
MED TRYGGHET I FÖRSTA RUMMET



VAD ROLIGT ATT DU HAR 
VALT ATT KÖPA EN BOSTAD 
AV OSS PÅ TB-GRUPPEN.
Oavsett om du köper din allra första bostad eller har 
gjort många bostadsaffärer i livet så kan bostadsköpet 
upplevas som ett stort beslut. Vi vill att du ska känna 
dig trygg genom hela processen, fram till dagen då du 
sätter nyckeln i dörren till ditt nya hem. 



STABIL BOSTADSRÄTTSFÖRENING
— Vi skapar en bostadsrättsförening med goda 
ekonomiska förutsättningar. Den ekonomiska 
planen granskas och intygas av oberoende och 
auktoriserade intygsgivare, som säkerställer att 
föreningen har en god ekonomisk grund. Om det 
skulle finnas osålda bostäder vid inflyttningsdagen 

betalar TB-Gruppen de kostnader som löper 
på dessa bostäder, för att trygga föreningens 
ekonomi. Om bostäderna fortfarande är osålda på 
avräkningsdagen så köper vi dem till en köpeskilling 
motsvarande den i ekonomisk plan fastställda 
insatsen jämte eventuell upplåtelseavgift. 

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. 

BYTESRÄTT
— Om dina familjeförhållanden eller behov ändras 
efter att 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.

BESIKTNING
— Du blir inbjuden att medverka vid slutbesikt-
ningen av din nya bostad. Besiktningen utförs av 
en oberoende besiktningsman några veckor före 
inflyttning. Du har möjlighet att ge synpunkter direkt 
till besiktningsmannen.

FULLGÖRANDEFÖRSÄKRING
— Entreprenören tecknar en fullgörandeförsäkring, 
som garanterar färdigställandet av bostadsrätts-
föreningens hus om entreprenören av någon anled-
ning inte skulle kunna slutföra byggnationen. 

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 
eventuella fel som framträder.

TRYGG TILLTRÄDESDAG
— Vi lämnar definitivt besked om tillträdesdag minst 
tre månader innan inflyttning. 

SÄKERHET FÖR INBETALDA  
FÖRSKOTT OCH INSATSER 
— För de förskott och insatser 
som du betalar in till bostadsrätts-
föreningen tecknas en förskotts-
garantiförsäkring respektive 
insatsgarantiförsäkring, som 
täcker det sammanlagda belop-
pet av alla inbetalda insatser och 
upplåtelseavgifter upp till ett år 
efter det att slutkostnad för för-
eningens hus har redovisats vid 
föreningsstämma.

SÅ HÄR HJÄLPER 
VI DIG TILL EN 
TRYGG OCH ENKEL 
BOSTADSAFFÄR.



”  
Det känns tryggt att ha köpt från  
TB-Gruppen. Dom är väldigt proffsiga  
och har gjort ett kanonjobb. 

Maja jobbar som formgivare. Tar gärna 
en ekologiskt kaffe på något av caféerna i 
området. Cykeln är främsta transportmedelet 
och de lummiga parkerna passar utmärkt 
för spontanutflykter. I den nyproducerade 
loftlägenheten vid Slottsskogen i Göteborg ryms 
både designklassiker och noga utvalda second-
hand fynd. 

 – Jag inspireras av mötet mellan olika tidsstilar. Att 
hitta den där stolen eller lampan på någon loppis 
här i närheten gör att mitt hem blir personligt. 
 – Men sen är området supermysigt, alla caféer och 
parker gör att jag får ett extra kontor där jag kan 
sitta med min laptop och inspireras av människorna 
som passerar.
/ Maja Wijkström, 1 r.o.k med loft i Göteborg

Att arbeta med stadsutveckling innebär att vi är 
med och gör avtryck i samhället – det vi uppför 
kommer att prägla stadsbilden under många år 
framöver. Ett stort ansvar och samtidigt en förmån. 
 I min värld handlar stadsutveckling om att förstå 
olika platsers möjligheter – att lyfta fram och stärka 
befintliga kvaliteter och tillföra nya kvaliteter. 
 Stadsutveckling handlar också om att utforma 
områden som är attraktiva och trygga att 

vistas i både under dag- och kvällstid. Olika 
bostadsformer med ett spektra av verksamheter 
skapar liv och rörelse och naturliga mötesplatser. 
 Genom att göra detta tankesätt till vår vardag 
kan vi på TB-Gruppen förverkliga vår vision om att 
skapa ett levande samhälle.
/ Marcus Lerander, vd och koncernchef

”  
Att köpa en bostad är en stor 
investering och för mig är det viktigt 
att kunden känner sig trygg i sitt 
bostadsköp.
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