
Köpprocess – viktig läsning inför ett viktigt beslut 

Då ingen budgivning sker i den här köpprocessen är turordningen, för att köpa lägenhet, styrd av datum 

för intresseanmälan.   

Köpprocessen kommer gå till så här: 

1. Alla som kommer till säljstartseventet får broschyrmaterial, information samt en köpanmälan. Kan

man inte komma till detta tillfälle går det att få materialet skickat till sig per mail efteråt.

2. I köpanmälan kommer ni kunna rangordna de lägenheter som ni är intresserade av. Kan ni tänka

er fler än fem lägenheter som formuläret är anpassat för så notera även resterande intressanta

lägenheter på köpanmälan.

3. Köpanmälan ska vara Bjurfors tillhanda senast måndag den 17 september kl. 12.00.  Adress

finns på blanketten. Det går även bra att scanna/fota köpanmälan och sen maila till ansvariga

mäklare.

4. Under måndagen den 17 september samlar och sorterar Bjurfors alla inkomna köpanmälningar.

Därefter börjar vi ringa alla intressenter i tur och ordning och erbjuder er att köpa lägenhet. Får vi

ingen kontakt så mailar vi, sms:ar och ber er återkomma inom 2 h. Därefter ringer vi vidare i kön

och risk finns att lägenheter bokas. Man kan följa aktuell försäljningsstatus på

www.mjornboalle.se.

OBS! Vi kommer att återkoppla till alla som lämnar köpanmälan. Det kan därför dröja innan ni får

er återkoppling. Denna process brukar ta ca 1-2 veckor.

Att köpa bostadsrätt 

När ni blir erbjuden att gå vidare med ett lägenhetsalternativ händer följande: 

1. Vi rekommenderar att ni kontaktar er bank så tidigt som möjligt i processen. Blir ni erbjuden att

köpa en lägenhet så behöver ni uppvisa ett lånelöfte (behöver inte vara giltigt fram till

tillträdesdagen, det ska dock vara giltigt vid avtalstillfället). Mailbekräftelse från bank fungerar

även i vissa fall.

2. Första steget är att teckna ett köpeavtal, så kallat förhandsavtal, med bostadsrättsföreningen.

Möte för att skriva detta avtal kommer bokas in i direkt samband med att ni tackar ja till ett

erbjudande om att köpa en bostad. I samband med mötet kommer giltigt lånelöfte att samlas in

alternativt bekräftelse från bank.

3. Cirka en vecka efter förhandsavtalets tecknande erläggs en handpenning om 5 % eller minst

100.000 kr av bostadspriset. Resterande belopp (slutbetalning) erläggs senast på tillträdesdagen.

Frågor? 

Välkommen att ställa dina frågor till ansvariga mäklare på Bjurfors. 

Therese Bjurenlind      Maria Bjurstam   

therese.bjurenlind@bjurfors.se   maria.bjurstam@bjurfors.se 

Tel. 031-733 20 99      Tel. 031-733 20 26  
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