DIN FÖRTUR I

HSB brf Rosendahl i Mölndal
Det är naturligtvis glädjande att slippa konkurrens från öppna marknaden och
kunna utnyttja sin förtur, att få ett par veckor på sig att bestämma sig för vilka
bostäder man är intresserad av. Och ändå kan man uppleva att det måste gå fort.
Turordningen för erbjudandet om köp är; först
bosparare baserat på antal bosparpoäng, därefter
medlemmar baserat på datum för medlemskapets
början, därefter öppna marknaden. Hanteringen
av förtur innebär att tiden går, det är många längre
ner på listan som väntar på sin tur. När ni väl får
erbjudandet kommer vi inte kunna vänta längre
än nedan angivna tider på ert svar. Vi ber er därför
vara väl förberedda och läsa följande information
noggrant.

PROCESSEN SER UT SÅ HÄR
1. Blanketten ”Val av bostad” ska vara oss tillhanda
senast den 24 januari 2016. Du kan skicka in
den, mejla den eller lämna den i receptionen på
HSB Göteborg, Sven Hultins plats 2. Öppettider
för receptionen är: måndag–fredag 7–19. En ny
funktion är att du även kan ange dina val direkt i
det mejlutskick som går ut.
2. Det tar cirka en vecka för oss att sortera alla
inkomna val, därefter ringer vi alla i turordning
efter antal bosparpoäng och när den listan är
tömd kommer medlemmar som inte bosparar.
Man blir uppringd även om de val man skickat
in inte längre finns kvar.

FÖRBERED DIG GENOM ATT
1. Införskaffa ett lånelöfte från banken som du tar
med dig när du ska skriva förhandsavtalet.
2. Meddela oss alla tänkbara telefonnummer
och mejladresser så vi säkert kan nå dig under
kontorstid.
3. Var beredd på att kunna skriva avtal under
kontorstid inom fem dagar från det att du tackat
ja till erbjudandet om bostad.
4. Om du vet med dig att du är bortrest under tiden
efter säljstart, se till att någon har fullmakt att
teckna avtal i ditt ställe. HSB tillhandahåller
fullmakten för undertecknande.

Följ försäljningen på www.hsb.se och klicka dig
vidare till projektet brf Rosendahl.

BLANKETTEN ”VAL AV BOSTAD” FINNS PÅ BAKSIDAN

3. När man får samtalet ska man meddela sitt beslut
senast dagen efter. Gör man inte det betraktas det
som om man tackat nej och man förlorar sin plats
i kön. Detta är mycket viktigt att ha i minnet.
4. Om man tackar ja och vill köpa en bostad tecknas
ett förhandsavtal.

HSB Göteborg, Sven Hultins plats 2, Box 311 11, 400 32 Göteborg
E-post: rosendahl@hsb.se www.hsb.se

VAL AV BOSTAD

HSB brf Rosendahl i Mölndal

PERSONUPPGIFTER
NAMN* 		

PERSONNUMMER *

GATUADRESS * 		

TEL. DAGTID *

POSTNUMMER

KRYSSA I EN AV FÖLJANDE *

POSTADRESS *

BOSPARAR

E-POST

MEDLEM I HSB

* Obligatoriska uppgifter

FYLL I DINA FÖRSTAHANDSVAL FÖR BRF ROSENDAHL
Ange lägenhetsnummer och endast tre alternativ

1.

2.

3.

EJ MEDLEM

TEL. MOBIL

