
 Information  

 

Vid försäljning av din bostadsrätt vill vi informera vad som gäller. 

 

- Kontrollera att din Boendepärm är intakt med aktuella regler och bruksanvisningar. 

Boendepärmen skall överlämnas till den nya lägenhetsinnehavaren. 

 

- Säg upp din parkeringsplats till ansvarig för detta i föreningen, 1 månads 

uppsägningstid. Nycklar till motorvärmarplint lämnas till parkeringsansvarig. 

 

- Kontrollera att samtliga uttagna nycklar finns och överlämnas. Om någon nyckel 

saknas är det säljarens ansvar att bekosta byte av låscylindrar i lägenhetsdörr och 

postfack, med minst 4 nycklar. Uppgift om hur många nycklar som tillverkats finns 

hos nyckelansvarigt företag Trygghetsprodukter, S:t Olofsgatan som också gör 

överlämning av nycklar mellan köpare och säljare. Behöver du hjälp kontakta någon i 

styrelsen. Se lägenhetsförteckning i trapphus. 

 

- Informera det företag eller personer som utför flyttningen av bohaget så lämpligt 

fordon används så att inga skador uppstår på asfalt, stensättning eller grönytor på 

gården. Likaså att inte skador uppstår i entré, trapphus eller hiss. För dessa skador kan 

föreningen kräva ersättning. 

 

- Tivo-boxen skall returneras till Com Hem vid ägarbyte, kontakta deras kundtjänst. 

___________________________________________________________________________ 

 

Till dig som köper en bostadsrätt vill vi informera vad som gäller. 

 

- Kontrollera att du får din Boendepärm, intakt med aktuella regler och 

bruksanvisningar. Boendepärmen skall överlämnas av den gamla 

lägenhetsinnehavaren. 

 

- Önskar du en parkeringsplats kontakta den ansvariga för detta i föreningen.  

Se kontaktuppgifter på lägenhetsförteckningen i trapphuset. 

 

- Trygghetsprodukter, S:t Olofsgatan som sköter överlämning av nycklar mellan köpare 

och säljare. Kontrollera att samtliga uttagna nycklar finns och överlämnas. Om någon 

nyckel saknas är det säljarens ansvar att bekosta byte a v låscylindrar i lägenhetsdörr 

och postfack, med minst 4 nycklar.  

 

- Informera det företag eller personer som utför flyttningen av bohaget så lämpligt 

fordon används så att inga skador uppstår på asfalt, stensättning eller grönytor på 

gården. Likaså att inte skador uppstår i entré, trapphus eller hiss. För dessa skador kan 

föreningen kräva ersättning. 

 

- Tivo-boxen rekvireras från Com Hem av nya ägaren, kontakta deras kundtjänst. 

 

 


