
 

 

Trygghet med TB-GRUPPEN 
Vi vet att det kan vara ett stort beslut att flytta. Vi vet också att det kan kännas lite skrämmande att köpa en bostad som 

ännu inte är byggd. För din trygghets skull presenterar vi här vad som ingår utan extra kostnad. 

 Oberoende kontroll 

Bostadsrättsföreningens ekonomiska plan granskas och intygas av oberoende och auktoriserade intygsgivare, som 

säkerställer att planen vilar på tillförlitliga grunder. 

 

 Bytesrätt 

Om dina familjeförhållanden eller behov ändras efter du tecknat förhandsavtal kan vi efter särskild prövning 

erbjuda dig att byta bostad till en annan osåld bostad inom samma projekt. Bytet måste göras innan det slutliga 

upplåtelseavtalet tecknas. 

 

 Trygg tillträdesdag 

Vi lämnar definitivt besked om tillträdesdag minst tre månader innan inflyttning. Om förseningar ändå skulle 

uppstå har du rätt till ersättning för de merkostnader som drabbar dig. 

 

 Besiktning 

Du blir inbjuden att medverka vid slutbesiktningen av din nya bostad. Besiktningen utförs av en oberoende 

besiktningsman några veckor innan inflyttningen. Du har möjlighet att ge synpunkter direkt till besiktningsmannen. 

 

 Trygg ekonomi 

Föreningens ekonomi påverkas inte om det finns osålda lägenheter i projektet. 

TB-GRUPPEN betalar de kostnader som löper på lägenheter som eventuellt inte har sålts vid inflyttningsdagen.  

Om det efter sex månader fortfarande finns osålda bostäder kvar, köper vi dessa för en köpeskilling motsvarande 

den i ekonomiska planen bestämda insatsen jämte eventuell upplåtelseavgift.  

 

 Säkerhet för inbetalda förskott och insatser 

För de förskott och insatser som du betalar in till bostadsrättsföreningen tecknas en förskottsgarantiförsäkring 

respektive insatsgarantiförsäkring, som täcker det sammanlagda beloppet av alla inbetalda insatser och 

upplåtelseavgifter upp till ett år efter det att slutkostnad för föreningens hus har redovisats på föreningsstämma. 

 

 Garanti och ansvar 

Entreprenaden omfattas av 10-årig ansvarstid i enlighet med de allmänna bestämmelser som reglerar byggnads-, 

anläggnings- och installationsarbeten. Ansvarstiden inleds med två års garantitid, där entreprenören ansvarar för 

fel som framträder. 

 

 Fullgörandeförsäkring 

Entreprenören tecknar fullgörandeförsäkring med en säkerhet om 10 % av kontraktsumman under hela 

entreprenadtiden, samt 5 % av kontraktssumman till två år efter slutbesiktning. 

 

 Fastighetsförsäkring 

Fastigheten försäkras av entreprenören under entreprenadtiden. Därefter säkerställs att en fastighetsförsäkring 

tecknas av bostadsrättsföreningen inklusive ett gemensamt bostadsrättstillägg, som även täcker det som 

medlemmen enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar är underhållsskyldig för. 


