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Välkommen hem till
Tvetgatan 197

Basfakta

Utgångspris: 1 995 000 kr/bud

Avgift: 3 790 kr/mån

Boarea: 54 kvm

Rum: 2 st och kök

Byggår: 1975

Objektstyp: Bostadsrättslägenhet

Läs mer om bostaden på skandiamaklarna.se

Högt upp i huset hittar ni denna nyrenoverade bostad 

med öppen och social planlösning mellan kök och 

vardagsrum. Tilltagen och möblerbar balkong som 

nås från vardagsrummet. För er som vill förlänga 

säsongen finns det möjlighet att glasa in balkongen. 

Köket går i mörka snickerier som bryts av med snygga 

mässingsdetaljer. Välutrustat med b.la. diskmaskin. 

Rejält med förvaring i walk in closet, den mjuka 

heltäckningsmattan bidrar till den lyxiga känslan. 

Sovrummet ligger lugnt och avskilt. Genomgående 

ljusa väggar och vitlaserat parkett. Bekvämt med hiss. 

P-plats finns att hyra.

HSB Brf Fridhem är en välskött och stabil förening.

Pontus Damm

Franchisetagare

Reg. Fastighetsmäklare

073-500 59 44

pontus.damm@skandiamaklarna.se



Hall |

Hall | Ta hissen näst högst upp och möts av en ljus 

och nyrenoverad bostad. Hallen har ljusa väggar och 

på golvet ligger en vitlaserad ekparkett som även 

löper i kök, sovrum och vardagsrum. Plats för 

ytterkläder just innanför dörren. Notera det charmiga 

fönstret mot vardagsrummet!

Vardagsrum |

Vardagsrum | De stora fönsterpartierna bidrar till den 

ljusa och luftiga känslan. Tack vare rummets storlek 

så ryms soffa, TV och matsalsbord med enkelhet. 

Social planlösning med access till både kök och 

balkong. Balkongen är möblerbar och vetter mot 

natursköna Fontin. Här kan ni följa årstiderna från 

första parkett.

Kök |

Kök | Ytterst genomtänkt och välplanerat. De mörka 

snickerierna bryts snyggt av mot handtag och 

blandare i mässing. Välutrustat med integrerad 

diskmaskin, varmluftsugn, induktionshäll, fläkt samt 

kombinerad kyl och frys.

Sovrum |

Sovrum | Lugnt och rofyllt beläget mot grönskan. Här 

ryms dubbelsäng med tillhörande nattduksbord. Plats 

för både garderober och byråer för er som önskar.

Badrum |

Badrum | Nyrenoverat. Utrustat med spegel, dusch, 

kommod och wc.

Välkommen hem.
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Planritning

Plan

Viss avvikelse kan förekomma. Ritningen är ej skalenlig.



bostadsfakta

Adress

Tvetgatan 197

Kommun

Kommun: Kungälv

Skattesats: 33.17%

Objektstyp

Bostadsrättslägenhet

Byggår

1975, 1975

Boarea

54 kvm. 

Enligt bostadsrättsföreningen

Våning

4 av 5. Hiss finns.

Rum 

2 rum , varav 1 sovrum. 

Avgift

3 790 kr/mån. ink. värme, vatten & kabel-tv.

Pris

1 995 000 kr

Uteplats/Balkong/Upplåten mark

Har balkong

Renoveringar

2019

Lägger om alla tak.

Installera nya låssystem.

Samfälligheten breddar parkeringsplatserna och 

elektrifiera större delen av platserna.

2018

Fasadtvätt på baksidan av huset.

Nya tvättmaskiner och torktumlare.

2017 

Dragit om avloppstam i motionsrum. 

Satt igen golvbrunnar i cykelrum. och f.d soprum.

Renoverat 4 st. toaletter i källarplan.

Bytt förrådsdörrar.

Bytt och rensat avloppsbrunnar, dörrstängare 

entrédörrar, hissmotorer och tvättmaskiner m.m. 

2015

Byte av spiskåpor och takfläktar samt sotning och 

OVK. 

2012

Renovering av fasader och balkonger.

GEMENSAMMA UTRYMMEN

Det finns barnvagnsrum, bastu, cykelförråd, 

träningsrum och tvättstuga.

Bilplats

Parkeringsplats med eluttag går att hyra för 250 

kr/mån, utan el för 138 kr/mån. Varje hushåll har 

enligt samfällighetens stadgar rätt till en permanent 

plats. En andra parkeringsplats går att få enligt 

separat kölista, parkeringsplats med eluttag går att 

hyra för 250 kr/mån, utan el för 138 kr/mån. Varje 

hushåll har enligt samfällighetens stadgar rätt till en 

permanent plats. En andra parkeringsplats går att få 

enligt separat kölista.



TV och Internet

Com-Hems grundutbud av TV-kanaler ingår i 

månadsavgiften. Bredband tecknas indviduellt med 

Com-Hem.

Bostadsrättsförening

Föreningens namn: HSB Brf Fridhem

Organisationsnummer: 753300-0365

Föreningsform: Bostadsrättsförening

Lägenhetsnummer: 13

Antal lägenheter: 140

Antal lokaler: 15

Övrigt om föreningen: Föreningen äger fastigheten 

Kungsljuset 4, 5, 6 och 7 med adresserna Tvetgatan 

197-199, 215-217, 233-235 och 249-251. Total 

lägenhetsyta är 8 946 m² och total lokalyta 80 m². 

Lägenheterna är fördelat enligt följande: 12 st. 1or, 96 

st. 2or och 32 st. 3or. Föreningen har en 

underhållsplan som uppdateras årligen. Föreningen 

äger marken.

Ekonomin är riktigt bra och föreningen är lågt 

belånade med skuld/m² på endast 896 kr enligt 

årsredovisningen (2018). Inga avgiftshöjningar är 

planerade.

Brf Fridhem ingår i Tvetens samfällighetsförening 

och genom den sköts grönområden, parkeringar och 

snöröjning. För mer info om samfälligheten besök 

deras informativa hemsidan www.tveten.se

Uppvärmning

Fjärrvärme

Ekonomi

Driftskostnaden är ca 400 kr/mån och fördelas enligt 

följande: försäkring 150 kr, hushållsström 250 kr, 

Pantsatt: ja

Pantsättningsavgift: 465 kr

Överlåtelseavgift: 1163 kr betalas av säljaren

Andel av årsavgift: 0.61074%

Andel i förening: 0.61613%

Energiklass E. Energiprestanda: 131 kWh/m²/år.

Utförd 2019-04-08



både köpare och säljare, samt att eventuella svä-

varvillkor är uppfyllda, är köpet bindande. Med 

andra ord är inte ett anbud eller ett muntligt 

eller skriftligt löfte bindande för varken köpare 

eller säljare.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Din personliga integritet och vår hantering av 

dina personuppgifter är viktig för oss. För att ta 

del av SkandiaMäklarnas integritetspolicy besök

www.skandiamaklarna.se/anvandarvillkor

Läs mer om vad du ska tänka på när du köper en 

bostad på www.skandiamaklarna.se/kopa

ADMINISTRATIONSERSÄTTNING FÖR  

ANNONSERINGPÅ HEMNET

För annons som publiceras utbetalar Hemnet  

Service HNS AB en ersättning till det publicerande 

mäklarkontoret.

ENERGIDEKLARATION

Från och med 1 juli 2012 har bostadsrättsföreningar 

skyldighet att upprätta en energideklaration för 

 föreningens fastighet. 

     Deklarationen ska utföras tillsammans med en 

ackrediterad energiexpert.

ERBJUDANDE BOENDEKALKYL

Om du önskar få en beräkning av boendekostnaderna, 

kontakta ansvarig fastighetsmäklare som erbjuder att 

upprätta en skriftlig boendekostnadskalkyl.

KÖPARENS UNDERSÖKNINGSPLIKT

Köparen har en långtgående undersökningsplikt och

uppmanas att före köpet undersöka lägenheten. 

 Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen

borde kunnat upptäcka.

     Säljaren svarar inte heller för fel och brister som 

köparen borde ha räknat med eller borde ha förvän-

tat sig med hänsyn till bostadsrättens ålder, pris, 

skick och användning. Om det finns symptom på fel 

som köparen inte själv kan dra slutsatser av måste 

köparen gå vidare med sin undersökning och, om så 

krävs, anlita en sakkunnig för att fullgöra sin under-

sökningsplikt. Det är inte bara själva lägenheten som 

undersökningsplikten omfattar. Även förhållanden 

kring bostadsrättsföreningen bör undersökas. En 

kontakt med företrädare för föreningen bör därför 

alltid ingå i köparens undersökning, liksom en

genomgång av stadgar och senaste årsredovisning.

För mer detaljerad information kontakta din lokala

SkandiaMäklare, eller besök oss på

www.skandiamaklarna.se

     Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör

huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av

fastighetsmäklaren endast om omständigheterna

ger anledning till detta.

BUDGIVNING

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag

och innebär att du som spekulant lämnar ditt bud

till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande

redovisar buden till säljaren. Senast när förmedlings-

uppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren 

en budgivningslista till köpare och säljare med namn, 

kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella vill-

kor. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver 

inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan 

köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har 

inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant 

lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan 

köpekontraktet undertecknats, är mäk laren skyldig 

att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning 

till om budet skall beaktas.

SÄLJARENS FRIA PRÖVNINGSRÄTT  

OCH KONTRAKTSSKRIVNING

Säljaren har så kallad fri prövningsrätt. Det

innebär att endast säljaren kan besluta till vem och 

vilket pris denne vill sälja. När köparen har

kommit överens med säljaren om köpeskillingen

och andra eventuella villkor skrivs köpekontraktet. 

Först när köpekontraktet (som uppfyller lagens form-

krav för ett köpekontrakt) är under tecknat av 

Bra att veta



Vid varje försäljning skänker vi
ett bidrag till SOS Barnbyar.
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bostad på www.skandiamaklarna.se/kopa

ADMINISTRATIONSERSÄTTNING FÖR  

ANNONSERINGPÅ HEMNET

För annons som publiceras utbetalar Hemnet  
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till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande

redovisar buden till säljaren. Senast när förmedlings-

uppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren 

en budgivningslista till köpare och säljare med namn, 

kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella vill-

kor. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver 

inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan 

köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har 
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Bra att veta

Vad är din
bostad värd?

kontakta mig för en kostnadsfri värdering.

Pontus Damm

tfn: 073-500 59 44

pontus.damm@skandiamaklarna.se



skandiamäklarna är ett av sveriges största 

fastighetsmäklarföretag med våra mäklare och kontor 

fördelade över hela landet. vi är även aktiva i spanien,

där vi finns i flera populära områden. vi förmedlar

privatboende, dvs. villor, bostadsrätter och fritidshus, 

samt kommersiella fastigheter, gods, gårdar och lantbruk.

Ända sedan starten 1980 har vi strävat efter att erbjuda 

tjänster med högre kvalitet än andra i branschen.

 det har lönat sig.

skandiamäklarna Kungälv/Ale/Stenungsund

Torggatan 2, 442 32 Kungälv

tel 0303-23 31 70

kungalv@skandiamaklarna.se


