
Klarlagt

Norra Liden 10



Nybyggd villa med hög
standard.
Onsala

Fakta

ADRESS Norra Liden 10, Onsala

ANTAL RUM 4 rum varav 3 sovrum

BOAREA + BIAREA 101 kvm+30 kvm (taxeringsinformation)

BYGGNADSÅR 2014

TOMT 953 kvm

UTGÅNGSPRIS 4 950 000 kr



Ansvarig mäklare

Joachim Sköld

Tel: 0300-32 31 51
Mob: 0761-99 39 51
Mail: joachim.skold@husmanhagberg.se





Bostaden
Norra Liden 10

KOMMUN Kungsbacka

OMRÅDE Onsala

FASTIGHETSBETECKNING Liden 1:95

TAXERINGSVÄRDE (2015) 2 815 000 kr varav byggnad 1 749
000 kr. Typkod 220

PANTBREV 4 st totalt 4 250 000 kr

VATTEN/AVLOPP
Kommunalt vatten året om. Kommunalt avlopp

SERVITUT ETC
Gemensamhetsanläggning: Kungsbacka Liden GA:1, Gemensamhetsanläggning:
Kungsbacka Liden GA:2

UPPLÅTELSEFORM Friköpt

DRIFTKOSTNAD
El: 18 723 kr
Renhållning: 2 182 kr
Vatten/avlopp: 4 995 kr
Samfällighetsavgift: 450 kr
Summa år: 26 350 kr

Antal personer i hushållet: 2

KOMMENTAR TILL DRIFTKOSTNAD
Ovanstående elkostnad baseras på en faktisk förbrukning av endast 9 022 kWh/år.
Bostaden är med i två vägföreningar. Den stora kostar 450 kr/år. Den lilla (sista korta
vägen ner till huset) har ingen fast årskostnad. De hus som ligger där delar på de
kostnader som uppkommer.

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.

BYGGNADSSÄTT
Tak: Betongpannor
Utv. plåtarbete: Lackerad plåt
Stomme: Trä
Fasad: Puts & trä
Fönster: 3-glas
Grundläggning: Betongplatta

VENTILATION Mekanisk frånluft med återvinning.

ÄGARE Irene Anneli Fogelberg
Mikael Fogelberg

TILLTRÄDE Enligt överenskommelse











Interiör
Drömmer du om ett nytt hus? Kanske har du tittat på
tomter men avskräcks för allt jobb och ovisshet? Här har
vi vad du söker efter!  Ett tillfälle att förvärva ett nästan
nybyggt Myresjöhus med promenadavstånd till både skola
och idrottsplats i Onsala. Här bor du fint i ett nytt hus
med hög kvalité och standard. Trädgården är
insynsskyddat och gränsar till vackert naturområde. På
cykelavstånd finns många härliga badvikar. Bussen till
arbetet går endast ca 100 meter bort. Kontakta oss redan
idag vid intresse.

Detta hus har ett både vackert och strategiskt läge, med
kort promenadavstånd till skolor, dagis och idrottsplats.
Här finner vi denna fina nyproducerade villa från
Myresjöhus. Ska du ta bussen till Kungsbacka eller
Göteborg så finner du hållplatsen endast ett stenkast bort.
Huset ligger väl skyddat längs ner på gatan. Ändå har vi
här naturen som närmsta granne med altan och trädgård i
insynsskyddat söder och västerläge.
Detta hus färdigställdes så sent som 2014 av Myresjöhus.
Under dessa år har man hunnit med att göra mycket av
det som ska färdigställas efter att ett nytt hus är på plats,
och man har gjort det med stil och hög standard. Här
finns exempelvis en entrégång och kantsten i granit. Man
har byggt en fin altan i väster och även runt hörnet mot
den sista kvällssolen. I både stenläggning, rabatter, altan
och i naturen utanför trädgården har man monterat
trädgårdsbelysning av olika slag så att det är riktigt mysigt
på kvällarna.
I trädgården har man låtit uppföra ett växthus som
används både för odling men också som ett uterum på
kvällarna.
Vi går in i huset och hänger av kläderna i entréhallen.

Direkt till vänster finner vi de stora sociala ytorna. Här har
vi vardagsrum, matplats och kök i en öppen planlösning
med tak, öppet hela vägen till nock. Den höga takhöjden i
kombination med de stora fönsterpartierna ger detta rum
en härlig rymd och en luftig känsla. Här har du friheten
att allt eftertycke och smak släppa in dagsljus eller hålla
ute alltför intensiv sommarsol med hjälp av lamellgardiner.
Det är också väldigt vackert att från både vardagsrum och
kök få blicka ut mot skogsdungen med dess natur.

Hela huset känns genomtänkt och väldisponerat. Här
ryms tre bra sovrum och med både gästtoalett och
badrum. Badrummet har man gett den där härligt
ombonade känslan som vi finner på många moderna
hotell med stora lite mörkare kakelplattor.
Alla rum har genomgående samma fina ekparkett medan
vi i hallen och i våtrummen har fina klinkergolv. Hela
huset har självfallet vattenburen golvvärme.
Till höger om entrén har vi en rymlig tvättstuga/grovkök.
Här finns både tvättmaskin, torktumlare och torkskåp.
Härifrån går vi ut till garaget och till ett rejält tilltaget
förråd. Garage- och förrådsgolvet är utrustat med
klinkerplattor. Huset är utrustat med säkerhetslarm.
Säljarna beskriver området som både lugnt och tryggt och
med trevliga grannar. Tomten är, som tidigare nämnts,
insynsskyddad. Detta tack vare en fin vintergrön
lagerbladshäck.
Infarten framför huset är rejält tilltagen.
På norrsidan finns gott om plats att parkera många bilar
eller att bygga en friggebod, extra förråd eller carport
utöver det som redan finns idag.
Det är intressant att reflektera över hur bekvämt det är att
ha allt på ett plan och hur mycket man får plats med när
man inte har ett trapphus som tar upp stora ytor. Huset är

verkligen välplanerat. När de kyliga höst och vinterdagarna kommer tänder
du här en mysig brasa i den fina braskaminen från Contura och njuter av
den extra värmen. Även utan braskaminen är energiförbrukningen i detta
hus mycket låg. Ta gärna en extra titt på energideklarationen.
För att inte beskrivningen ska bli för lång så avslutar jag här och hälsar dig
varmt välkommen på visning.

Övrigt
Fastigheten är ansluten med en öppen fiber

Klarlagt

Klarlagtmärkningen på
en villa innebär bl.a.
att fastigheten är
besiktigad och att
säljaren är
ansvarsförsäkrad mot
dolda fel. Läs mer om
Klarlagt på
husmanhagberg.se/
klarlagt.
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Välkommen till
Onsala!
ALLMÄNT OM OMRÅDET
Onsala är en gammal lantbruks- och sjöfararbygd som förvandlats till ett
modernt samhälle, ett samhälle som kombinerar tätortens bekvämlighet
med landsbygdens idyll. Inte minst närheten till havet sätter sin prägel.
Onsala är en halvö, Onsala centrum ligger 12 km från Kungsbacka
centrum och ca 35 km söder om Göteborg. För 30 år sedan var Onsala
mest landsbygd med färre än 2 000 invånare. Idag bor här 14 000
människor. I området finns ca 500 företag.

KOMMUNIKATION
Från Onsala har vi goda kommunikationer med buss som går till
Kungsbacka Resecentrum. Busstiderna är anpassade så att man med kort
väntetid kan ta pendeltåget till Göteborg.
Inom några år kommer det att finnas en ny Onsalaväg som kommer att gå
från Gottskärsvägen till Forsbäck.

NÄRSERVICE
I Onsala har du tillgång till förskola och skola upp till årskurs 9,
vårdcentral, tandläkare mm. I Onsala centrum finns också livsmedelsbutik,
apotek, restaurang, bankomat, frisör, klädbutiker mm.

Klarlagt

Den här bostaden
är märkt Klarlagt!

Klarlagt - Värdefullt för
dig som köpare.

Vad innebär klarlagt?
Klarlagt innebär att huset är noga besiktigat av en oberoende och opartisk
besiktningsman. I besiktningen ingår även att besiktningsmannen tittar
extra på el-, vatten- och avloppsinstallationer. Klarlagt innebär att du som
köpare blir ersatt för konstaterade dolda fel enligt försäkringsvillkoren i
upp till tio år efter tillträdet. En ytterligare fördel med Klarlagt är att
försäkringen även innefattar dolda fel gällande el-, vatten- och
avloppsinstallationer. Detta ger dig en trygghet och ett mervärde i ditt
bostadsköp.

Köparens ansvar
Som köpare har du enligt lag en omfattande undersökningsplikt. Tjänsten
Klarlagt fråntar inte dig din undersökningsplikt enligt Jordabalken 4:19.
För att uppfylla en del av din undersökningsplikt erbjuds du att göra en s k
köpargenomgång. Väljer du att utföra en genomgång på plats i bostaden
medföljer en kostnadsfri försäkring, värde 1 900 kr. Denna försäkring
täcker plötsliga och oförutsedda skador på vitvaror enligt gällande
försäkringsvillkor när försäkringen tecknas. Notera att det måste ske en
köpargenomgång för att köparen ska få ett ansvarsförhållande med
besiktningsbolaget.

• Kännedom om bostadens skick

• Bostaden är omfattande undersökt

• Tryggare att lägga bud

• Möjlighet till köpargenomgång

på plats med fri vitvaruförsäkring

som gäller i tolv månader från

tillträdesdagen

Vill du veta mer om Klarlagt, kontakta Independia på telefonnummer
031-712 98 89 eller support@independia.se. För vidare
försäkringsinformation, kontakta Nordic Försäkring & Riskhantering AB på
telefonnummer 031-40 53 70 eller info@nordic.se

Läs mer om Klarlagt på husmanhagberg.se/klarlagt



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
Upplysningsplikten innebär att säljaren måste informera köparen om de fel och
brister som hon eller han känner till och som är svåra för köparen att upptäcka.
Dock är köparens undersökningsplikt mycket mer långtgående och utgångsläget
är att säljaren inte kan göras ansvarig för fel eller brister som köparen borde ha
kunnat upptäcka vid en noggrann besiktning eller borde ha förväntat sig med
hänsyn till fastighetens ålder och/eller skick. Läs mer på husmanhagberg.se/
undersokningsplikt/fastighet

KÖPARENS UNDERSÖKNINGSPLIKT
Utgångspunkten är att fastigheten övertas i det befintliga skick den befinner sig i
på kontraktsdagen. Köpare har en långtgående undersökningsplikt som innebär
att hon eller han är skyldig att noggrant undersöka fastigheten. Det betyder att
köparen i efterhand inte kan ställa krav på säljaren för fel och brister som skulle
kunna ha upptäckts innan köpet. Säljaren svarar inte heller för brister och
avvikelser som köparen borde ha räknat med, eller borde ha förväntat sig, med
hänsyn till byggnadens ålder och/eller skick.

Om köparen upptäcker något som kan tyda på ett fel ingår det i
undersökningsplikten att utreda detta närmare. Det finns inga krav på att
undersökningen ska göras av en fackman men det är klokt att anlita någon som
yrkesmässigt utför besiktningar. En säljare är ansvarig för dolda fel, d v s fel som
inte har gått att upptäcka eller som köparen bord ha förväntat sig, upp till tio år
efter tillträdet.
Läs mer på husmanhagberg.se/undersokningsplikt/fastighet

BYGGLOV OCH DETALJPLAN
Om en köpare planerar att göra ny-, till- eller ombyggnader är det viktigt att
veta vad som gäller för fastigheten enligt planbestämmelserna. Ansvarig
fastighetsmäklare kan hänvisa till rätt kontaktperson på kommunen om
ytterligare information önskas.

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
Handpenningen, vanligtvis 10%, betalas normalt senast fem arbetsdagar efter
kontraktsskrivning. Om det finns några villkor upptagna i kontraktet,
exempelvis besiktningsvillkor, deponeras handpenningen på ett särskilt
klientmedelskonto skilt från fastighetsmäklarens övriga tillgångar, till dess att
alla villkor i avtalet är uppfyllda.

LAGFARTS- OCH INTECKNINGSKOSTNADER
Lagfartsavgiften är 1,5% (gäller fysisk person) och beräknas på köpesumman
eller taxeringsvärdet om detta är högre och betalas av köparen. Expeditionsavgift
på 825 kr tillkommer. Kostnaden för uttag av nya inteckningar är 2% av
inteckningsbeloppet. Expeditionsavgift tillkommer.

REKLAMATION TILL SÄLJAREN
Säljaren ansvarar för s k dolda fel (se ”Köparens undersökningsplikt” ovan) i
fastigheten upp till tio år efter tillträdet. Om köparen vill framställa krav mot
säljaren gällande fel och/eller brister i fastigheten bör detta göras inom skälig tid
efter det att köparen upptäckt felet/bristen.

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 KUNGSBACKA
Energigatan 12, Kungsbacka
Tel: 0300-32 31 50
Mail: kungsbacka@husmanhagberg.se
husmanhagberg.se/kungsbacka


