
Mäklarinformation brf Höstbuketten 
 
Föreningen är ett oäkta bostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och föreningen 
förvärvade fastigheten 2006. Mer information om oäkta bostadsföretag finns hos skatteverket 
(www.skatteverket.se). 
 
Föreningens fastighet består av 2 flerbostadshus med totalt 42 bostadsrätter, 1 hyresrätt samt 1 
lokal. Föreningen disponerar garage med 22 parkeringsplatser som är beläget i källarplan under 
fastigheten. 
 
Föreningens namn Brf Höstbuketten 
 
Organisationsnummer             769613-2757 
 
Föreningens webbplats             www.hostbuketten.se  
 
Byggnadsår 1975 
 
Föreningen förvärvade fastigheten 2006 
 
Föreningen består av             42 bostadsrätter 

1 hyresrätt 
1 lokal  

 
Total boyta 2 098 kvm 
 
Total lokalyta 762 kvm 
 
Äkta förening Nej 
 
Stadgar Finns på föreningens webbplats 
 
Godkänns juridisk person? Nej 
 
Bosättningskrav Om det kan antas att förvärvaren för egen del inte 

ska bosätta sig i lägenheten har föreningen rätt att  
vägra medlemskap. 

 
Är delat ägande okej?  Ja, se paragraf 6 i föreningens stadgar 
 
I månadsavgiften ingår Värme 

Vatten 
Abonnemangsavgift på el (förbrukningen för 
respektive lägenhet debiteras på avierna för 
månadsavgiften) 
Bredband med Ownit, 1000/500 Mbit/s 
 

Kabel TV leverantör ComHem 

http://www.skatteverket.se/
http://www.hostbuketten.se/


 
Uppvärmning Fjärrvärme 
 
Tvättstuga Finns på källarplan med 3 tvättmaskiner,  

3 torktumlare, 1 torkskåp samt 1 mangel. Digital
bokning. 

 
Garageplats Ja, kötid tillämpas. Kontakta styrelsen. 
 
Förråd Vindsförråd 
 
Cykelförvaring Ja, på källarplan 
 
Barnvagnsförvaring Nej 
 
Allmänna utrymmen Innergård med utemöbler och grillmöjligheter. 
 
Grovsoprum Ja, på källarplan för mindre grovsopor, så som 

porslin, kläder, skor etc. (ej farligt avfall). 
 
Återvinning Ja, på källarplan finns återvinningskärl för tidningar,  

kartong, plast, metall, glas och mindre elavfall. 
 
Gästlägenhet Det finns en föreningslägenhet som medlemmar

kan hyra för övernattande gäster, 300 kr/natt. 
 
Pantsättningsavgift Ja, betalas av köparen, 473 kr (1% av 

47 300, prisbasbeloppet för 2020)  
 
Överlåtelseavgift Ja, betalas av köparen, 1 183 kr  (2,5% av 

47 300, prisbasbeloppet för 2020) 
 
Ventilation Köksfläkt får inte kopplas till  fastighetens  

ventilationssystem. En kåpa får monteras upp 
alternativt en köksfläkt med kolfiltertillsats utan 
koppling till ventilationssystemet.  
Fläkt till ventilationssystemet får inte heller monteras 
i badrum. 

 
Ekonomisk förvaltning             Fastum AB 
 
Fastighetens försäkring Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos

Brandkontoret. 
 
Ordningsregler Finns på vår webplats, www.hostbuketten.se  
 

 
/uppdaterad 2019-12-08/ 

http://www.hostbuketten.se/

