
	
 
SÅ GÅR DET TILL 
 
VISNING 
9/4 kl. 12.00-14.00  Ingång Inedalsgatan 15 
Under visningen kommer du få svar på dina frågor gällande lägenheterna, projektet, 
bostadsrättsföreningen och hur det kommer vara att leva i 15/20. Du kommer även ges 
möjlighet att besöka våra visningslägenheter, second living room, vårt gym och antagligen 
Stockholms coolaste gård för att uppleva känslan och atmosfären i 15/20.  
 
 
KÖPANMÄLAN - HUR JAG VISAR MITT INTRESSE?  
Under visningen kommer köpanmälan delas ut, den finns även bilagd i slutet av detta 
dokument. Här skall du ange de bostäder du är intresserad av i prioriteringsordning. Det är 
viktigt att du anger samma mailadress som du använt då du gjorde din intresseanmälan på 
1520:s hemsida. Din mailadress är din identitet och ditt könummer. Du skall även ange 
personuppgifter och telefonnummer där våra mäklare kan nå dig om du blir tilldelad en 
lägenhet. 
 
 
FÖRDELNING AV LÄGENHETERNA 
Köpanmälan skall lämnas till Alexander White antingen under visningen eller senast söndagen 
den 9 april kl. 20.00 per mail (1520@alexanderwhite.se). Anmälningar inkomna efter denna 
tid behandlas inte.  
 
Bostäderna fördelas nu enligt samma ordning som din intresseanmälan gjordes på 
projekthemsidan. För att vara förberedd och snabbt kunna teckna avtal är det viktigt att du 
förbereder lånelöfte hos banken.  
 
 
KONTAKTAD AV MÄKLARE 
15/20:s mäklare Håkan Lundquist kommer att kontakta alla som fått en lägenhet tilldelad och 
erbjuda dem att teckna överlåtelseavtal. Eftersom intresset är stort skall avtal tecknas inom 
tre dagar. Om detta inte sker kommer bostaden fördelas till nästa person i kön. 
 
 
LÅNELÖFTE 
För att vara förberedd och snabbt kunna teckna avtal är det viktigt att du förbereder ett 
lånelöfte hos banken.  Det är därför bra om du tagit kontakt med din bank innan visningen, så 
att du är väl förberedd om du får chansen att köpa en lägenhet.  
 



MÖTE MED MÄKLAREN 
Under mötet med Håkan har du möjlighet att ställa frågor om det är något du funderar över. 
Ni kommer att gå igenom allt material så att Håkan känner sig trygga med att du fått all 
information. Mötet avslutas med att du skriver under det bindande överlåtelseavtalet.  
 
 

ÖVERLÅTELSEAVTAL 
Överlåtelseavtal är ett bindande avtal mellan dig och säljaren. I avtalet anges vilken bostad du 
skall köpa, tillträdesdag och priset. När du tecknat överlåtelseavtal skall du inom fem 
arbetsdagar betala in handpenningen om 10 % av köpeskillingen genom insättning på 
Alexander Whites klientmedelskonto. Handpenningen sitter låst tills du erhållit medlemskap i 
föreningen. 
 
 
TILLTRÄDE & SLUTLIKVID 
Tillträde kommer att ske på Alexander Whites kontor, Kommendörsgatan 38. Du kommer i 
god tid kontaktas av vår mäklare Håkan Lundqvist för att boka tid för detta. Det är på 
tillträdesdagen som slutlikviden skall erläggas. På mötet kommer du även få praktisk 
information gällande din lägenhet och huset, bostadsrättsföreningen och få nycklar till din 
bostad.  
 
Din hushållsel och avgift för TV/Data ligger med i ett gruppabonnemang för att hålla ner 
kostnaden. Tillsammans med månadsavierna för månadsavgiften kommer du erhålla 
elräkning där kostanden fördelas enligt ditt andelstal. Även kostnad för TV/data debiteras i 
samband med månadsavgiften. Hur det fungerar kommer du få information om vid tillträdet.  
 
Du skall teckna en hemförsäkring med bostadsrättstillägg inför tillträdet.  
 
 
GARANTIER 
Ombyggnationen av fastigheten utförs av Among Giants Properties i Stockholm AB. De lämnar 
en femårig garanti på byggnationen och två års garanti för vitvaror, samt tecknar 
allriskförsäkring och ansvarsförsäkring enligt ABT 06.  
 
 
ÖVERLÄMNING AV BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN 
15/20 sätter samman bostadsrättsföreningen som sköter föreningen fram till tillträdet. 
Därefter kommer alla kallas till en stämma där en ny styrelse som består av föreningens 
medlemmar väljs. Föreningen kommer dock ha kvar en av sina tidigare medlemmar under två 
år för erfarenhetsåterföring mellan gamla och nya styrelsen.  
 
 
GARANTIBESIKTNING 
När du haft lägenheten i två år görs en garantbesiktning, av en oberoende och certifierad 
besiktningsman, för att se om det eventuellt uppstått något garantifel under tiden du bott i 
lägenheten. Eventuella fel åtgärdas så snabbt det går och utan att det kostar dig något. 
	



 
 
 
 

KÖPANMÄLAN 15/20 

 
 

 
 

Kunduppgifter 
 
Förnamn & 
efternamn: 

 

 
Personnummer: 

 

 
Adress: 

 

 
Telefonnummer: 

 

 
E-postadress: 

 

  
 
 
 

Skriv upp lägenhetsnummer på de lägenheter du är intresserad av i rangordning: 
 
1. 

 

 
2. 

 

 
3. 

 

 
 
 
 
 
 

Lämna in din intresseanmälan till mäklarna senast söndagen den 9 april kl. 20:00.  
Det går bra att lämna in den på plats på visningen eller alternativt via mail till 

1520@alexanderwhite.se. 
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