
 
Brf/BF: Brf Tomtebo 5 
Adress: Tomtebogatan 5 
 

 

 

Allmänna frågor Förening och Fastighet Svar / Beskrivning 

När bildades föreningen? 
 
 

1979 

Klassas föreningen som äkta eller oäkta 
förening? 

Äkta 

Antal bostadsrätter? 
 
 
Lägenhetsfördelning (antal)? 
 

27 st 
 
 
1:or -  
2:or -  
3:or - 
4:or - 
5:or eller större -  

Antal hyresrätter? 
 
● Säljplaner 
● Antal lokaler samt verksamhet i dessa? 

 
 
 
1 st lokal med hyresrätt. 

Vad ingår i månadsavgiften? Värme, vatten samt basutbud kabel-tv och 
bredband via Telenor 

Finns det några gemensamhetslokaler? 
 

Tvättstuga, cykelförråd och stor gård med 
sittgrupp och grillmöjligheter. Mindre 
barnvagnsrum. 

Följer med bostadsrätten även rätt till 
parkeringsplats/garage? 
Avgift 
Kö  

Nej 

Har stambyte genomförts? Om så är fallet 
årtal för detta. 
 

1979 
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Är el-stigarna bytta? Om så är fallet årtal 
för detta. 
 
 

1979 

Har andra större renoveringar genomförts? 
Ange årtal för respektive renovering. 
 
 
 
 
 

70-tal stor renovering innefattande bland annat 
stammar 
90-tal fasadrenovering 
00-tal målning trapphus och renovering 
rökkanaler 
2007-2008 ny effektiviserad 
fjärrvärmeanläggning 
2008-2010 renovering gård och bjälklag 
2010-2011 renovering fönster mot gata, 
sotning rökkanaler, värmekablar stuprör 
2016 mekanisk Råttfälla 
2018-2919 Nytt tak 
2020 Gårdshusets trapphus ytskikt renoverat 
och nya taklampor och automatiska 
dörröppnare.  

Finns det balkongplaner i fastigheten?  Nej.  

Finns planer för byggnation av 
vindsvåningar? 

  
Nej 

Har andra större reparationer eller 
ombyggnader av fastigheten beslutats 
eller diskuterats? 
 

 
 
 
 
 

Gällande renoveringar har styrelsen beställt en 
besiktning av fastigheten för att få en överblick 
över behovet av renovering och underhåll. 
 
Dokumentet ”Årlig underhållsbesiktning 
2016” bör ev. köpare läsa. Listan enligt 
dokumentet kommer att åtgärdas. 
 
Byte av stammar kommer att åtgärdas/göras 
inom de närmaste åren.  
Hur och när undersöks just nu. 2020. 
 
Ett nytt underhållsbesiktningsdokument håller 
på att tas fram. 

Typ av ventilation? Självdrag 

Typ av uppvärmning? Fjärrvärme 
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Finns kabel-TV i fastigheten?  
  
● Leverantör 
● Ingår det i månadsavgiften 

Ja 
 
Telenor 
Ja, basutbud. 

Finns bredband i fastigheten? 
 
● Leverantör 
● Ingår det i månadsavgiften 

Ja 
 
Telenor 
Ja 

Har ändring av månadsavgiften beslutats 
eller diskuterats? 

Det diskuteras och vi undersöker saken just nu. 
2020. 

Tar föreningen ut överlåtelseavgift 
och/eller pantsättningsavgift? 
 
● Belopp 
● Vem betalar, köpare eller säljare 

Överlåtelseavgift uppgår till 2,5 % och 
pantsättningsavgiften 1 % av gällande 
prisbasbelopp. 
 
Överlåtelseavgift betalas av köparen. 
Pantsättningsavgift betalas av pantsättaren. 
 

Kan juridisk person godkännas som 
medlem vid förvärv av bostadsrätten för 
privat ändamål? 
 

Nej 

Finns det något övrigt som en köpare bör 
informeras om? 
 
För att bli godkänd i föreningen skickas en 
bekräftelse via mail till 
styrelsen@tomtebo5.se att man läst och 
tagit del av de nämnda dokumenten till 
listade dokument. 
 
 
 

”A-Ö för Bostadsrättsföreningen Tomtebo5” 
ska läsas och godkännas av köparen.  
 
Dokumentet ”Årlig underhållsbesiktning 
2016” bör läsas av köparen. 
 
Dokumentet gällande ”Andrahandsuthyrning” 
 
Regler och anvisningar vid 
ombyggnadsarbeten 
 
Stadgar Brf Tomtebo 5 

Vem är föreningens kontaktperson vid 
eventuella intressentfrågor? 
 
● Namn 
● Telefonnummer 
 
Telefonnummer skrivs inte ut i 
objektsbeskrivningen, men intresserade 
spekulanter kan vid slutuppgörelsen vilja 

Ordförande Petrus Olsson,  
I första hand via mail 
styrelsen@tomtebo5.se 
 
Mobil: 0708 62 71 66 
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kontakta någon i föreningen för direkt 
information. 

Till vilken adress skickas in/utträdes 
ansökan? 

1167 BRF Tomtebo 5 
c/o SBC 
Box 5  
851 02 Sundsvall 
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