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1     Introduktion 
Att skaffa ny bostad är ett stort steg, och i många fall kopplat till en stor investering.  För att vägen 

till ett boende i HSB Brf Blekingsborg skall ske så smidigt som möjligt, följer här en kort beskrivning 

av de steg som sker inför ett övertagande. 

Att läsa igenom detta dokument, ökar förståelsen för hur det går till, samt vad föreningen gör för 

att säkerställa bästa möjliga investering för medlemmarna, d v s de boende. 

Den eller de personer som står som köpare av bostadsrätten måste vara myndig, ha stabil ekonomi, 

samt avse att vara skriven och boende i lägenheten.  

Föreningen tillämpar en ägarpraxis där den i lägenheten boende personen/personerna skall äga 

minst 90%, medan övriga intressenter får äga max 10%. Andra arrangemang regleras i privata 

avtal mellan intressenterna. Minst en person boende i lägenheten måste även vara medlem i 

föreningen. 

Det är inte tillåtet att köpa en bostadsrätt med avsikt att hyra ut till andra personer. 

Om ägarbytet sker som dödsboförsäljning gäller en annan ordning. Om så är fallet, tag kontakt med 

föreningen. 

 

2  Hur går man till väga  
 När du/ni står i begrepp att köpa/sälja en bostad (dvs. en andel) i HSB Brf Blekingsborg, startar en 

process som kommer att ta c:a 1-3 månader att slutföra. Detta sker därför att allt ska bli så bra som 

möjligt för både den enskilde medlemmen (den boende) och för föreningen. 

Steg 1 

Det första som oftast sker är att köpare lämnar ett uppdragsavtal/förmedlingsuppdrag till 

mäklare att sälja bostadsrätten. Mäklaren kontaktar därefter BoNea med uppdragsavtal och 

BoNea skickar i retur en s.k. mäklarbild (utdrag ur lägenhetsförteckningen). ”Mäklarbilden” kan 

säljaren själv skriva ut från medlemsportalen (bonea.realportal.nu): ”För medlemmar” > ”Min 

bostadsrätt” > klicka på knappen ”Rapport Brf Information” 

Inloggningsuppgifter står på tidigare avier. 

Steg 2 

Säljare och köpare skriver ett kontrakt, vilket skall undertecknas av samtliga säljare och köpare. 

Detta skall upprättas i 3 exemplar och sker normalt i samarbete med en mäklarbyrå. Skriftligt 

godkännande krävs av eventuell make/maka/sambo, även om denna person inte är samägare. 

Därefter erlägger köparen normalt en handpenning.  

Föreningen anlitar BoNea Förvaltning AB att hantera överlåtelser och föreningens ekonomiska 

förvaltning. Kontaktuppgifter finns på sista sidan. 

Det kontrakt som undertecknas av alla parter, skall ha en klausul där övertagandet är 

beroende av ett godkännande från föreningen för att bli giltigt. 
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Steg 3 

Mäklaren sänder in föreningens exemplar av kontraktet till BoNea, som därefter tar en 

kreditupplysning avseende köparen/köparnas ekonomi. Som ett led i detta kan vid behov 

arbetsgivarintyg m.m. komma att inkrävas för att verifiera de ekonomiska förutsättningarna. 

BoNea översänder underlagen till föreningen. När föreningen erhållit kompletta överlåtelse-

handlingarna och kreditupplysning, granskas det av föreningens styrelse/vicevärd, och 

eventuella kompletterande frågor kan komma att ställas.  

 

Eftersom överlåtelsen avser en andel i föreningen, kommer styrelsen att granska köparen, och 

om köparen har omfattande ekonomiska problem eller är känd för att vara störande kan 

föreningen neka medlemskap, i vilket fall köpet inte kan genomföras. 

 Denna process kan ta upp till 4 veckor, beroende på när i månaden handlingarna ankommer 

föreningen. Efter granskning mailar vicevärden ett mail med redovisning av ett godkännande 

eller ej till BoNea, mäklare samt HSB Malmö för registrering av medlem. 

HSB Malmö kommer nu att registrera kontraktet samt undersöka om köparen/köparna kan 

beredas medlemskap i HSB Malmö 

 Parallellt med detta kommer föreningen att påbörja sina uppgifter inför överlåtelsen. 

 

Steg 4 

Nästa steg är att fastighetskontoret bokar en tillsyn av lägenheten. Under denna tillsyn 

verifierar föreningen att lägenheten är i förväntat skick, och att all utrustning som skall finnas i 

lägenheten fungerar korrekt. Detta för att varken köpare eller föreningen skall drabbas av 

oväntade kostnader orsakade av en före detta innehavare. 

 Bland de saker som kontrolleras är: 

 Vatten och avlopp 

 Ventilation 

 Fönster 

 Balkongfönster 

 Nycklar samt entrétaggar 

 Källarförråd 

 El-avläsning 
 

Under denna tillsyn skall, utan undantag, både säljare, köpare och mäklare medverka. 

Eventuella anmärkningar skall åtgärdas av säljaren innan övertag kan ske. 
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Steg 5 

        Innan överlåtelsen kan slutföras, måste följande punkter vara avklarade och redovisade  

        skriftligen. 

 Eventuella skulder till föreningen är reglerade. 

 Eventuella panter på lägenheten skall vara lösta. 

 Köparen/köparna skall ha erlagt insats/andel till HSB Malmö Ek för. 

Steg 6 

 När ovan steg är avklarat och eventuella anmärkningar är åtgärdade samt efterbesiktigade, kan 

medlemskapet godkännas och ägarbytet slutföras. 

 

3 Kostnader 
Föreningen tar idag inte ut någon avgift för det arbete som läggs ner i samband med tillsyn vid en 

överlåtelse.  

 Däremot skall köparen betala en överlåtelseavgift, för närvarande 1.137 kr (2,5% av prisbasbelopp), 

till föreningen och köparen skall vid behov erlägga insats/andel till HSB Malmö. 

Dessutom utgår en pantsättningsavgift om f.n. 455 kr per pant (1% av prisbasbelopp) vilket betalas 

av pantsättaren vid tecknande av lån. 

 I de fall man tvingas avsluta en affär ofullbordad, har föreningen rätt att debitera säljaren de 

kostnader man har haft för sitt arbete, vilka får uppgå till maximalt 2.5% av prisbasbelopp. 

4 Att tänka på 
Tillgång till parkering- eller garageplats följer inte med lägenheten vid en överlåtelse. 

Om säljaren/säljarna inte längre kommer att bo i en bostad ansluten till HSB Malmö, kan man 

begära att få sin insats/andel återbetald genom användande av blankett. 

5 Kontaktuppgifter 
 

BoNea Förvaltning AB, Fosievägen 15, 214 31 Malmö.  

Telefon: 040-631 30 50 (vxl kl: 9-12) 

info@bonea.se 

mailto:info@bonea.se

