
Trygghet och ekonomi 
när du säljer din bostad!





Vi samarbetar.

HSB Göteborg och Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har tecknat ett 3-årigt  
samarbetsavtal som du kan dra nytta av när du ska byta hem. Erbjudandet omfattar alla 
medlemmar som äger en HSB bostadsrätt i HSB Göteborgs verksamhetsområde, dvs 
kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lysekil, 
Orust, Partille, Stenungsund, Tjörn, Vårgårda och Öckerö. 

Vårt fokus är att du ska få en trygg affär. Därför har vi tagit fram en fast prislista så att 
du alltid vet vad slutnotan blir. Förutom fasta priser finns ett flertal olika erbjudanden och 
tilläggstjänster. Och allt hittar du i denna broschyr.

 

Välkommen att bläddra vidare!



Ett unikt erbjudande till dig som säljer din bostad via  
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Förmåner FastighetsFörmedling dessutom

Förmånliga mäklararvoden med fast prislista gratis kreditkort och internetbank

gratis värdering av din bostad snabbt lånelöfte

Fri rådgivning inför försäljningen handpenningslån     

råd av stylist inför försäljningen Förmånlig bolåneränta

tilläggstjänster Fri bankrådgivning

gratis uppläggningsavgift på bolån

Bostadskollen - efter genomförd bostadskoll erhålles 
brandfilt



Du som bor i HSB får alltid
 fast medlems-

pris när du säljer din lägenhet med  

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.  

För mer information ring 031-63 80 00.

Prislista

När vi säljer din lägenhet för                betalar du fast arvode
1 - 1 100 000 kronor 

1 100 001 - 1 400 000 kronor

1 400 001 - 1 800 000 kronor

1 800 001 - 2 200 000 kronor

2 200 001 - 2 600 000 kronor

2 600 001 - 3 000 000 kronor

3 000 001 - 3 500 000 kronor

3 500 001 - 4 000 000 kronor

4 000 001 - 4 500 000 kronor

4 500 001 - 5 000 000 kronor

+ 5 000 001 kronor

39 900 kronor

44 900 kronor 

49 900 kronor 

54 900 kronor 

59 900 kronor 

64 900 kronor

69 900 kronor

74 900 kronor

79 900 kronor

84 900 kronor

89 900 kronor

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling kan justera prislista årligen enligt gällande index.  

   Arvodet är inklusive moms och är avdragsgillt i deklarationen.



Exempel på besparing Beräknat  på  en  fastighetsaffär  om  2 miljoner  kronor
Förmånligt  arvode            15 000 kr 

Fri  marknadsvärdering             2 000 kr

Uppmätning  av  boarean                                                 1 500 kr

Konsultation  av  stylist  inför  försäljning               1 875 kr

Handpenningslån  till  nya  bostaden           1 500 kr

Förmånlig bolåneränta  till  nya  bostaden                    1 800 kr

Summa besparing     23 675 kronor



Ditt livs affär.
När du står inför en av ditt livs största affärer, är en sak  
viktigare än allt annat: Att affären blir så trygg och bra som möjligt. 

När du köper eller säljer en bostad tillsammans med oss, får du hela vår sam-
lade kunskap. Vi håller fokus på rätt saker - och genom att erbjuda dig professio-
nell fastighetsförmedling, kloka lån, smarta försäkringar och en mer personlig 
bank-relation, lotsar vi dig genom affären till trygghet och en sund ekonomi. 

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling startade 2001. Vi är idag den snabbast 
växande kedjan och den tredje största i  
Sverige. Samtidigt som vi har storleken, resurserna och  
styrkan som banken och försäkringsbolaget borgar för, är våra fastighetsmäklare 
alltid lika hemma som kunden i sin egen hemtrakt. Dessutom har våra mäklare 
stor erfarenhet av  
fastighetsförmedling.

Vi har lokala bobutiker på mer än 130 orter runtom i Sverige. Hur många vi än 
blir, ger vi aldrig avkall på det som är  
viktigast: Det personliga mötet, och att finnas där för dig när du står i begrepp att 
genomföra ditt livs affär. 





Hos HSB står du i fokus.
Det Goda Boendet i HSB innebär högsta möjliga kvalitet på allt från arkitektur 

och ekonomi till demokrati och gemenskap. En annan viktig skillnad mellan oss 
och andra aktörer på bostadsmarknaden är att vi inte bara bygger och lämnar 
husen vind för våg. 

Vårt serviceutbud och stöd är brett och täcker allt från förvaltning, utbildning 
och ombyggnad till juridisk kompetens, budgethjälp och innovationer på it-områ-
det. Och senast i raden är ett samarbetsavtal med Länsförsäkringar Fastighetsför-
medling som i likhet med oss ser till sina kunders bästa. Det handlar om att skapa 
trygghet för dig som medlem. 

HSB är till för alla. Oavsett ålder.
Din medlemstid och dina bosparpoäng ger dig förtur till Det Goda Boendet.  

Vi erbjuder en ständig ström av attraktiva, högkvalitativa och nyproducerade  
bostadsrätter över hela landet. Och nu ger vi dig dessutom möjlighet till att  
obekymrat kunna sälja din HSB bostad med Länsförsäkringar Fastighetsförmed-
ling.

På www.hsb.se/goteborg kan du läsa mer om både bosparande och våra nya 
projekt!



Här finns Länsförsäkringar  
Fastighetsförmedling

För att finnas till hands när kunden  
behöver oss och nås när kunden söker 
oss utökar vi vårt kontorsnät  
kontinuerligt.

I GÖTEBOrG OcH BOHuSLäN
Göteborg
Landvetter 
Mölndal 
Partille
Kungälv
Stenungsund/Tjörn 
Orust 
uddevalla
Tanum/Strömstad

I äLVSBOrG
Ale
Alingsås
Lerum

I HALLAND 
Kungsbacka



Våra nöjda kunder är ett bra kvitto.

Enligt Svenskt Kvalitetsindex 2012

lansforsakringar.se/fastighet

Länsförsäkringar har under många år haft och har fortfarande Sveriges mest nöjda 
kunder, enligt Svenskt Kvalitetsindex. Det tycker vi är ett bra kvitto på hur vi arbetar. 



länsförsäkringar Fastighetsförmedling göteborg Centrum 031-708 66 00, gbg.centrum@gbg.lansforsakringar.se | Väster 031-69 11 11, gbg.vaster@gbg.lansforsakringar.se | hisingen 
031-410 600, gbg.hisingen@gbg.lansforsakringar.se | sisjön 031-45 11 11, gbg.sisjon@gbg.lansforsakringar.se |  öster 031-788 18 30, gbg-oster@gbg.lansforsakringar.se | Kungsbacka 0300-
306 00, kbafast@LFhalland.se |  landvetter 031-88 08 20, landvetter@lansfast.se | mölndal 031-87 88 87, molndal@lansfast.se | lerum  0302-555 70, lerum@lansforsakringar.se | Partille  
031-63 23 30 fastighet.partille@lansforsakringar.se | Kungälv 0303-180 50, kungalv@lansfast.se | stenungsund/tjörn 0303-659 30, stenungsund@lansfast.se |orust 0304-360 40, orust@lansfast.se 
| uddevalla 0522-148 25, lansfast.uddevalla@gbg.lansforsakringar.se | tanum/strömstad 073-99 639 55, mari.jankovski@lansfast.se | alingsås 0322-785 50, alingsas@lansforsakringar.se | 

ale 0303-33 16 40, ale@lansforsakringar.se

Du som bor i HSB får alltid fast medlems-
pris när du säljer din lägenhet med  
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.  
För mer information ring 031-63 80 00.


