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MOSSHOLMEN

Kvarteret Nordsjö

ANTAL RUM & STORLEK 2-4 rok, 56,3-93,7 m²

TYP Bostadsrättslägenhet

UPPLÅTELSEFORM Bostadsrätt

AVGIFT 4 281-6 622 kr/mån

HELÉN ROTH

DIREKT

BOBUTIK

 Fastighetsmäklare

070-381 49 99
0304-67 13 70

helen.roth@svenskfast.se

LENNART THOMSEN

DIREKT

BOBUTIK

Fastighetsmäklare

0720-77 77 07
0304-67 13 70

lennart.stenungsund@svenskfast.se

Njut av bostadsrättens enkelhet i harmoni med havets
skiftningar året om. Kvarteret Nordsjö ska bebyggas med tre
flerbostadshus om totalt 33 bostadsrättslägenheter placerade

längs kajen med havet som granne. Planerad byggstart hösten
2017.

BOSTADSINFO TILL MOBIL SMS:A 155753 TILL 71122































Objekts-
beskrivning

Njut av bostadsrättens enkelhet i harmoni med
havets skiftningar året om. Kvarteret Nordsjö

ska bebyggas med tre flerbostadshus om totalt
33 bostadsrättslägenheter.

Mossholmen växer fram som ett nytt kustsamhälle där du kan bo
bekvämt året om. Bostäder för er som älskar havsmiljön och vill
ha hög livskvalitet.

Kvarteret Nordsjö ligger längs Mossholmens västra kaj och
kommer enligt detaljplanens intentioner bebyggas med
flerbostadshus i tre våningar och en vindsvåning.

De tre husen placeras längs kajen, inbördes förskjutna.

Parkering sker i ett gemensamt parkeringsgarage under husen,
vilket ger trygga parkeringar året om, samtidigt som så lite mark
som möjligt tas i anspråk.

Öster om bostadshusen anläggs en skyddad entrégård med
parkmiljö och kompletterande parkering för besökare samt
gemensamt miljörum mitt på entrégården vid garageinfarten. Ut
mot gatan i den norra delen skapas parkering och ett eget
mindre miljörum för kvarteret Ingo. De mindre
komplementbyggnaderna på entrésidan, med sedumtak, bidrar
tillsammans med cykelparkering och låga plank runt
besöksparkeringarna till en småskalig miljö, med intimare
gårdsrum. Parken karaktäriseras av typiskt bohuslänskt
krypande och klättrande växtlighet och genomkorsas av flera
olika rörelsemöjligheter.

Bostäderna i markplan får tillgång till stora uteterrasser i väster.
Även terrassytan mellan husen knyts till intilliggande lägenheter.
Mellan de två södra husen görs en passage från entrégården till
bryggan.

Husets arkitektur
Bostadshusen ges en traditionell huskropp med sadeltak.
Fasaderna mot väster glasas upp med stora skjutpartier. Mot
norr, söder och öster görs en mer sluten karaktär.

I kontrast till de skarpskurna volymerna ges balkonger en
böljande form som påminner om vågor.

Fasaderna kläs med ljusa skivor med vertikal indelning för att
knyta an till en traditionell kustnära färgskala samtidigt som
skivmaterialet tål det utsatta läget. Karaktärsmässigt ansluter
det också till befintliga hus i Kv Ingo på piren i norr och till Kv
Amazon i söder. Taken bekläds med grå plåt lika övrig
bebyggelse i området.

ALLMÄNT OM LÄGENHETEN
Upplåtelseform
Bostadsrätt.

Antal Rum
2 - 4 rok

Boarea
56,3 - 93,7 m²

ALLMÄNT OM BYGGNADEN
Kommun
Tjörn

EKONOMI
Månadsavgift
Månadsavgiften är 4 281 - 6 622 kr
I avgiften ingår:
El
Värme
Vatten
Garage
Hushållsel tillkommer.



Andelstal
Andel i föreningen: Uppgifterna har inte gått att få fram.
Andel av månadsavgift: Uppgifterna har inte gått att få fram.

Pantsättning
Pantsättning är inte kontrollerad.

INFORMATION OM FÖRENINGEN
Adress
Mossholmsvägen 1, Bleket

Parkering
Bilplats 1: Garage , ingår i avgiften, har strömuttag.

VAD KOSTAR NYA BOENDET?
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.

Kvarteret Nordsjö - Översikt

Planritningar/Situationsplan

Alternativ för 3:or

Prislista

Förenklad byggbeskrivning

Förenklad rumsbeskrivning

Juridisk information Bostadsrätt köpare

Våra tilläggstjänster

Egna anteckningar



Kvarteret Nordsjö

www.mossholmen.se

Förmedlas av 

Svensk Fastighetsförmedling

Helen Roth: 0703 - 814 999

17-01-31 • Med reservation för ev ändringar.

N



Kvarteret Nordsjö

www.mossholmen.se

Förmedlas av 

Svensk Fastighetsförmedling

Helen Roth: 0703 - 814 999

17-01-31 • Med reservation för ev ändringar.

GARAGE
PLAN 0



Kvarteret Nordsjö

www.mossholmen.se

Förmedlas av 

Svensk Fastighetsförmedling

Helen Roth: 0703 - 814 999

17-01-31 • Med reservation för ev ändringar.

HUS 3
PLAN 2

HUS 3
PLAN 1

HUS 2
PLAN 2

HUS 2
PLAN 1

HUS 1
PLAN 2

HUS 1
PLAN 1



Kvarteret Nordsjö

www.mossholmen.se

Förmedlas av 

Svensk Fastighetsförmedling

Helen Roth: 0703 - 814 999

17-01-31 • Med reservation för ev ändringar.

HUS 3
PLAN 3

HUS 2
PLAN 3

HUS 3
VINDS-
PLAN

HUS 2
VINDS-
PLAN

HUS 1
VINDS-
PLAN

HUS 1
PLAN 3



Kvarteret Nordsjö

www.mossholmen.se

Förmedlas av 

Svensk Fastighetsförmedling

Helen Roth: 0703 - 814 999

17-01-31 • Med reservation för ev ändringar.

FASADER
SÖDER

FASADER
NORR

FASADER
ÖSTER

FASADER
VÄSTER
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Kvarteret Nordsjö

SID 1 (18)

www.mossholmen.se

Förmedlas av 

Svensk Fastighetsförmedling

Helen Roth: 0703 - 814 999

17-01-10 • Med reservation för ev ändringar.

4 rum och kök • 
• Hus 1, 2 och 3
• Plan 1 
• Terrass i väster
• Boendeyta: ca 93,5 m2

• Bostadsrätt

1

3

2
N

Hus 3 Hus 2 Hus 1

Fasad väster, mot havet

PLANRITNING SKALA 1:100  
1 cm på ritningen är 1 m i verkligheten

TECKENFÖRKLARINGAR
G Garderob
ST Städskåp
D Dusch
H  Hyllskåp
K/S Kyl/Sval
F Frys
DM Diskmaskin
TM Tvättmaskin  
TT Torktumlare

Situationsplan

 1101  2101  3101

1 cm



Kvarteret Nordsjö

SID 2 (18)

www.mossholmen.se

Förmedlas av 

Svensk Fastighetsförmedling

Helen Roth: 0703 - 814 999

17-01-10 • Med reservation för ev ändringar.

Terrass, plan 1, hus 1 • 

Trappa 
till kaj

KAJ

Allmän  
gångväg

TERRASS

 1101



Kvarteret Nordsjö

SID 3 (18)

www.mossholmen.se

Förmedlas av 

Svensk Fastighetsförmedling

Helen Roth: 0703 - 814 999

17-01-10 • Med reservation för ev ändringar.

Terrass, plan 1, hus 2  • 

Trappa till kaj

A
ll

m
än

 g
ån

g
vä

g

TERRASS

 2101



Kvarteret Nordsjö

SID 4 (18)

www.mossholmen.se

Förmedlas av 

Svensk Fastighetsförmedling

Helen Roth: 0703 - 814 999

17-01-10 • Med reservation för ev ändringar.

Terrass, plan 1, hus 3 •  3101

Trappa till kaj

TERRASS



Kvarteret Nordsjö

SID 5 (18)

www.mossholmen.se

Förmedlas av 

Svensk Fastighetsförmedling

Helen Roth: 0703 - 814 999

17-01-10 • Med reservation för ev ändringar.

2 rum och kök • 
• Hus 1, 2 och 3
• Plan 1, 2 och 3 
• Terrass i väster, plan1
• Balkongterrass i väster, plan 2 och 3
• Boendeyta: ca 56 m2

• Bostadsrätt

 1102  2102  3102 1202  2202  3202 1302  2302 3302

1

3

2

Fasad väster, mot havet

N

PLANRITNING SKALA 1:100  
1 cm på ritningen är 1 m i verkligheten

1 cm

TECKENFÖRKLARINGAR
G Garderob
ST Städskåp
D Dusch
H  Hyllskåp
K/F Kyl/frys
DM Diskmaskin
KM Kombinerad Tvättmaskin / 
 Torktumlare

Hus 3 Hus 2 Hus 1

Situationsplan



Kvarteret Nordsjö

SID 6 (18)

www.mossholmen.se

Förmedlas av 

Svensk Fastighetsförmedling

Helen Roth: 0703 - 814 999

17-01-10 • Med reservation för ev ändringar.

 1102Terrass, plan 1, hus 1  • 

Trappa till kaj

TERRASS



Kvarteret Nordsjö

SID 7 (18)

www.mossholmen.se

Förmedlas av 

Svensk Fastighetsförmedling

Helen Roth: 0703 - 814 999

17-01-10 • Med reservation för ev ändringar.

 2102Terrass, plan 1, hus 2  • 

Trappa till kaj

TERRASS



Kvarteret Nordsjö

SID 8 (18)

www.mossholmen.se

Förmedlas av 

Svensk Fastighetsförmedling

Helen Roth: 0703 - 814 999

17-01-10 • Med reservation för ev ändringar.

 3102Terrass, plan 1, hus 3  • 

Trappa till kaj

TERRASS



Kvarteret Nordsjö

SID 9 (18)

www.mossholmen.se

Förmedlas av 

Svensk Fastighetsförmedling

Helen Roth: 0703 - 814 999

17-01-10 • Med reservation för ev ändringar.

4 rum och kök • 
• Hus 1, 2 och 3
• Plan 1 
• Terrass i väster
• Boendeyta: ca 93,5 m2

• Bostadsrätt

1

3

2

Fasad väster, mot havet

N

Hus 3 Hus 2 Hus 1

PLANRITNING SKALA 1:100  
1 cm på ritningen är 1 m i verkligheten

TECKENFÖRKLARINGAR
G Garderob
ST Städskåp
D Dusch
H  Hyllskåp
K/S Kyl/Sval
F Frys
DM Diskmaskin
TM Tvättmaskin  
TT Torktumlare

Situationsplan

 1103  2103  3103

1 cm



Kvarteret Nordsjö

SID 10 (18)

www.mossholmen.se

Förmedlas av 

Svensk Fastighetsförmedling

Helen Roth: 0703 - 814 999

17-01-10 • Med reservation för ev ändringar.

Terrass, plan 1, hus 1  •  1103

Trappa till kaj

A
ll

m
än

 g
ån

g
b

an
a

TERRASS



Kvarteret Nordsjö

SID 11 (18)

www.mossholmen.se

Förmedlas av 

Svensk Fastighetsförmedling

Helen Roth: 0703 - 814 999

17-01-10 • Med reservation för ev ändringar.

Terrass, plan 1, hus 2  •  2103

Trappa till kaj

TERRASS



Kvarteret Nordsjö

SID 12 (18)

www.mossholmen.se

Förmedlas av 

Svensk Fastighetsförmedling

Helen Roth: 0703 - 814 999

17-01-10 • Med reservation för ev ändringar.

Terrass, plan 1, hus 3  •  3103

Trappa till kaj

P-PLATSER

TERRASS



Kvarteret Nordsjö

SID 13 (18)

www.mossholmen.se

Förmedlas av 

Svensk Fastighetsförmedling

Helen Roth: 0703 - 814 999

17-01-10 • Med reservation för ev ändringar.

4 rum och kök • 
• Hus 1, 2 och 3
• Plan 2 
• Balkongterrass i väster
• Boendeyta: ca 93,5 m2

• Bostadsrätt

1

3

2
N

Hus 3 Hus 2 Hus 1

Fasad väster, mot havet

PLANRITNING SKALA 1:100  
1 cm på ritningen är 1 m i verkligheten

1 cm

TECKENFÖRKLARINGAR
G Garderob
ST Städskåp
D Dusch
H  Hyllskåp
K/S Kyl/Sval
F Frys
DM Diskmaskin
TM Tvättmaskin  
TT Torktumlare

Situationsplan

 2201  3201 1201



Kvarteret Nordsjö

SID 14 (18)

www.mossholmen.se

Förmedlas av 

Svensk Fastighetsförmedling

Helen Roth: 0703 - 814 999

17-01-10 • Med reservation för ev ändringar.

4 rum och kök • 
• Hus 1, 2 och 3
• Plan 2 
• Balkongterrass i väster
• Balkong i öster
• Boendeyta: ca 93,5 m2

• Bostadsrätt

1

3

2

Fasad väster, mot havet

N

Hus 3 Hus 2 Hus 1

PLANRITNING SKALA 1:100  
1 cm på ritningen är 1 m i verkligheten

1 cm

TECKENFÖRKLARINGAR
G Garderob
ST Städskåp
D Dusch
H  Hyllskåp
K/S Kyl/Sval
F Frys
DM Diskmaskin
TM Tvättmaskin  
TT Torktumlare

Situationsplan

 2203  3203 1203



Kvarteret Nordsjö

SID 15 (18)

www.mossholmen.se

Förmedlas av 

Svensk Fastighetsförmedling

Helen Roth: 0703 - 814 999

17-01-10 • Med reservation för ev ändringar.

4 rum och kök • 
• Hus 1, 2 och 3
• Plan 3 
• Balkongterrass i väster
• Balkong i öster
• Boendeyta: ca 93,5 m2

• Bostadsrätt

1

3

2
N

Hus 3 Hus 2 Hus 1

Fasad väster, mot havet

PLANRITNING SKALA 1:100  
1 cm på ritningen är 1 m i verkligheten

1 cm

TECKENFÖRKLARINGAR
G Garderob
ST Städskåp
D Dusch
H  Hyllskåp
K/S Kyl/Sval
F Frys
DM Diskmaskin
TM Tvättmaskin  
TT Torktumlare

Situationsplan

 1301  2301  3301



Kvarteret Nordsjö

SID 16 (18)

www.mossholmen.se

Förmedlas av 

Svensk Fastighetsförmedling

Helen Roth: 0703 - 814 999

17-01-10 • Med reservation för ev ändringar.

4 rum och kök • 
• Hus 1, 2 och 3
• Plan 3 
• Balkongterrass i väster
• Balkong i öster
• Boendeyta: ca 93,5 m2

• Bostadsrätt

1

3

2

Fasad väster, mot havet

N

Hus 3 Hus 2 Hus 1

PLANRITNING SKALA 1:100  
1 cm på ritningen är 1 m i verkligheten

1 cm

TECKENFÖRKLARINGAR
G Garderob
ST Städskåp
D Dusch
H  Hyllskåp
K/S Kyl/Sval
F Frys
DM Diskmaskin
TM Tvättmaskin  
TT Torktumlare

Situationsplan

 1303  2303  3303



Kvarteret Nordsjö

SID 17 (18)

www.mossholmen.se

Förmedlas av 

Svensk Fastighetsförmedling

Helen Roth: 0703 - 814 999

17-01-10 • Med reservation för ev ändringar.

2 rum och kök • 
• Hus 1, 2 och 3
• Vindsvåning 
• Balkongterrass i väster
• Terrass i söder
• Boendeyta: ca 73 m2

• Bostadsrätt

1

3

2

Fasad väster, mot havet

N

Hus 3 Hus 2 Hus 1

PLANRITNING SKALA 1:100  
1 cm på ritningen är 1 m i verkligheten

1 cm

TECKENFÖRKLARINGAR
G Garderob
ST Städskåp
D Dusch
H  Hyllskåp
K/F Kyl/frys
DM Diskmaskin
TM Tvättmaskin  
TT Torktumlare
TF Takfönster

Situationsplan

 1401  2401  3401



Kvarteret Nordsjö

SID 18 (18)

www.mossholmen.se

Förmedlas av 

Svensk Fastighetsförmedling

Helen Roth: 0703 - 814 999

17-01-10 • Med reservation för ev ändringar.

2 rum och kök • 
• Hus 1, 2 och 3
• Vindsvåning 
• Balkongterrass i väster
• Terrass i norr
• Boendeyta: ca 73 m2

• Bostadsrätt

1

3

2

Fasad väster, mot havet

N

Hus 3

Situationsplan

Hus 2 Hus 1

PLANRITNING SKALA 1:100  
1 cm på ritningen är 1 m i verkligheten

1 cm

TECKENFÖRKLARINGAR
G Garderob
ST Städskåp
D Dusch
H  Hyllskåp
K/F Kyl/frys
DM Diskmaskin
TM Tvättmaskin  
TT Torktumlare
TF Takfönster

 1402  2402  3402



Kvarteret Nordsjö

SID 1 (6)

www.mossholmen.se

Förmedlas av 

Svensk Fastighetsförmedling

Helen Roth: 0703 - 814 999

17-01-10 • Med reservation för ev ändringar.

Alternativ 3 rum och kök • Plan  1 
• Hus 1, 2 och 3
• Plan 1 
• Terrass i väster
• Boendeyta: ca 93,5 m2

• Bostadsrätt

1

3

2

Fasad väster, mot havet

N

Hus 3 Hus 2 Hus 1

PLANRITNING SKALA 1:100  
1 cm på ritningen är 1 m i verkligheten

1 cm

TECKENFÖRKLARINGAR
G Garderob
ST Städskåp
D Dusch
H  Hyllskåp
K/S Kyl/Sval
F Frys
DM Diskmaskin
TM Tvättmaskin  
TT Torktumlare

Situationsplan



Kvarteret Nordsjö

SID 2 (6)

www.mossholmen.se

Förmedlas av 

Svensk Fastighetsförmedling

Helen Roth: 0703 - 814 999

17-01-10 • Med reservation för ev ändringar.

Alternativ 3 rum och kök • Plan 1
• Hus 1, 2 och 3
• Plan 1 
• Terrass i väster
• Boendeyta: ca 93,5 m2

• Bostadsrätt

1

3

2
N

Hus 3 Hus 2 Hus 1

Fasad väster, mot havet

PLANRITNING SKALA 1:100  
1 cm på ritningen är 1 m i verkligheten

1 cm

TECKENFÖRKLARINGAR
G Garderob
ST Städskåp
D Dusch
H  Hyllskåp
K/S Kyl/Sval
F Frys
DM Diskmaskin
TM Tvättmaskin  
TT Torktumlare

Situationsplan



Kvarteret Nordsjö

SID 3 (6)

www.mossholmen.se

Förmedlas av 

Svensk Fastighetsförmedling

Helen Roth: 0703 - 814 999

17-01-10 • Med reservation för ev ändringar.

Alternativ 3 rum och kök • Plan 2
• Hus 1, 2 och 3
• Plan 2 
• Balkongterrass i väster
• Balkong i öster
• Boendeyta: ca 93,5 m2

• Bostadsrätt

1

3

2

Fasad väster, mot havet

N

Hus 3 Hus 2 Hus 1

PLANRITNING SKALA 1:100  
1 cm på ritningen är 1 m i verkligheten

1 cm

TECKENFÖRKLARINGAR
G Garderob
ST Städskåp
D Dusch
H  Hyllskåp
K/S Kyl/Sval
F Frys
DM Diskmaskin
TM Tvättmaskin  
TT Torktumlare

Situationsplan



Kvarteret Nordsjö

SID 4 (6)

www.mossholmen.se

Förmedlas av 

Svensk Fastighetsförmedling

Helen Roth: 0703 - 814 999

17-01-10 • Med reservation för ev ändringar.

Alternativ 3 rum och kök • Plan 2
• Hus 1, 2 och 3
• Plan 2 
• Balkongterrass i väster
• Boendeyta: ca 93,5 m2

• Bostadsrätt

1

3

2
N

Hus 3 Hus 2 Hus 1

Fasad väster, mot havet

PLANRITNING SKALA 1:100  
1 cm på ritningen är 1 m i verkligheten

1 cm

TECKENFÖRKLARINGAR
G Garderob
ST Städskåp
D Dusch
H  Hyllskåp
K/S Kyl/Sval
F Frys
DM Diskmaskin
TM Tvättmaskin  
TT Torktumlare

Situationsplan



Kvarteret Nordsjö

SID 5 (6)

www.mossholmen.se

Förmedlas av 

Svensk Fastighetsförmedling

Helen Roth: 0703 - 814 999

17-01-10 • Med reservation för ev ändringar.

Alternativ 3 rum och kök • Plan 3
• Hus 1, 2 och 3
• Plan 3 
• Balkongterrass i väster
• Boendeyta: ca 93,5 m2

• Bostadsrätt

1

3

2

Fasad väster, mot havet

N

Hus 3 Hus 2 Hus 1

PLANRITNING SKALA 1:100  
1 cm på ritningen är 1 m i verkligheten

1 cm

TECKENFÖRKLARINGAR
G Garderob
ST Städskåp
D Dusch
H  Hyllskåp
K/S Kyl/Sval
F Frys
DM Diskmaskin
TM Tvättmaskin  
TT Torktumlare

Situationsplan



Kvarteret Nordsjö

SID 6 (6)

www.mossholmen.se

Förmedlas av 

Svensk Fastighetsförmedling

Helen Roth: 0703 - 814 999

17-01-10 • Med reservation för ev ändringar.

Alternativ 3 rum och kök • Plan 3 
• Hus 1, 2 och 3
• Plan 3 
• Balkongterrass i väster
• Balkong i öster
• Boendeyta: ca 93,5 m2

• Bostadsrätt

1

3

2
N

Hus 3 Hus 2 Hus 1

Fasad väster, mot havet

PLANRITNING SKALA 1:100  
1 cm på ritningen är 1 m i verkligheten

1 cm

TECKENFÖRKLARINGAR
G Garderob
ST Städskåp
D Dusch
H  Hyllskåp
K/S Kyl/Sval
F Frys
DM Diskmaskin
TM Tvättmaskin  
TT Torktumlare

Situationsplan



 

 

LGH NR VÅNING ROK BOYTA INSATS MÅNADSAVGIFT 

1101 1 4 93,5 3 717 000 6 252 

1102 1 2 56 2 515 000 4 230 

1103 1 4 93,5 3 790 000 6 375 

1201 2 4 93,5 3 572 000 6 008 

1202 2 2 56 2 369 000 3 985 

1203 2 4 93,5 3 645 000 6 130 

1301 3 4 93,5 3 717 000 6 252 

1302 3 2 56 2 442 000 4 107 

1303 3 4 93,5 3 717 000 6 252 

1401 4 2 73 3 389 000 5 701 

1402 4 2 73 3 389 000 5 701 

2101 1 4 93,5 3 790 000 6 375 

2102 1 2 56 2 515 000 4 230 

2103 1 4 93,5 3 790 000 6 375 

2201 2 4 93,5 3 499 000 5 885 

2202 2 2 56 2 296 000 3 862 

2203 2 4 93,5 3 572 000 6 008 

2301 3 4 93,5 3 645 000 6 130 

2302 3 2 56 2 369 000 3 985 

2303 3 4 93,5 3 645 000 6 130 

2401 4 2 73 3 389 000 5 701 

2402 4 2 73 3 389 000 5 701 

3101 1 4 93,5 3 790 000 6 375 

3102 1 2 56 2 515 000 4 230 

3103 1 4 93,5 3 645 000 6 130 

3201 2 4 93,5 3 572 000 6 008 

3202 2 2 56 2 369 000 3 985 

3203 2 4 93,5 3 645 000 6 130 

3301 3 4 93,5 3 717 000 6 252 

3302 3 2 56 2 442 000 4 107 

3303 3 4 93,5 3 717 000 6 252 

3401 4 2 73 3 389 000 5 701 

3402 4 2 73 3 389 000 5 701 



Kvarteret Nordsjö

www.mossholmen.se

Förmedlas av 

Svensk Fastighetsförmedling

Helen Roth: 0703 - 814 999

17-01-10 • Med reservation för ev ändringar.

Förenklad byggbeskrivning

Grundläggning garage
Solid vattensäkrad betongplatta och väggar på 
bergschakt och pålar

Ytterväggar
Fibercementskivor/träpanel, enligt fasadritning. 
Insida gipsskivor, gips i fönstersmyg

Bjälklag
Betongbjälklag med golvvärme 
Ekparkett med golvlist av ek i alla torra utrymmen. 
Isolerat innertak
Klinkergolv i WC och WC/Dusch
 Innertak av gipsplank, vitt

Trästomme, invändigt gipsplank
Utvändigt ståndfalsad bandplåt
Trapphusentréer och miljöhus sedumtak

Innerväggar
Bärande väggar av betong
Övriga är stålregelväggar med gipsskivor på
båda sidor.
Kakel i WC/Dusch och ovan köksbänk, kakel i
fönstersmyg i WC/Dusch

Fönster/Fönsterdörrar
Aluminiumklädda, insida trä, vit
Solskyddsglas mot väster och söder

Ytterdörrar
Lägenhetsdörrar i ekfanér.  
TrapphusentréerFönsterbänkar i marmor.

Garageport
Motordriven takskjutport 

Innerdörrar
Släta, vita.

Kök
Fabrikat Ballingslöv eller likvärdigt
Vitvaror Siemens eller likvärdigt
Utrustning enligt ritning

WC/Dusch
Utrustning enligt ritning

Värmesystem
Bergvärmesystem med vattenburen golvvärme

Elsystem
Enligt svensk standard

Tele/Data
Fibernät.
Mediacentral i varje lägenhet.

Ventilation
Central till- och frånluftsanläggning för varje lägenhet

 

Separat köksfläkt i varje lägenhet

Betongplatta med glasräcke (endast vissa lägenheter)
Balkonger mot öster

Takterass/Balkongterass
Trätrall i omfattning enligt planritning
Därutöver grus på garagets terasstak med gångvägar av
markbetongplattor
Räcke av glas, stolpar av aluminium

Gång-/körvägar av markbetongsten/asfalt
Grusytor, parkbänk, cykelställ, gemensamt miljöhus

Gårdsplan

Förråd (källarplanet)
Cykel-, rullstols- och barnvagnsförråd
Lägenhetsförråd, minst 4 m2 till 4 RoK, minst 2 m2 till 2 RoK

Parkeringsplatser
En parkeringsplats i garage per lägenhet

G:    Garderob
ST:  Städskåp

 
H:    Hyllskåp
K/F: Kyl/frys

DM: Diskmaskin

TM:  Tvättmaskin
TT:   Torktumlare

FRD: Förråd
KLK: Klädkammare  

ELC: Elcentral

Teckenförklaring på ritningar: 

Yttertak/Snedtak

Fönster går ner mot golv, glidhängda 
Lyftskjutdörrar, glidhängda, med fasta sidopartier

K/S: Kyl/sval
F:     Frys

KM:  Kombimaskin (kombinerad
           tvättmaskin/torktumlare)

 



Kvarteret Nordsjö

www.mossholmen.se

Förmedlas av 

Svensk Fastighetsförmedling

Helen Roth: 0703 - 814 999

17-01-10 • Med reservation för ev ändringar.

Förenklad rumsbeskrivning

Rum Golv Väggar Tak Inredning

Entré och Passage /
kökspassage

Ekparkett med 
golvlister i ek.

 Slät väv, vitmålad. Gipsplank, vitt. Hatthylla och skåp 
enligt ritning
Elcentral, mediacentral
Förvaring (garderober)

Kök och Kök /
Vardagsrum

Ekparkett med 
golvlister i ek.

Slät väv, vitmålad
även i fönstersmyg

Gipsplank, vitt. Köksskåp enligt ritning, 

 

typ Ballingslöv eller
likvärdigt, lucka Solid
eller likvärdigt
 

 

Vitvaror: 

Vardagsrum och
Vardagsrum/
Matplats

 

Ekparkett med 
golvlister i ek.

Slät väv, vitmålad
även i fönstersmyg

WC och WC/Dusch Klinker,
standardformat

Kakel, standard-
format 
Kakel i fönstersmyg

Gipsplank, vitt. Duschvägg, dusch-
blandare, tvättställs-
kommod, tvättställ
med blandare, spegel, 

 

WC-stol, toalett-
pappershållare, kläd-
krokar, tvättmaskin,
kondenstorktumlare,
i vissa fall kombi-
maskin enligt plan-
ritning (KM)  

Sovrum Ekparkett med 
golvlister i ek.

Slät väv, vitmålad,
även i fönstersmyg

Gipsplank, vitt.

 

 Klädförvaring
(garderober)

Tillval-  
Det kommer att 
finnas tillvals-  
möjligheter

Parkett- och  
klinkertyper

Kakeltyper,  
väv- och tapet-
alternativ

Nyanser Köksskåp och vitvaror  
 

Sanitetsutrustning
Garderobsinredning
Solskyddsutrustning

 

Diskmaskin,
varmluftsugn, micro-
vågsugn, köksfläkt,
kyl, frys - i vissa fall
kyl/frys enligt plan-
ritning (K/F)

spis med

Gipsplank, vitt.
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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 föreningen, 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 objektsbeskrivning- 
en får säljaren ta del av denna för att säljaren 
ska kunna rätta till eventuella felaktigheter 
innan bostaden marknadsförs. Det är sälj- 
aren som i första hand ansvarar för att upp- 
gifterna är riktiga. Om mäklaren har anled- 
ning att misstänka att någon uppgift är fel- 
aktig måste dock mäklaren kontrollera om  
uppgiften stämmer. Utöver objektsbeskriv- 
ningen ska mäklaren även tillhandahålla den 
senaste årsredovisningen för föreningen och 
föreningens stadgar. Om det ännu inte finns 
någon årsredovisning ska istället föreningens 
ekonomiska plan tillhandahållas. 

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, 
dvs vanligtvis på tillträdesdagen.

AVTALET ÄR BINDANDE 
För att ett köp ska vara giltigt måste vissa 
formkrav som framgår av bostadsrättslagen 
vara uppfyllda. Avtalet ska vara skriftligt och 
innehålla uppgift om den lägenhet som över- 
låts och om priset. Avtalet ska skrivas under 
av både säljaren och köparen. Ett överlåtel- 
seavtal där alla formkrav är uppfyllda är ett 
bindande avtal 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 un- 
dertecknat avtalet kan ändra sig fram till den 
tidpunkt då båda parter undertecknat avtalet. 

Svävarvillkor 
Villkor som ger en av parterna rätt att från- 
träda köpet, måste tas med i avtalet för att 
vara giltiga. Situationer som kan behöva reg- 
leras 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 svävar- 
villkoret ska gälla. Köpet hålls ”svävande” 
till dess att villkoret är uppfyllt eller sista 
dagen passerats. Om svävarvillkor ska finnas 
i avtalet 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
En bostadsrätt är lös egendom och det är  
därför köplagens regler som reglerar över- 
låtelsen. Köplagen reglerar dock inte vad 
som anses utgöra tillbehör till bostadsrätten. 
När det råder tvivel om vad som ska anses 
ingå vid en överlåtelse brukar istället en 
jämförelse göras med de tillbehörsregler 
som gäller för fastigheter. 

Av Jordabalken framgår att fast egendom  
är jord. Därutöver regleras vad som anses  
vara tillbehör till fastigheten (exempelvis 
byggnader) samt vad som anses vara till- 
behör till byggnader. 

Ingår hatthyllan i köpet?
Exempel på byggnadstillbehör är badkar, 
duschkabin, toalett, tvättmaskin, torkskåp, 
torktumlare, spis, kyl, frys, garderober, TV- 
antenn, 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 kontrakts- 
skrivningen.

Juridisk information

Till dig som köper bostadsrätt
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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 
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 en bostadsrätt upp- 
visa den senast upprättade energideklara- 
tionen avseende bostadsrättsföreningens 
byggnad för spekulanter och överlämna en 
kopia till köparen. Säljaren ska även ange  
uppgift om byggnadens energiprestanda vid 
annonsering. Om det inte finns någon energi- 
deklaration för bostadsrättsföreningens 
byggnad är vare sig säljaren eller köparen 
skyldig att se till att en sådan upprättas. 

BOENDEKOSTNADSKALKYL
Ansvarig mäklare erbjuder dig som ska köpa  
bostad en skriftlig beräkning av dina boende- 
kostnader. Meddela mäklaren om du önskar 
hjälp med detta. 

ANSVARET FöR FEL I BOSTADEN
Utgångspunkten är att bostadsrätten ska 
stämma överens med vad som avtalats 
mellan parterna och inte heller avvika från 
vad köparen har fog att förvänta sig vid köpet 
med hänsyn till bostadsrättens ålder, pris, 
skick och användning. 

Enligt standardavtalen på  marknaden över- 
låts bostadsrätten i befintligt skick. Dess- 
utom uppmanas köparen att undersöka 
bostadsrätten.

Avtalsfrihet råder dock mellan parterna om 
ansvaret för bostadsrättens skick. Köpare 
och säljare kan alltså avtala om annan 
ansvarsfördelning än den som följer nedan.

Köparens undersökningsplikt
Om köparen uppmanats att undersöka bo- 
stadsrätten före köpet eller om han ändå 
undersökt den, ansvarar säljaren inte för 
sådana fel som köparen borde ha märkt vid 
undersökningen. Även vid köp av bostads- 
rätter har köparen alltså normalt en under- 
sökningsplikt. Det är därför viktigt att köp- 
aren noggrant undersöker bostadsrätten.

För sådana fel eller skador som köparen 
haft möjlighet att upptäcka, kan säljaren inte 

göras ansvarig. En köpare måste flytta på 
skrymmande möbler och lyfta på gardiner  
och mattor för att undersöka ytskikten på 
golv och väggar. Särskild uppmärksamhet 
bör ägnas åt att upptäcka eventuella fukt- 
skador i kök och badrum. I köket bör köparen 
vara vaksam på tecken på läckage under 
diskbänken och i badrum eller annat våtrum 
kontrollera golvfallet och utseendet på in- 
stallationer för vatten och avlopp.

Upptäcker köparen vid sin undersökning 
tecken på fel i bostaden eller är den över- 
huvudtaget i sådant skick att fel kan miss- 
tänkas, skärps kraven på köparens under- 
sökning. 

En köpare kan inte förvänta sig mer än att  
en lägenhet har ”normal” standard. Alla 
delar av lägenheten har en begränsad 
teknisk livslängd. Köpare måste alltså räkna 
med att en lägenhet och dess anläggningar 
förändras och försämras på grund av ålder 
och bruk. Ju äldre lägenheten och dess olika 
beståndsdelar är, desto lägre standard kan 
köparen förvänta sig. Om ett badrum är tre 
år gammalt har köparen normalt rätt att 
förvänta sig att ytskiktet fortfarande klarar 
av att stå emot vatten och att fuktskador 
inte uppkommer. Om badrummet däremot 
är 30 år gammalt kan köparen knappast 
förvänta sig att badrummet ska vara helt 
funktionsdugligt. 

Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar  
undersökningspliktens omfattning. Om 
säljaren exempelvis upplyser köparen om  
ett misstänkt fel kan det utgöra en varnings- 
signal, som bör leda till en mer ingående 
undersökning från köparens sida. Det är  
inte bara själva lägenheten som undersök- 
ningsplikten omfattar. Även förhållanden  
kring bostadsrättsföreningen bör under- 
sökas, exempelvis bör köparen noggrant 
sätta sig in i föreningens ekonomi samt ta  
reda på om föreningen står i begrepp att 
genomföra större renoveringar. En kontakt 
med företrädare för föreningen bör därför 
alltid ingå i köparens undersökning, liksom  
en genomgång av stadgar och senaste 
årsredovisning.

Säljarens upplysningsplikt
Någon generell upplysningsskyldighet mot- 
svarande köparens undersökningsplikt finns  
i egentlig mening inte. Detta gäller dock inte 
om bostadsrätten sålts i befintligt skick. 

En bostadsrätt som säljs i befintligt skick  
anses vara felaktig om säljaren före köpet 
underlåtit att upplysa köparen om ett sådant 
väsentligt förhållande rörande bostadsrätten, 
som han måste antas ha känt till och som 
köparen med fog kunnat räkna med att bli 
upplyst om. 

Om säljaren genom ett förtigande handlat i  
strid mot tro och heder går säljaren även 
miste om rätten att åberopa att köparen inte  
uppfyllt sin undersökningsplikt. Det är såled- 
es i säljarens eget intresse, att han upplyser 
köparen om de fel eller symptom på fel han 
känner till eller misstänker. 

Säljaren blir normalt bunden av utfästelser  
beträffande bostadsrättens skick. Allmänt 
lovprisande eller generella uttalanden be- 
traktas ej som utfästelser.

Ansvarstid (preskription)
Säljarens ansvar för fel upphör normalt två år 
efter det att köparen tillträdde bostadsrätten. 

Köparens skyldighet att påtala fel  
(reklamation)
Vill köparen åberopa att bostadsrätten är 
felaktig, ska köparen meddela säljaren om 
detta (reklamera) inom skälig tid efter det 
att han märkt eller borde ha märkt felet. Om 
köparen inte reklamerar i rätt tid förlorar 
han i normalfallet sin rätt att göra gällande 
påföljder på grund av felet. 

mÄKLARENS ROLL Och ANSVAR
En fastighetsmäklare ska tillvarata både sälj- 
arens 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 bostad- 
en 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 har mäklaren en kontrollplikt avse- 
ende vem som har rätt att sälja bostadsrätten  
och huruvida den är pantsatt.

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. [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 
tjänster inte är för stora. Mäklarens tilläggs-
tjänster och eventuell ersättning för dessa 
redovisas i separat dokument.

JOURNAL
Mäklaren är skyldig att föra anteckningar  
(journal) över förmedlingsuppdraget. Jour- 
nalen ska innehålla anteckningar över väs- 
entliga delar av förmedlingsuppdraget och 
överlämnas till säljare och köpare när upp-
draget 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 fastig-
hetsmäklare personligen. Detta kan göras 
muntligt eller skriftligt. Skriftlig framställan 
skickas eller överlämnas till fastighetsmäk-
laren på den adress som anges i objektsbe-
skrivningen. 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 reklama-
tionsnämnd (FRN) vid tvist mot fastighets-
mäklare i fråga om skadeståndskrav eller 
krav på nedsättning av provision enligt fastig-

hetsmäklarlagen. 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
Fastighetsmäklaren är medlem i Mäklar- 
samfundet och har åtagit sig att följa 
branschorganisationens etiska regler.

mER INFORmATION
www.svenskfast.se 
www.fmi.se 
www.maklarsamfundet.se 
www.arn.se
www.fmf.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 
försäkringsskydd och säljaren slipper 
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 
fuktkontrollerad och i det skick som 
framgår av protokollet. Bosäkrat 
innebär att Anticimex 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 energi-
deklareras innan de säljs, med 
information om energiprestanda och 
åtgärder som kan göras för att minska 
energiförbrukningen. Vi hjälper säljaren 
att få fram denna. 1)  
 

 

 

 

 

 

  
anticimex aSSiStanS

Den som köper via oss får tillgång till
Anticimex Assistans under 12 månader 
– helt kostnadsfritt. Anticimexs 
bostadsexperter svarar på frågor via 
telefon om fukt, energi och skadedjur. 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.



Egna anteckningar



Välkommen
till oss!

Som fastighetsmäklare i kommun med bobutik i Skärhamn, vet
vi hur bostadsmarknaden fungerar i Skärhamn. Samtidigt ingår
vi i Sveriges ledande mäklarkedja vilket gör att vi kan erbjuda
dig alla de fördelar som ett stort företag har: komplett

mäklartjänst, unika produkter och en framgångsrik
försäljningsmetod. Kombinationen av allt detta ger dig goda
möjligheter till en lyckad och smidig bostadsaffär.
Välkommen till oss om ni funderar på att byta bostad!

SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING TJÖRN
Hamngatan 12. 0304-67 13 70. www.svenskfast.se/tjorn




