarens tvättmaskin, då måste det tas med i avtalet. I annat fall kan inte köparen i efterhand kräva att 

säljaren tar bort tvättmaskinen. 

 ENERGIDEKLARATION : Enligt lag ska säljaren av ett småhus som huvudregel uppvisa en högst tio år 

gammal energideklaration för spekulanter och överlämna en kopia till köparen. Säljaren ska även ange uppgift 

om byggnadens energiprestanda vi annonsering. Boverket kan utfärda vite mot säljare som inte tillhandahåller 

en energideklaration när byggnaden bjuds ut till försäljning. Om det inte finns någon energideklaration har 

köparen rätt att låta upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.  

BOENDEKOSTNADSKALKYL: Ansvarig mäklare erbjuder dig som ska köpa bostad en skriftlig beräkning av 

dina boendekostnader. Meddela mäklaren om du önskar hjälp med detta. 

 ANSVARET FÖR FEL I BOSTADEN: Enligt Jordabalken ska fastigheten stämma överens med vad som 

avtalats mellan parterna och inte heller avvika från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. 

Fastighetens skick bedöms utifrån förhållandena på kontraktsdagen. För sådana fel som köparen haft möjlighet 

att upptäcka eller haft anledning att räkna med p g a fastighetens ålder och skick, kan säljaren inte hållas 

ansvarig. Säljaren ansvarar dock för dolda fel, d v s sådana fel i fastigheten som köparen inte borde ha 

upptäckt, oavsett om säljaren själv känt till felen eller inte. Säljarens ansvar för dolda fel i fastigheten gäller i tio 

år.  

Köparens undersökningsplikt: Kraven på köparens undersökning av fastigheten är långtgående. 

Fastigheten ska undersökas i alla dess delar och funktioner. Finns det möjligheter måste köparen även 

inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen. Särskild uppmärksamhet bör 

ägnas åt att upptäcka eventuella fuktskador, rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, 

sprickbildningar i fasad och grundmur samt skorstensstock. Upptäcker köparen fel eller symptom på fel i 

fastigheten eller är fastigheten överhuvudtaget i sådant skick att fel kan misstänkas, skärps kraven på köparens 

undersökningsplikt. Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens omfattning. Om säljaren 

upplyser köparen om ett misstänkt fel utgör upplysningen en varningssignal, som bör föranleda en mer 

ingående undersökning från köparens sida. Å andra sidan ska köparen inte behöva undersöka sådana delar av 

fastigheten som säljaren lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier för, under förutsättning att dessa inte är 

för allmänt hållna. Köparen bör slutligen ha i åtanke att säljaren inte svarar för fel och brister, som köparen 

borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Rör köpet ett begagnat 

hus måste köparen ta i beräkning att vissa delar och funktioner utsatts för slitage och på grund av ålder t o m 

kan vara uttjänta och i behov av utbyte eller i vart fall renovering. Särskilt om anlitande av besiktningsman 

Jordabalken utgår från att köparen själv i normalfallet ska kunna uppfylla sin grundläggande undersökningsplikt 

och det är alltså inget krav att anlita sakkunnig för detta. Trots det väljer de flesta köpare att anlita s k 

besiktningsman eller annan sakkunnig och detta är att rekommendera om man inte själv har särskild 

byggnadsteknisk kunskap. Detsamma gäller om köparen inledningsvis själv undersökt fastigheten och då 

upptäckt symtom på fel som det kan vara svårt att bedöma betydelsen av. Som angivits ovan ska köparen 

undersöka fastigheten i alla dess delar och funktioner. Anlitar köparen en sakkunnig är det därför viktigt att 

vara observant på vilken omfattning en beställd besiktning har. Normalt omfattar inte en sådan besiktning vissa 

delar av fastigheten såsom elinstallationer, vatten och avlopp, rökgångar m m varför köparen bör överväga att 

komplettera sin undersökning. 

 Säljarens upplysningsplikt: Någon generell upplysningsskyldighet motsvarande köparens 

undersökningsplikt finns i egentlig mening inte. Säljaren får dock inte undanhålla information på ett svikligt 

eller ohederligt sätt och heller inte medvetet utnyttja köparens okunskap om ett visst förhållande. Vid 

utelämnande av väsentlig information kan säljaren under vissa förutsättningar bli skadeståndsskyldig. Köparen 

kan som huvudregel inte såsom fel åberopa omständigheter som säljaren informerat om. Det är således i 

säljarens eget intresse att upplysa köparen om de fel eller symptom som säljaren känner till eller misstänker 

finns.  



Ansvarstid (preskription): Säljarens ansvar för fel upphör tio år efter det att köparen tillträdde fastigheten.  

Köparens skyldighet att påtala fel (reklamation) :  Vill köparen åberopa att fastigheten är behäftad med fel, 

ska köparen meddela säljaren om detta (reklamera) inom skälig tid efter det att köparen märkt eller borde ha 

märkt felet. Om köparen inte reklamerar i rätt tid förlorar denne i normalfallet sin rätt att göra gällande 

påföljder på grund av felet. 

Mäklarens roll och ansvar: En fastighetsmäklare ska tillvarata både säljarens och köparens intressen. 

Uppdraget ska utföras omsorgsfullt och i enlighet med god fastighetsmäklarsed. Inom ramen för de krav som 

god fastighetsmäklarsed ställer ska mäklaren särskilt beakta uppdragsgivarens ekonomiska intressen. När det 

gäller eventuella fel och brister i en förmedlad bostad är det viktigt att förstå att mäklaren förmedlar 

försäljningen av bostaden från säljaren till köparen. Det är inte mäklaren som säljer bostaden. Ansvaret för fel 

och brister ligger normalt antingen hos säljaren eller hos köparen enligt vad som framgår ovan. Mäklaren är 

dock skyldig att upplysa köparen om sådana fel i bostaden som mäklaren iakttagit eller annars känner till eller 

med hänsyn till omständigheterna har särskild anledning att misstänka. Någon undersökningsplikt motsvarande 

köparens undersökningsplikt har dock inte mäklaren. Däremot ska mäklaren kontrollera vem som har rätt att 

förfoga över fastigheten och vilka inteckningar, servitut och andra rättigheter som belastar den. Mäklaren ska 

också kontrollera om fastigheten har del i en eller flera gemensamhetsanläggningar. En fastighetsmäklare 

måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarinspektionen (FMI). FMI är en statlig myndighet som utövar tillsyn 

över fastighetsmäklare. Bland kraven för att vara registrerad finns en skyldighet att ha en ansvarsförsäkring. 

Försäkringen ska täcka eventuell ekonomisk förlust som mäklaren genom oaktsamhet eller uppsåt orsakar sina 

kunder.  

MÄKLAR JOURNAL: Mäklaren är skyldig att föra anteckningar (journal) över förmedlingsuppdraget. 

Journalen ska innehålla anteckningar över väsentliga delar av förmedlingsuppdraget och överlämnas till säljare 

och köpare när uppdraget slutförts (vanligtvis vid tillträdet).  

REKLAMATION AV MÄKLARTJÄNSTEN: Om en köpare eller säljare vill reklamera mäklartjänsten ska 

detta göras inom skälig tid efter att kunden insett eller bort ha inse de omständigheter som ligger till grund för 

reklamationen. Anser sig kunden ha drabbats av ekonomisk skada gäller detsamma för underrättelse om 

skadeståndskrav enligt fastighetsmäklarlagen. Reklamation och underrättelse om skadeståndskrav ska ställas 

till ansvarig fastighetsmäklare personligen. Detta kan göras muntligt eller skriftligt. Skriftlig framställan skickas 

eller överlämnas till fastighetsmäklaren på den adress som anges i objektsbeskrivningen. Den bortre 

tidsgränsen för när en reklamation kan framställas är tio år från skadetidpunkten (preskription).  

Vem kan pröva tvist med mäklaren?:  Då kunden är konsument kan denne vända sig till Allmänna 

Reklamationsnämnden (ARN) eller Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN) vid tvist mot 

fastighetsmäklare i fråga om skadeståndskrav eller krav på nedsättning av provision enligt 

fastighetsmäklarlagen. Kravet måste dock först ha framförts till mäklaren och tillbakavisats av honom eller 

henne. Vidare kan Fastighetsmäklarinspektionen (FMI), som utövar tillsyn över fastighetsmäklare, pröva om 

mäklaren brustit i sina skyldigheter. FMI kan dock inte pröva frågan om skadestånd.  

Information om uppförandekoder: Fastighetsmäklaren är medlem i Mäklarsamfundet och har åtagit sig 

att följa branschorganisationens etiska regler. 
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