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HEMSJÖ |  ALINGSÅS

Hemsjövägen 23

ANTAL RUM & STORLEK 7 rok, 237 + 114 m²

TYP Villa

BYGGNADSTYP 1 ½-plan med källare

UPPLÅTELSEFORM Äganderätt

TOMT 2220 m²

BYGGÅR 1938

VARUDEKLARERAT
Försäkring som täcker eventuella dolda fel i huset och ger trygghet till både säljare och

köpare. Läs mer i bilaga eller på svenskfast.se/varudeklarerat.

RASMUS JONSSON

DIREKT

BOBUTIK

Reg. Fastighetsmäklare

0709-95 09 03

0322-66 87 00

rasmus.alingsas@svenskfast.se

THOMAS THIM

DIREKT

BOBUTIK

Franchisetagare Reg.Fastighetsmäklare

0709-950 909

0322-66 87 00

thomas.alingsas@svenskfast.se

Välkommen till Hemsjövägen 23 och denna vackra villa som
renoverats smakfullt under de senaste åren. Villan är perfekt
för barnfamiljen som vill bo med lantlig känsla men som även

vill ha närheten till Alingsås, Göteborg, natur, kommunikationer
och skolor.



FLYGBILD PÅ HUSETS FRAMSIDA

ENTRÉHALLEN



PLATSBYGGT SKAFFERI MED GOTT OM FÖRVARING

KÖKET MED PLATS FÖR STOR MATSALSMÖBEL



MODERNT, LANTLIGT KÖK

KÖK RENOVERAT -15



KÖKET MED PLATS FÖR STOR MATSALSMÖBEL

VARDAGSRUM MED KAMIN



SOVRUM FÖRSTA VÅNING

VACKERT RENOVERAT WC -15



SOVRUM FÖRSTA VÅNING

TRAPPAN UPP TILL ANDRA VÅNING



ALLRUM PÅ ANDRA VÅNING

ALLRUM



HUSETS STORA SOVRUM

VIA SOVRUMMET NÅR DU ALLRUMMET



SOVRUM PÅ ANDRA VÅNING

SOVRUM ANDRA VÅNING



REJÄLT BADRUM

VIA BAKSIDAN TAR DU DIG DIREKT TILL HEMSJÖS SKOLA



PLANRITNING



PLANRITNING



PLANRITNING



Objekts-
beskrivning

Välkommen till Hemsjövägen 23 och denna vackra
villa som renoverats smakfullt under de senaste

åren. Villan är perfekt för barnfamiljen som vill bo
med lantlig känsla

Välkommen till Hemsjövägen 23 och denna vackra villa som
renoverats smakfullt under de senare åren. Villan är perfekt för
barnfamiljen som vill bo med en lantlig känsla men som även vill
ha närheten till Alingsås, Göteborg, natur, kommunikationer och
skolor. Villan som är på totalt 237 m² boyta plus källare har bl.a.
hela fem sovrum, ett påkostat renoverat kök och WC från -15 och
ett gästrum på tomten. Via husets trädgård som är helt inhägnad
når du även Hemsjös Kyrkskola som är från förskola upp till
årskurs 6. Dessutom är det endast 100 meter till busshållplatsen
som tar dig Alingsås eller ner till Norsesunds station där
pendeln till Göteborg går.

VARUDEKLARERAT
Detta hus är varudeklarerat! Huset är besiktigat för försäkringen
Varudeklarerat. Ett ingående besiktningsprotokoll finns därför
tillgängligt hos mäklaren.

PLANLÖSNING
Hall
Hall med grått klinker och golvvärme. Väggarna är klädda i vit
pärlspont som löper löper igenom hall och kök.

Kök
Rymligt kök med goda arbetsytor från Vedum som renoverades
-15. Precis som hallen är kökets väggar klädda i vit pärlspont
som ger en modern lantlig känsla.
Köksluckorna är vita och bänkskivan är i svart granit. Köket är
utrustat med kyl, frys, induktionshäll, diskmaskin, ugn och
vedspis. Köket rymmer även en stor matsalsmöbel.
Från köket når du även husets altan via de helglasade
dubbeldörrarna som även ger ett härligt ljusinsläpp.

Sovrum
Stort sovrum med ljust golv. Här finns plats för både säng och en
mindre soffgrupp.

Sovrum
Ett av de två sovrummen på första plan. Som går i ljusare nyans
med en vacker fondtapet.

WC
Toalett som renoverades -15 med svart klinker och golvvärme
samt vita väggar.

Vardagsrum
Här ligger parkett med ljusa väggar. Här finns även en kamin
som utsöndrar härlig värme.

Allrum
På övre plan finns ett stort allrum där du når de tre sovrummen
och badrummet ifrån.

Badrum
Huset badrum som renoverades -08 har schackmönstrat klinker
med golvvärme och delvis kaklade väggar. Utrustat med dusch,
handdukstork, kommod och toalett.

Sovrum
Husets stora sovrum når du via de dubbla skjutdörrarna. Här
ligger ett vackert behandlat trägolv och väggarna går i grå nyans.
Gott om förvaring finns i de två kattvindarna och den platsbyggda
garderoben.

Sovrum
Ljust och fint sovrum på övre plan med vita väggar och en
mörkare fondtapet.

Sovrum
Ett av de tre sovrummen på övre plan som har fint trägolv. Här
finns det plats för både säng och ett skrivbord.



Källare
Källaren som finns under hela huset har väldigt gott om plats till
förvaring. Det finns b.la. tvättstuga med tvättmaskin,
torktumlare och ho. I övrigt finns det fyra stora rum till t.ex.
förvaring.

BYGGNAD
Antal Rum
7 rok

Boarea
237 m²
Boareauppgift enligt: Lantmäteriet

Biarea
114 m²

Tomtarea
2220 m²

Byggår
1938

Byggnadssätt
Vatten: Kommunalt vatten
Avlopp: Kommunalt avlopp
Bjälklag: Trä
Fasad: Träfasad
Fönster: 2-glasfönster
Grundmur: Betong
Murstock: Murad skorsten med insatsrör. Rökkanaler från
eldstäder i kök och vardagsrum renoverades -15. Kanalerna är
provtryckta och godkända.
Takbeklädnad: Betongpannor
Ventilation: Självdrag.

Stor altan i sydost.

Renoveringsbeskrivning
2002: Tillbyggnad av altan.
2008: Taket las om med ny underlagspapp, läkt och
betongtakpannor samt vindskivor och plåtar till genomföringar.
2008: Dusch/WC på övre plan renoverades med bl.a. ny
golvbrunn, avloppsrör och golvvärme.
2008: Radiatorer byttes ut.
2015: Kök renoverades. Nya altandörrar samt isolerglasfönster
på gavel.
2015: Entréhall och WC renoverades med golvvärme och ytskikt.
2015: Rökkanaler från eldstäder i kök och vardagsrum
renoverades. Kanalerna är provtryckta och godkända.
- Elen är löpande genomgången och utbytt. Nya elcentralen och
jordfelsbrytare finns installerade.
- Avloppsrören är bytta från tomtgräns in till huset.

ALLMÄNT OM FASTIGHETEN
Upplåtelseform
Äganderätt.

Adress
Hemsjövägen 23, Alingsås

Fastighetsbeteckning
ALINGSÅS HEMSJÖ 5:26.

Kommun
Alingsås

Övriga byggnader
Garagebyggnad med plats för en bil samt en carport och med ett
inrett gästrum.

TV/Internetanslutning
ADSL.

EKONOMI
Taxeringsvärde
Taxeringsvärdet är 2 471 000 kr (fastställt 2018) varav
byggnadsvärde 1 972 000 kr, markvärde 499 000 kr.
Fastighetsskatt: 7 812 kr. Värdeåret är 1938.
Standardpoäng: 34

Typkod
220, Småhusenhet, bebyggd.

Driftkostnad
Total driftkostnad: 44 323 kr/år

Fördelas enligt följande:
Försäkringar: 8 000 kr/år
Renhållning: 2 500 kr/år
Sotning: 499 kr/år
Uppvärmning: 13 300 kr/år
Vatten och avlopp: 6 988 kr/år
El: 13 036 kr/år

Uppvärmning
Värmepump luft-luft & direktverkande el genom elradiatorer.

Pantbrev
Det finns 12 st pantbrev uttaget om sammanlagt 1 788 000 kr.

Boendekostnadskalkyl
Ansvarig mäklare erbjuder dig som ska köpa bostad en skriftlig
beräkning över dina personliga boendekostnader. Om du önskar
en boendekostnadskalkyl - meddela mäklaren.
Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från
säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om
omständigheterna ger anledning till detta.



KARTA



Bilagor
Följande dokument

är bifogade.

Frågelista

Budgivningen

Juridisk information Fastighet Köpare

Våra Centrala Tilläggstjänster

Elterm

Nordea











Alla våra mäklare ska föra en digital logg. I denna 
dokumenteras hela processen med information om 
lagda bud, tid för buden och de eventuella villkor som 
varje budgivare ställer. Denna information är hela tiden 
tillgänglig för säljaren och redovisas för den slutgiltige 
köparen då affären är klar.

Du som budgivare informeras löpande under bud-
givningens gång via telefon, sms och/eller e-post. 
Internetbudgivning innebär att du, förutom direkt via 
mäklaren, kan lägga bud via internet och sms samt 
att budgivningen redovisas under aktuell bostad på 
svenskfast.se

Ett lagt bud, skriftligt eller muntligt, är inte bindande. 
Säljaren har fri prövningsrätt, vilket innebär att han 
eller hon har rätt att avgöra när, till vem och till vilket 
pris man säljer. Säljaren kan också när som helst 
avbryta försäljningen.

Budgivningen avslutas när köpare och säljare under-
tecknar köpeavtalet. Om det kommer in ytterligare 
bud innan kontraktet är påskrivet har mäklaren 
skyldighet att framföra budet till säljaren. Säljaren får 
därefter avgöra om denne vill anta eller avfärda budet. 

Alla som deltar i budgivningen accepterar att mäkla-
ren, efter köpets avslutande, får lämna ut budgivarnas 
namn, telefonnummer och lagda bud till den slutgiltige 
köparen.
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SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING HAR TAGIT FRAM EN EGEN BUDGIVNINGSPOLICY med syfte att så långt det är 
möjligt säkerställa budgivningen. Allt för att du som köpare ska kunna ha fullt förtroende för den ansvarige 
mäklaren.

Budgivningen
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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 miss- 
tänka 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 för- 
teckning över alla bud som lämnas där bud- 
givarens 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 fastighet-
en sker genom kontraktet (överlåtelseför- 
klaring). 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 form- 
kraven 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 till- 
baka till mäklaren i original). 

Svävarvillkor 
Villkor som ger en av parterna rätt att från- 
träda köpet, måste tas med i kontraktet för  
att vara giltiga. Situationer som kan behöva 
regleras genom s.k. svävarvillkor är exempel- 
vis villkor om lån eller försäljning för köparen, 
köp av ny bostad för säljaren eller besiktning. 

En sista dag ska alltid anges till vilken svävar- 
villkoret ska gälla. Köpet hålls ”svävande” till 
dess att villkoret är uppfyllt eller sista dagen 
passerats. Om svävarvillkor ska finnas i kon- 
traktet 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 egen- 
dom, sk fastighetstillbehör (exempelvis 
byggnad eller på rot stående träd). 

Till byggnad finns det även särskilda bygg- 
nadstillbehör. Såväl fastighetstillbehör som 
byggnadstillbehör ingår i köpet i den mån de 
fanns vid tidpunkten för kontraktsskrivningen, 
om inte annat avtalats.

Ingår hatthyllan i köpet?
Exempel på byggnadstillbehör är badkar, 
duschkabin, toalett, tvättmaskin, torkskåp, 
torktumlare, spis, kyl, frys, garderober, TV- 
antenn, parabol, tjuvlarm, fönstergaller, hatt- 
hylla, nycklar och porttelefon. Dessa anses 
endast vara tillbehör om de faktiskt finns på 
kontraktsdagen. Det som fanns vid visning- 
en av bostaden ska ingå i köpet om inte annant 
avtalats. Säljaren kan alltså inte tvingas till- 
föra 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 tillsam- 
mans bestämma vad som ska ingå – eller inte  
ingå – i ett köp. Man kan alltså avtala om att 

Juridisk information
Till dig som köper fastighet
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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 över- 
lämna en kopia till köparen. Säljaren ska även 
ange uppgift om byggnadens energiprestanda 
vi annonsering. Boverket kan utfärda vite mot 
säljare som inte tillhandahåller en energidek-
laration när byggnaden bjuds ut till försälj- 
ning. Om det inte finns någon energideklara- 
tion har köparen rätt att låta upprätta en 
energideklaration på säljarens bekostnad. 

FINANSIERING AV KÖPET OCH 
BOENDEKOSTNADSKALKYL
Som köpare är det av yttersta vikt att ha sin 
finansiering av köpet ordnad innan bindande 
avtal sluts. Om avtalet inte innehåller något 
villkor om finansiering kan köpet inte återgå, 
även om köparen inte har sin finansiering klar 
på tillträdesdagen, och utebliven betalning 
kan medföra att säljaren kan häva köpet och 
kräva skadestånd.
 
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 parter- 
na och inte heller avvika från vad köparen 
med fog kunnat förutsätta vid köpet. Fastig-
hetens 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 sälja-
ren 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 fastig- 
heten är långtgående. Fastigheten ska under- 
sökas i alla dess delar och funktioner. Finns  

det möjligheter måste köparen även inspekt- 
era vindsutrymmen, krypgrunder och andra  
svårtillgängliga utrymmen. Särskild upp- 
märksamhet bör ägnas åt att upptäcka  
eventuella fuktskador, rötskador, skador på  
vatten- och avloppsanläggningar, sprickbild- 
ningar i fasad och grundmur samt skorstens- 
stock. Upptäcker köparen fel eller symptom 
på fel i fastigheten eller är fastigheten över- 
huvudtaget i sådant skick att fel kan miss- 
tänkas, skärps kraven på köparens undersök- 
ningsplikt. Även de uppgifter säljaren lämnar  
påverkar undersökningspliktens omfattning.  

Om säljaren upplyser köparen om ett miss- 
tänkt fel utgör upplysningen en varnings- 
signal, 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 grundläg-
gande undersökningsplikt och det är alltså 
inget krav att anlita sakkunnig för detta. Trots  
det väljer de flesta köpare att anlita s k besikt-
ningsman eller annan sakkunnig och detta 
är att rekommendera om man inte själv har 
särskild byggnadsteknisk kunskap. Detsam-
ma gäller om köparen inledningsvis själv 
undersökt fastigheten och då upptäckt sym-
tom 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. Nor-
malt 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 mot- 
svarande köparens undersökningsplikt finns  
i egentlig mening inte. Säljaren får dock inte 
undanhålla information på ett svikligt eller 
ohederligt sätt och heller inte medvetet ut- 
nyttja köparens okunskap om ett visst förhåll- 

ande. Vid utelämnande av väsentlig informa- 
tion 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 behäf-
tad 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 bo- 
staden 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 an- 
svarsförsäkring. Försäkringen ska täcka 
eventuell ekonomisk förlust som mäklaren  
genom oaktsamhet eller uppsåt orsakar sina 
kunder. [1.] 

1)  Försäkringen gäller både då mäklaren förmedlar bostäder samt förmedling av Svensk Fastighetsförmedlings centrala tilläggstjänster.
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TILLÄGGSTJÄNSTER
En mäklare får inte ägna sig åt förtroende- 
rubbande verksamhet. Det anses inte förtro-
enderubbande att förmedla tilläggstjänster, 
så länge eventuell ersättning för dessa tjänst-
er inte är för stora. Mäklarens tilläggstjänster 
och eventuell ersättning för dessa redovisas i 
separat dokument.

JOURNAL
Mäklaren är skyldig att föra anteckningar 
(journal) över förmedlingsuppdraget. Journa-
len ska innehålla anteckningar över väsentliga 
delar av förmedlingsuppdraget och överläm- 
nas 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 skade- 
ståndskrav ska ställas till ansvarig fastighets- 
mäklare personligen. Detta kan göras munt- 
ligt eller skriftligt. Skriftlig framställan skick-
as eller överlämnas till fastighetsmäklaren på 
den adress som anges i objektsbeskrivningen. 
Den bortre tidsgränsen för när en reklama-
tion kan framställas är tio år från skadetid-
punkten (preskription).

Vem kan pröva tvist med mäklaren?
Då kunden är konsument kan denne vända  
sig till Fastighetsmarknadens reklamations- 
nämnd (FRN) vid tvist mot fastighetsmäklare 
i fråga om skadeståndskrav eller krav på  
nedsättning av provision enligt fastighets- 
mäklarlagen. Kravet måste dock först ha 

framförts till mäklaren och tillbakavisats av 
honom eller henne.
 
Vidare kan Fastighetsmäklarinspektionen 
(FMI), som utövar tillsyn över fastighets- 
mäklare, pröva om mäklaren brustit i sina 
skyldigheter. FMI kan dock inte pröva frågan 
om skadestånd.
 
Information om uppförandekoder
Svensk Fastighetsförmedlings mäklare är 
medlemmar i Mäklarsamfundet och har 
åtagit sig att följa branschorganisationens 
etiska regler.
 
Mer information
www.svenskfast.se
www.fmi.se
www.maklarsamfundet.se
www.frn.se
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Våra centrala 
tilläggstjänster

  

BOLÅN 

Tillsammans med våra samarbetspartners 
SEB och Swedbank erbjuder vi förmånliga 
bolån. 1) 

  

VARUDEKLARERAT

Ett varudeklarerat hus är besiktigat och 
i det skick som framgår av besiktnings-
protokollet. Köparen får ett starkt för- 
säkringsskydd och säljaren slipper flera 
kostsamma efterräkningar i 10 år efter 
bostadsaffären. Vi är enda mäklarfirman 
som erbjuder Varudeklarerat. 1) 

   

AREAMÄTNING

I samarbete med Anticimex erbjuder vi 
en korrekt uppmätning av bostadens yta, 
vilket undanröjer risken för framtida tvist 
mellan köpare och säljare. 1) 

 

 

 
BOSÄKRAT

En bosäkrad bostadsrätt är fuktkontrol- 
lerad och i det skick som framgår av  
protokollet. Bosäkrat innebär att Anti- 
cimex kontrollerat alla våtutrymmen i 
lägenheten före visning. Köparen får en 
garanti på att bostaden håller ett visst 
skick. 1) 

  

ENERGIDEKLARATION

Enligt lagen ska alla småhus energidek- 
lareras innan de säljs, med information  
om energiprestanda och åtgärder som  
kan göras för att minska energiförbruk- 
ningen. Vi hjälper säljaren att få fram 
denna. 1)  
 

 

 

 

 

 

HEMFÖRSÄKRING MM

Genom Trygg-Hansa kan vi erbjuda flera 
olika försäkringar t ex villa-, fritidshus- 
och hemförsäkring. 1) 

   

HEMNET

Hemnet är Sveriges populäraste sajt  
för bostadssök. Den som säljer via 
oss erbjuds därför möjlighet att 
marknadsföra sin bostad på Hemnet. 2)

Läs mer om de tilläggstjänster som är en del av 

vår mäklartjänst på svenskfast.se

1) Fastighetsmäklaren erhåller ingen ersättning vare sig direkt eller indirekt vid förmedling av erbjudandet.
2)  Mäklarföretaget uppbär vid förmedling av annonserbjudande från Hemnet Service HNS AB en ersättning om 300 – 800 kr motsvarande 50 % av annonspriset.



KONTAKTA OSS!
0322 - 123 24

Värmepumpar – Installation
En värmepump är fantastisk då den kan ge mer än 5 ggr 
så mycket nyttoenergi än vad den förbrukar. Värmepumpen 
tar värme från ventilationsluften, uteluften, marken eller 
berget och omvandlar den så att man kan värma hus och 
varmvatten. Om man även kompletterar sin värmepump med 
solel så kan man öka besparingen ytterligare. Vi sköter allt 
vid nyinstallation eller utbyte och kan erbjuda alla typer av 
värmepumpar och komplement:

• bergvärme- och jordvärmepump
• luft/vattenvärmepump
• frånluftsvärmepump
• luft/luftvärmepump
• elpannor
• varmvattenberedare
• solfångare och solceller

Värmepumpar – Service
Vi utför service och alla former av reparationer. Elterm är 
ett Auktoriserat Serviceombud för Nibe och IVT men 
reparerar alla på marknaden förekommande märken.
För att ha en väl fungerande anläggning bör man göra 
kontinuerlig service på sin anläggning och tillhörande delar. 
Vad det gäller löpande underhåll utför vi följande:

• Service på värmepump och kylanläggningar.
• Kanalrensning av ventilationskanaler samt injustering  
 luft� öden.

• OVK – Obligatorisk Ventilationskontroll.

Kunskap och omtanke!
Elterm i Alingsås är expert på värmepumpar men 
hjälper dig med allt kring ditt värmesystem. 

Det bästa sättet att värma ditt hus...

Elterm i Alingsås AB
Smålandsgatan 4, 441 57 Alingsås
tel. 0322 - 123 24, info@elterm.se

tel. 0322 - 123 24, www.elterm.seDIN EXPERT PÅ VÄRMEPUMPAR

Gratis rådgivning 
och förslag för ditt 

värmesystem

Installation 
eller service av 
värmepumpar

SERVICEOMBUD

 A

UKTORISERAT

SERVICEOMBUD

 A

UKTORISERAT



Prata med mig
redan innan du går
på nästa visning.

För dig som funderar
på att bygga nytt så
fixar vi även allt
kring det!

Alltid enkelt, snabbt
och smidigt.

Välkommen!

bostad?
Ny

Eva B. Tingsén
0771-22 44 88
eva.b.tingsen@nordea.se
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