Försäljning och ekonomi
Bokningsavtal

I ett första försäljningsskede tecknas ett bokningsavtal med alla kunder. Inom en vecka från
att bokningsavtal har tecknats ska en bokningsavgift om 20 000 kr erläggas. I samband med
detta erbjuds en boendekostnadskalkyl. Om blivande köpare väljer att inte teckna ett
bindande avtal återbetalas bokningsavgiften reducerad med en administrationsavgift på
7 000 kr och JM äger rätt att anvisa bostaden till annan köpare. Bokning sker så länge
arbetet med kostnadskalkyl eller ekonomisk plan pågår.

Förhands- och upplåtelseavtal

När bostadsrättsföreningen är bildad och har erhållit Bolagsverkets tillstånd att ta emot
förskott tecknas förhandsavtal med föreningen. Innan styrelsen i föreningen undertecknar
förhandsavtalet ska den pröva om du senare vid upplåtelseavtalets skrivning kan godtas som
medlem i föreningen. I samband med prövningen görs en kreditupplysning och det
kontrolleras att boendekostnadskalkylen fortfarande är aktuell. Prövningen är en kontroll av
din ekonomi och allmänna betalningsförmåga. Inom en vecka efter att bostadsrättsföreningen undertecknat förhandsavtalet och du fått ett original av avtalet, ska en
förskottsbetalning om 100 000 kr erläggas. Förskottet kan avräknas med tidigare erlagd
bokningsavgift.
När bostadsrättsföreningen har erhållit Bolagsverkets tillstånd att upplåta bostadsrätt, ska
upplåtelseavtal tecknas och i samband med detta beviljas medlemskapet. Detta beräknas
ske under 2017. Vid detta tillfälle erläggs en dellikvid om 10 procent av priset. Dellikviden
kan avräknas med tidigare erlagd bokningsavgift eller förskott. Innan styrelsen i föreningen
undertecknar upplåtelseavtalet ska den återigen göra en kreditprövning för att avgöra om du
kan godtas som medlem i föreningen. För att uppfylla fastighetsmäklarens skyldigheter i
enlighet med lagen om åtgärder mot penningtvätt kommer fastighetsmäklaren i samband
med undertecknande av upplåtelseavtal utföra identitetskontroll genom att ta en kopia av
uppvisad godtagen legitimationshandling samt förvara kopian i fem år.

Insats och månadsavgifter

Framgår av prislista eller den ekonomiska planen.

Slutbetalning

Senast på tillträdesdagen ska resterande del av insats och upplåtelseavgift vara betald.
Kvitto på fullgjord betalning ska uppvisas i samband med utlämning av nycklarna till
bostaden.

Årsavgift

Årsavgiften betalas, månadsvis i förskott, från och med tillträdesdagen.

Tillträde

Preliminärt från kvartal 4, 2017.

Besiktningar

Slutbesiktning görs innan du tillträder bostaden. Besiktningen utförs av en besiktningsman
(utsedd av bostadsrättsföreningens styrelse) som kontrollerar utförda arbeten. Vid
besiktningen deltar även en representant från bostadsrättsföreningen och en från
entreprenören. Du bör också närvara för att kunna framföra synpunkter till besiktningsmannen
samt kontrollera eventuella inredningsval. Inbjudan kommer att skickas ut i god tid före
besiktningsdatum.

Efterbesiktning sker också innan tillträdet. Syftet med efterbesiktningen är att kontrollera att
de eventuella fel och brister som påtalats vid slutbesiktningen har åtgärdats.
Garantibesiktning görs cirka två år efter slutbesiktningen. Här noteras fel som framträtt under
garantitiden.

Villkor i övrigt

Övriga villkor framgår av upplåtelseavtalet och bostadsrättsföreningens stadgar som du
erhåller i samband med undertecknandet av upplåtelseavtalet.

Bo med bostadsrätt
Trygghet i boendet

Att bo med bostadsrätt innebär att du tillsammans med övriga medlemmar i
bostadsrättsföreningen äger och förvaltar bostäderna och andra gemensamma anläggningar
som ingår i föreningens egendom. Du har ständig besittningsrätt till din bostad och kan inte
bli uppsagd av föreningen förutsatt att du sköter dina skyldigheter gentemot dem. Du har
även rätt att sälja din bostad till vem du vill. Bostadsrättsföreningens styrelse kan dock neka
köparen medlemskap i föreningen om köparen t.ex. har betalningsanmärkningar.

Medbestämmande

När du förvärvat en bostadsrätt är du också delägare i föreningens samtliga tillgångar. Du
och dina grannar bestämmer över era bostäder genom den styrelse som ni väljer vid den
årliga föreningsstämman. Den styrelse som initialt bildar föreningen sköter verksamheten till
årsstämman efter det att fastigheten är färdigställd. Under denna period väljs de boende
successivt in i styrelsen.

Boende till självkostnad

Du som vill bo med bostadsrätt betalar en insats och upplåtelseavgift för att få flytta in i din
nya bostad. Du betalar även en årsavgift som ska täcka din bostads andel av föreningens
kostnader såsom räntor och amorteringar på lån samt drift- och underhållskostnader.
Årsavgiften betalas månadsvis i förskott från och med tillträdesdagen. Eftersom föreningens
medlemmar själva förvaltar bostäderna och de gemensamma anläggningarna har du i hög
grad möjlighet att påverka driftkostnaderna. Du bor till självkostnadspris.

Trygghetspaketet

JM har sedan många år ett trygghetspaket för att göra bostadsrätten till en säker boendeform
och trygg investering för dig. Grunden för trygghetspaket är det omfattande kvalitetsarbete
som JM bedriver sedan mer än 20 år tillbaka samt vår miljöpolicy som sätter livsmiljön i
centrum.
Mer information om vårt trygghetspaket hittar du på www.jm.se

Förvaltning

Bostadsrättsföreningen administreras och förvaltas av JM AB under 2 år.

Garantitid

Garantitiden för byggnadsarbeten är fem år. För vitvaror, blandare/vs-armaturer och ytskikt
som målning och tapet är garantitiden två år. Under denna tid har du rätt att få eventuella
funktionsfel åtgärdade såsom fel på värme, ventilation och el. Garantibesiktningen görs ca
två år efter slutbesiktningen.

