
 

 
 

Köpguide Big Fish 

Säljstart 

För att bli ägare av en villa i projektet Big Fish tar du kontakt med ansvarig mäklare. Tänk på att ”först till kvarn” råder. 

 

Avtalsparter 

Brunner & Brunner uppför som entreprenör ditt hus. Brunner & Brunner samordnar tillsammans med 

underentreprenörer bygglov, projektering och byggnation på uppdrag av dig som byggherre. Notar Nyproduktion 

ansvarar för försäljning av fastigheterna på uppdrag av markägaren Boende Kajsa Två. Tänk på att ha talat med din bank 

för att få klart med ett nybyggnadskreditiv, det är en förutsättning för att ha möjlighet att skriva köpeavtal. 

 

Information från mäklarna 

Mäklaren ska tillvarata både köparens och säljarens intressen. Det är dock säljaren som anlitar mäklaren för att hantera 

förmedlingen av fastigheten, och det är också säljaren som betalar arvodet till mäklaren. Du som köpare behöver inte 

betala något för mäklarens arbete. Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och 

kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta. Om du önskar få en skriftlig 

beräkning av boendekostnaderna – en boendekostnadskalkyl – erbjuder ansvarig mäklare att upprätta en skriftlig 

boendekostnadskalkyl. 

 

Undersökningsplikt 

Köparen har en långtgående undersökningsplikt enligt Jordabalkens regler. Fastighetens alla delar och funktioner ska 

undersökas. Om tecken på fel finns utökas köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte heller för fel och brister 

som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till 

fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Säljaren 

svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till 

fastighetens ålder, skick, pris och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av köparens 



 

 

undersökningsplikt. Om säljaren informerar om misstänkt fel utökas köparens undersökningsplikt. Om säljaren har 

lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana 

delar. Köpare som inte har tillräckliga kunskaper att undersöka rekommenderas att anlita besiktningsman eller annan 

sakkunnig för undersökningen.  

 

Avtalsformer 

Du tecknar i detta projekt två kontrakt – ett kontrakt som avser köp av fastigheten från Boende Kajsa Två i form av ett 

standardiserat köpekontrakt framtaget av Notar Nyproduktion. Utöver det tecknar du ett ytterligare kontrakt med 

Brunner & Brunner om entreprenad i form av ett ABS 09 – framtaget av intresseorganisationer som Villaägarnas 

riksförbund med flera. 

 

Kundval / Tillval 

Kundval avser de kostnadsfria val du kan göra i huset. Tillval är de val du gör mot kostnadstillägg enligt de priser som 

står i blanketten. Under fliken ”Kundval & Tillval” finns ritningar på samtliga tillval samt en blankett. På blanketten fyller 

du kundval av golv och kök samt vilka tillval du önskar beställa. Blanketten och signerade ritningar skall vara klara till 

kontraktsskrivningen. Dessa dokument blir bilagor till ditt entreprenadkontrakt. Betalning av samtliga tillval sker i 

samband med det första lyftet enligt betalningsplanen i ditt entreprenadkontrakt. 

 

Eventuella ändringar av hus 

Du har nu köpt ett personligt hem ritat med omsorg för detaljer framtaget av bostadsutvecklaren Blooc. Leverantörer 

som Kvänum har varit delaktiga i att skapa ett funktionellt och vackert hem. Alla färgsättningar och materialval är 

sammansatta med omsorg för att fungera tillsammans och skapa harmoni, många upplever därför att de inte behöver 

göra några ändringar eller kompletteringar av sitt nya hus. Skulle du dock känna att du vill göra några justeringar görs 

detta efter inflyttning. Detta för att entreprenören skall kunna garantera tidsplaner och kvalitet. Alla ändringar blir en 

separat affärsuppgörelse mellan er och Brunner & Brunner eller den entreprenör ni avser använda. 

 



 

 

Information angående besiktningar 

I er entreprenad så ingår ett färdigt paket från Gar-Bo med kontrollansvarig, nybyggnadsförsäkring, 

färdigställandeförsäkring, kontrollbesiktning, slutbesiktning och kompletterande besiktning efter 7 månader. När det 

närmar sig inflyttning av ert hus kommer ni få en kallelse till slutbesiktning från besiktningsmannen. I kallelsen står tid 

och datum för besiktningen. För att läsa mer om dessa försäkringar ber vi er att besöka www.gar-bo.se eller kontakta 

dem för mer information.  

Entreprenören har också tecknad försäkring hos Länsförsäkringar. Kontrollbesiktningen är en förbesiktning som är till 

för att byggbolaget skall kunna säkerställa så få anmärkningar som möjligt på slutbesiktningen. Denna besiktning skall 

ni inte närvara vid. 

Kontrollbesiktningen infaller omkring 1-2 veckor innan slutbesiktning. Slutbesiktningen infaller i samband med att 

entreprenaden skall vara färdigställd. På slutbesiktningen medverkar ni i egenskap av byggherre, en representant från 

byggbolaget, besiktningsman utsedd av Gar-Bo samt er utsedda kontrollansvarig. På slutbesiktningen görs en okulär 

besiktning av besiktningsmannen och protokoll förs med noteringar om anmärkningar. Efter slutbesiktningen får du en 

pärm med alla egenkontroller, intyg och dokument gällande huset samt drift- & skötselpärm. 

Vår ambition är att ha så få anmärkningar som bara är möjligt på slutbesiktning. En genomsnittlig godkänd slutbesiktning 

har ca 40-60 anmärkningar. Det kan låta mycket – men ofta är det saker som rättas till mycket snabbt. Efter 

slutbesiktningen åtgärdas anmärkningarna på protokollet inom 2 månader. 

Efter slutbesiktningen har ni 6-månader på er att samla ihop de punkter som ni noterat som fel som inte kunde ha 

upptäckts på slutbesiktningen. Dessa skall i samlad form skickas till platschef tillsammans med bilder och noggranna 

beskrivningar på de punkter ni noterat. Punkterna får inte komma i löpande form under dessa 6-månader. Är felet akut 

reklamerar du detta i enlighet med drift & skötselpärmen, antingen direkt till leverantör eller i annat fall direkt till 

Brunner & Brunner. 

7 månader efter inflyttning infaller en kompletterande besiktning för att följa upp eventuella punkter från 

slutbesiktningen samt de punkter som ni eventuellt upptäckt efter denna. Kallelse kommer separat till er gällande detta. 

 

Tillträde & Inflyttning 

I ert entreprenadkontrakt finns ett datum som fastställer när huset skall vara färdigställd för slutbesiktning och ert 

tillträde av huset. Med tillträde betyder att ni juridiskt tillträder huset. Efter godkänd slutbesiktning måste kommunen 



 

 

utfärda ett slutbesked som ni måste erhålla innan ni fysiskt får flytta in. Normalt sker detta snart efter godkänd 

slutbesiktning men eftersom vi inte kan garantera kommunens handläggningstid i detta väljer vi att informera om detta 

redan här. Normalt rekommenderar vi att inflyttning sker ca 10 arbetsdagar efter godkänd slutbesiktning. 

I och med att en godkänd besiktning betyder att ni juridiskt tillträder huset skall ni från och med midnatt ha en 

hemförsäkring vara tecknad till ert nya hus. Det flesta väljer också till ett larmpaket som kan tas fram med 

samarbetspartner Verisure för att passa ert behov av säkerhet. Om ni önskar detta kontakta Brunner & Brunner så att 

detta kan anpassas på bra sätt i produktionen. 

Vanligen infaller slutbesiktningen på en onsdag och på torsdagen finstädas huset av städbolaget. Nycklar till ert hus 

kvitteras ut på slutbesiktningen mot uppvisande av kvitto för slutbetalning. En nyckel lämnas från entreprenören till 

städbolaget som genomför finstädningen. 

En obligatorisk överlämning från städbolaget till er som husägare sker vid 17.00 samma dag som de städar ert hus. Dessa 

datum skall finnas med i ert avtal vid kontraktsskrivningen. 

 

Betalning & Spärrförbindelser 

Innan du bokar in kontraktsskrivning på ett hus i projektet skall du ha säkerställt finansieringen av ditt husköp. Du skall 

ha fått ett lånelöfte på ett så kallat byggnadskreditiv. 

Vi arbetar alltid nära en lokalt förankrad bank i våra projekt för att göra hela processen smidigare för dig som kund. Om 

du har en annan bank ber vi dig att ta med kontaktuppgifter till er bankkontakt till kontraktsskrivningen samt i samband 

med bokningen av ditt hus översända intyg på lånelöfte till mäklaren. 

Samtliga betalningstillfällen är prestationsbundna. Du betalar aldrig för något som inte är utfört. Det är en trygghet för 

dig och din bank. I kontraktet finns en betalningsplan med ett antal lyft som infaller under produktionen av ditt hus. 

Senast på tillträdesdagen av tomten skall ni som kund säkerställt att er bank ställer ut en spärrförbindelse i enlighet med 

avtal så att byggnationen av ert hus kan komma igång i tid. Spärrförbindelsen skall skickas till Brunner & Brunner senast 

på tillträdesdagen av tomten och skall innehålla underspärrar till BLOOC. 

 

2-årsbesiktning 



 

 

2-års besiktning bokas och bekostas av husköpare. Bokning av denna skall göras av er som husägare med 

besiktningsfirman innan två år passerat och kallelse skall skickas till Brunner & Brunner som är er kontraktspart. 

 

Platsbesök 

Av säkerhetsskäl måste alla platsbesök anmälas/bokas med byggbolaget och detta görs enklast genom att kontakta 

ansvarig platschef. I övrigt får slutkunden inte tillträda arbetsplatsen. 

  

Ny värdering av din bostad – bolån 

I samband med inflyttning av huset så behöver banken få in en ny värdering från mäklaren för att banken skall kunna 

lägga om byggnadskreditivet till ett vanligt banklån. De uppgifter som mäklaren behöver för att kunna göra en ny 

värdering av huset är en sammanställning av det totala priset på ert hus och de tillval som ni köpt. Skicka en kopia på 

blanketten ”Kundval & Tillval” till ansvarig mäklare i god tid innan inflyttning. Frågor kring detta hänvisas till ansvarig 

mäklare för projektet. Uppdrag om ny värdering är en separat affärsuppgörelse mellan er och mäklare. 

 

Flyttanmälan Elnätsavtal 

En flyttanmälan måste göras för el-nätsavtalet hos Ellevio. Detta bör göras 10 dagar innan inflyttning. Blankett finns på 

Ellevios hemsida. Ni behöver ej fylla i tidigare ägare utan kan förtydliga på blanketten att det är nybyggnation. 

 

Vatten / Avlopp och renhållning 

Fyll i blanketten ”Flyttanmälan VA och Renhållning” för ägarbyte gällande anslutningen till kommunalt vatten och 

avlopp. För slutavläsning vid tillträde av ert nya hus, kontakta Ekerö kommun. Mer information finns på www.ekero.se. 

Tel: 08-124 57 100 

 



 

 

Drift & Skötsel 

Efter slutbesiktningen får du en pärm med drift- och skötselråd för ditt hus. Här finner du information om produkterna 

& manualer. Det är mycket viktigt att du noggrant läser igenom din drift & skötselpärm innan du börjar bruka produkter 

i huset. Vi rekommenderar att ni läser igenom detta direkt efter inflyttning. Känner ni det minsta osäkerhet i hur något 

skall användas eller skötas – kontakta din entreprenör och be om råd. Det finns även separata instruktionsböcker till 

många av produkterna i ditt nya hus. 

  

Samfällighetsföreningen & Fiberanslutning 

Respektive fastighet i projekt Big Fish har del i Jungfrusunds samfällighetsförening. Samfälligheten förvaltar bland annat 

områdets vägar, parkeringar, belysning och lekplatser. Fiber finns i området och fastigheten ansluts till fiber. 

Abonnemang avtalas direkt med respektive leverantör. 

 

Nyhetsbrev & Instagram 

För projekt I produktion skickas ett nyhetsbrev ut 1 gång i månaden. BLOOC uppdaterar dagligen Instagram med bilder 

och information om projektet, ni hittar oss på @bloocstockholm. 


