
Trumslagarens Gata 4



Eftertrakdad 4:a med
stor balkong
Eftertraktad 4:a med stor balkong och perfekt läge på fina Södra Råtorp. Med en
hotelliknande innergård kommer det att vara en enda stor njutning att bo här. Sitt
på din balkong med en kopp kaffe och blicka ut mot skogen eller ner över
poolområdet. Det här är en förening där din bekvämlighet kommer i första hand

Fakta

ADRESS Trumslagarens Gata 4, Karlstad

VÅNINGSPLAN 3 av 4, hiss finns

ANTAL RUM 4 rum + kök

BOAREA 89.4 kvm (föreningens information)

MÅNADSAVGIFT 5 618 kr*

UTGÅNGSPRIS 2 695 000 kr

*inkl. värme, VA & kabel-tv
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Ansvarig mäklare

Linda Nirs
Reg.Fastighetsmäklare   Franchisetagare
Tel: 054-190129
Mob: 0706-190135
Mail: linda.nirs@husmanhagberg.se





Bostaden
Trumslagarens Gata 4

KOMMUN Karlstad

OMRÅDE Södra Råtorp

NAMN BRF Brf Sanna Allé

LÄGENHETSNUMMER 17

ANDEL I FÖRENING 4,84522%

PANTSÄTTNING Bostaden är ej pantsatt

DRIFTKOSTNAD
El: 4 200 kr
Försäkring: 1 200 kr
Summa år: 5 400 kr

Antal personer i hushållet: 4

Uppgifterna bygger på faktiska siffror från nuvarande ägare. Lyssna gärna med
mäklaren vad som är realistiskt utifrån ditt eget perspektiv. För mer information och
personlig kalkyl, kontakta ansvarig mäklare.

ENERGIDEKLARATION
Utförd: 2010-01-21
Energiprestanda: 129 kWh/kvm, år

ÄGARE Vidar Lindberg Dbo

TILLTRÄDE enligt överenskommelse

ALLMÄNT OM LÄGENHETEN
Lägenhetens förråd är ett rymligt förråd som du hittar i byggnad intill lägenheten.

Parkeringsplats följer lägenheten och kostar 200kr/mån.

Markis finns installerad över den öppna delen av balkongen.



Interiör
Eftertraktad 4:a med stor balkong och perfekt läge på fina Södra Råtorp.

Med en hotelliknande innergård kommer det att vara en enda stor
njutning att bo här. Sitt på din balkong med en kopp kaffe och blicka ut
mot skogen eller ner över poolområdet eller varför inte gå ner till poolen
och ta ett svalkande dopp under sommarmånaderna. Det här är en
förening där din bekvämlighet kommer i första hand.

Lägenheten är mycket välplanerad med öppna sällskapsytor som angränsar
till den mycket stora balkongen. Balkongen ligger med söderläge och ger
dig sol under större delen av dagen. Lägenheten har både badrum och gäst-
wc för extra bekvämlighet.

Till lägenheten hör en parkeringsplats. Hiss från entréplan.

Varmt välkommen på visning!

Entré: Välkommen in i denna lägenhet om 89 välplanerade kvm. I hallen
finns ett ljust klinkergolv som vidare in i lägenheten övergår till en
ekparkett och väggarna är tapetserade i ljus nyans. Här finns en garderob
för förvaring. Hallen är central i lägenheten och härifrån når du alla de
övriga rummen.

Sovrum 1: Till höger från entrén hittar du det första och största av
sovrummen. På golvet finns en ekparkett väggarna är tapetserade i en ljus
tapet. Längs ena väggen finns en garderobsvägg med 5 garderober. Fönster
som vetter mot poolområdet.

Sovrum 2: Rakt fram från entrén tar du dig in till lägenhetens andra
sovrum. Här finns en ekparkett på golvet och även här är väggarna
tapetserade i en ljus tapet. 1 garderob.

Sovrum 3: Nästa sovrum hittar du något längre in i lägenheten, även här
återfinns ekparketten på golvet och en ljus tapet på väggarna. Här finns 1
garderob.

WC: Vid entrén till lägenheten hittar du en gästtoalett med klinkers i
beige och vita väggar. Här finns toalett och handfat.

Badrum: Intill gästtoaletten finns det stora badrummet med beige klinkers
med golvvärme och vitt kakel på väggarna. Här finns toalett, handfat med
underskåp, spegelskåp med belysning, handukstork, duschhörna med
glasvägg, tvättmaskin, torktumlare och förvaring genom 2 garderober.

Klädkammare: Intill badrummet finns en praktisk klädkammare med goda
förvaringsmöjligheter.

Kök/Vardagsrum: Kök och vardagsrum hittar du längst in i lägenheten och
mellan rummen har man en öppen planlösning som ger lägenheten rymd
och ljus. I precis anslutning till vardagsrummet finns utgången till den
fantastiska balkongen som sommartid är som ett extra rum.
Köket har luckor i ek, bänkskivor i grått och kakel i beige. Ovanför
arbetsbänken finns ett fönster som ger dig härligt ljusinsläpp. Maskinellt är
köket utrustat med spishäll, spisfläkt, ugn, mikro, kyl, frys och diskmaskin.
Väggarna i både kök och vardagsrum är tapetserade med en ljus tapet och
på golvet finns ekparkett.

Från vardagsrummet tar du dig alltså vidare ut på den mycket stora och
rymliga balkongen med klinkers på golvet. Balkongens generösa storlek gör
att här finns möjlighet till både matgrupp och loungedel. Balkongen är
som ett extra rum till lägenheten, här kommer du trivas med utsikt både
mot skog och poolområdet.
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Föreningsfakta
Brf Sanna Allé

Byggnaden

ORGANISATIONSFORM/TYP Bostadsrätt

ANTAL LÄGENHETER 20st varav 0 hyresrätter och 0 lokaler.

ÄKTA/OÄKTA FÖRENING Äkta

ÖVERLÅTELSEAVGIFT 1 138 kr

PANTSÄTTNINGSAVGIFT 455 kr

OM FÖRENINGEN
Brf Sanna Allé är perfekt beläget på omtyckta Södra Råtorp. Med skogen och
naturen åt ena hållet och älven åt det andra finns här allt för din bekvämlighet.
Närheten till Karlstad city är ännu ett plus. Föreningen har dessutom en privat
pool med tillhörande soldäck för sina medlemmar. Poolen är vanligtvis uppvärmd
ungefär från 15 maj - 15 september. I föreningen finns även möjlighet till odling av
kryddväxter eller liknande. Detta är verkligen en förening med stora möjligheter.

Föreningen har 20 lägenheter fördelade på 2 fastigheter med adress
Trumslagarens Gata 2 & 4.

EKONOMI OCH PLANERADE AVGIFTSFÖRANDRINGAR
Föreningen är en fristående förening och förvaltas administrativt av HSB
Värmland.

RENOVERINGAR
Föreningens två fastigheter stod klara 2005.

Ny poolduk under 2016.

Byte av fasader genomfördes under 2017 inkl isolering, nya plåtar, allt virke byttes
och målades.

Föreningen har under 2018 bytt stenläggningen runt poolen samt bytt liner i
poolen.

TV OCH INTERNET
Fastigheterna är anslutna till Karlstad Stadsnät.
Tv genom Sappa, basutbud ingår i månadsavgiften.

PARKERING
Till varje lägenhet hör en parkeringsplats med tillgång till eluttag, kostnad 200kr/
mån.
Gästparkering finns på området.
Det finns även möjlighet att hyra extra parkeringsplats i mån av plats.

ÖVRIGT
Till varje lägenhet hör också ett förråd i separat förrådsbyggnad.

Cykelförråd finns i föreningen.

Egen sopsortering finns i föreningen.

Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade i Länsförsäkringar. Bostadsrättstillägg ingår.

BYGGNADSTYP Flerbostadshus

BYGGNADSÅR 2005

FASTIGHETSBETECKNING Trumslagaren 26

FÖNSTER 3-glas

UPPVÄRMNING Fjärrvärme

ENERGIDEKLARATION Utförd: 2010-01-21
Energiprestanda: 129 kWh/kvm, år



Välkommen till
Södra Råtorp!
ALLMÄNT OM OMRÅDET
Mycket trevligt och modernt bostadsområde med närhet till skogen och
Klarälven. I området finns både en skola och en förskola, båda mycket
omtyckta. Närhet till populär träningsanläggning. Här har du även närhet
till promenadstråk i skog och mark.

NÄRSERVICE
På Södra Råtorp finns en mataffär med goda öppettider.



Planritning

Planskissen är ej skalenlig. Med reservation för eventuella avvikelser.



Viktig information till köpare
Nedan redogörs i stora drag för hur försäljningen kommer att gå vidare efter
genomförda visningar samt hur säljaren avser att genomföra sin försäljning.

FASTIGHETSMÄKLARENS ROLL
Enligt den konsumentskyddande lagstiftningen fastighetsmäklarlagen
(2011:666) är fastighetsmäklarens uppgift att vara en opartisk mellanman som
ska tillvarata både säljarens och köparens intressen.
Förmedlingsarbetet ska utföras omsorgsfullt och enligt god fastighetsmäklarsed.
Alla fastighetsmäklare är registrerade hos den statliga tillsynsmyndigheten
Fastighetsmäklarinspektionen (FMI).

OBJEKTSBESKRIVNING
Enligt fastighetsmäklarlagen ska fastighetsmäklaren tillhandahålla en skriftlig
beskrivning av bostaden som enligt lag ska innehålla vissa obligatoriska
uppgifter. Fastighetsmäklaren inhämtar uppgifter dels från säljaren, dels från
offentliga register. En objektbeskrivning innehåller också viss allmän
information. Säljaren får alltid ta del av objektbeskrivningen och godkänna
denna innan en försäljning påbörjas. Det är viktigt att påpeka att det är säljaren
som i första hand är ansvarig för de uppgifter som finns med i
objektbeskrivningen då de anses vara en del av överlåtelseavtalet.
Fastighetsmäklaren kontrollerar bara säljarens uppgifter om det finns fog för att
misstänka att dessa är felaktiga.

SÄLJARENS UPPLYSNINGSPLIKT
Säljaren har ingen generell upplysningsplikt om allt hon eller han känner till.
Utgångsläget är att säljaren inte kan göras ansvarig för fel eller brister som
köparen borde ha kunnat upptäcka vid en noggrann undersökning. Säljaren har
i vissa situationer ändå ett ansvar att informera om fel och brister hon eller han
känner till och borde förstå är av betydelse. Säljaren kan inte underlåta sig att
upplysa om fel, brister eller avvikelser som är av väsentlig betydelse, d v s något
som köparen borde kunna räkna med att ha blivit informerad om och som kan
antas ha påverkat köpet. Läs mer på husmanhagberg.se/undersokningsplikt/
bostadsratt

KÖPARENS UNDERSÖKNINGSPLIKT
En bostadsrätt betraktas enligt lag som lös egendom. Ett köp av en bostadsrätt
regleras därför av Köplagen (1990:938). Köplagens regler passar dock inte så bra
för prövning av fel i bostadsrätt, därför tillämpas oftast motsvarande regler i
Jordabalken, 4 kap.

Utgångsläget är att bostadsrätten köps i det skick den befinner sig i på
kontraktsdagen. Det betyder att köparen inte i efterhand kan åberopa fel eller
brister hon eller han antas ha känt till vid köpet eller vad som borde ha
upptäckts vid en noggrann undersökning. Inte heller för fel och brister som ska
kunna misstänkas med tanke på förutsättningarna som finns med anledning av
bostadsrättens ålder och skick. Det innebär att köparen efter köpet inte kan
klaga på att t ex en äldre frys inte fungerar.

Undersökningsplikten är långtgående och det är mycket viktigt att köparen
noggrant undersöker bostadsrätten före köp. Ta gärna hjälp av en sakkunnig
person. Upp till två år efter köpet ansvarar säljaren för fel som fanns vid
köptillfället och som inte gått att upptäcka vid en noggrann undersökning och/
eller som köparen inte borde räknat med, med tanke på bostadsrättens skick och
ålder. Läs mer på husmanhagberg.se/undersokningsplikt/bostadsratt

FÖRENINGENS EKONOMI
Det är viktigt att köparen tar del av föreningens årsredovisning och annan
tillgänglig information för att få en god uppfattning om föreningens ekonomi.
Föreningens totala låneskuld, när befintliga lån sätts om, fastighetens
renoveringsbehov m m kan vara faktorer som kan påverka ekonomin och således
månadsavgiften i framtiden. Viktiga dokument och handlingar finns att tillgå i
bostadspresentationen på husmanhagberg.se

BUDGIVNING
Är flera spekulanter intresserade av att köpa samma bostad tillämpas normalt
sett en budgivning. En budgivning kan gå till på flera olika sätt och det finns
enligt lag inga bestämda regler för hur den ska gå till. HusmanHagberg tillämpar
öppen budgivning om säljaren uttryckligen inte har bestämt något annat
tillvägagångssätt. Ingenting är klart och parterna är inte juridiskt bundna förrän

ett köpeavtal är undertecknat. Köparen har när som helst rätt att dra tillbaka sitt
bud och säljaren har fri prövningsrätt, vilket innebär att säljaren inte behöver
sälja till den med högsta budet utan bestämmer fritt om hon eller han vill sälja,
till vem och till vilket pris. Säljaren kan även när som helst ändra formen för
budgivningen eller helt avbryta den. I de fall det inkommer bud till
fastighetsmäklaren efter att budgivningen är avslutad men innan köpeavtal är
signerade, är fastighetsmäklaren enligt lag skyldig att framföra budet till säljaren
som får avgöra om hon eller han vill avfärda eller anta budet.

Fastighetsmäklaren ska enligt lag föra en budförteckning över alla bud, med
kontaktuppgifter till budgivarna. Denna budförteckning lämnas endast till
säljare och köpare i samband med att köpeavtal tecknas eller senast när ev.
villkor i köpeavtalet är uppfyllda. Mer info om och hur en öppen budgivning
går till finns på husmanhagberg.se/budgivning

KONTRAKTSSKRIVNING
Vid kontraktsskrivning träffas parterna vanligtvis på fastighetsmäklarens kontor.
Fastighetsmäklaren upprättar köpehandlingarna och går igenom dessa med
parterna. Oftast vill parterna skriva så fort som möjligt, eftersom varken bud
eller anbud är bindande tills överlåtelseavtal är påskrivet av båda parter.

HANDPENNING
Handpenning ska erläggas med vanligtvis 10% av köpeskillingen och betalas
normalt senast fem arbetsdagar efter kontraktsskrivning. Handpenning
deponeras på fastighetsmäklarens klientmedelskonto, skilt från
fastighetsmäklarens övriga tillgångar, till dess att alla villkor i avtalet är
uppfyllda. Köpet är fullbordat först när bostadsrättsföreningen har beviljat
köparen medlemskap i föreningen. I samband med medlemsansökan tar
föreningen en kreditupplysning på köparen.

ÖVERLÅTELSEAVGIFT/PANTSÄTTNINGSAVGIFT
De flesta bostadsrättsföreningar debiterar en överlåtelseavgift som får uppgå till
max 2,5% av ett prisbasbelopp och en pantsättningsavgift som får uppgå till
max 1% av ett prisbasbelopp per lån.

TILLTRÄDE
Vid tillträdet, då slutbetalning sker, träffas säljare och köpare på
fastighetsmäklarens kontor eller hos köparens bank. Fastighetsmäklaren skickar i
god tid innan ut en avräkning mellan parterna där det framgår vad som betalts
och vad som kvarstår att betala. Här regleras också ev. övriga löpande kostnader,
normalt sett endast månadsavgiften. Vid tillträdet överlämnar också
fastighetsmäklaren en journal över de arbetsuppgifter som är utförda under
förmedlingen.

REKLAMATION TILL SÄLJAREN
Det är säljaren som ansvarar för väsentliga fel eller brister i bostadsrätten upp till
två år efter tillträdet (se ”Köparens undersökningsplikt” ovan). Om köparen vill
framställa krav mot säljaren gällande fel i bostadsrätten, ska detta göras inom
skälig tid efter det att köparen upptäckt, eller borde ha upptäckt felet.

TILLÄGGSTJÄNSTER
Fastighetsmäklaren kan i vissa fall erhålla administrationsersättning från
leverantörer och samarbetspartners. Ev. administrationsersättningar presenteras i
det separata dokumentet ”Sidotjänster”.

KUNDOMBUDSMAN
Frågor gällande en specifik bostadsaffär besvaras i första hand av ansvarig
fastighetsmäklare. Vid ytterligare information eller vid frågor kring själva
fastighetsmäklartjänsten finns HusmanHagbergs Kundombudsman.
Kontaktuppgifter finns på husmanagberg.se/kundombudsmannen

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
HusmanHagberg behandlar de personuppgifter som lämnas till
fastighetsmäklare eller annan person ansluten till HusmanHagberg i enlighet
med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer på husmanhagberg.se/gdpr



Boka värdering med oss
på mäklarbokningen.se

HUSMANHAGBERG KARLSTAD
Östra Torggatan 10, Karlstad
Tel: 054-19 01 00
Mail: karlstad@husmanhagberg.se
husmanhagberg.se/karlstad


