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BESIKTNING AV BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

För RÄTT KVALITET - För RÄTT EKONOMI - För RÄTT INFORMATION

OM DEN NYA
      TJÄNSTENS VÄRDEN

Med denna nya tjänst så kan ni nu skapa en 
betydligt mer förtroendegivande och 
värdeskapande relation med alla de olika 
konsumenter och köpare som idag finns inom
ert marknadsområde och som nu står inför att
köpa en bostadsrätt.

Genom att nu hjälpa dem att granska den
aktuella bostadsrättsföreningens verksamhet, 
dess ekonomiska status och föreningens 
sannolika ekonomiska utveckling. 

Så kan ni med denna tjänst inkludera köparen 
och dennes värdeskapande process på ett mer 
konkret sätt, i er affär, än vad som sker idag. 

Ni hjälper köparna att minimera risken för att 
drabbas av oförutsedda ökningar av boende-
kostnaden, sänkta marknadsvärden, onödiga 
problem och eventuella juridiska tvister.
Genom att minimera risken i konsumentens 
bostadsrättsaffär, så minskar även er egen risk 
för att drabbas av olika följdproblem i affären. 

Ni kommer även att framstå som innovativa
inom branschen genom att uppgradera
konsumentstödet till en helt ny nivå. 

Genom att ni hjälper köparna med detta, så 
kommer de sannolikt att kvarstå som era 
kunder under lång tid framöver samt välja 
er i morgon, då de ska sälja sin bostadsrätt 
och investera i sitt nästa boende.

Den nya tjänsten för alla mäklare och bolånehandläggare som vill hjälpa 
konsumenter med att kunna undvika kostsamma privatekonomiska 

felinvesteringar vid köp av en bostadsrätt.



För RÄTT KVALITET - För RÄTT EKONOMI - För RÄTT INFORMATION

NÅGOT OM DEN NYA
     TJÄNSTENS INNEHÅLL

Se mer i Nyhetsbrev 5: 2013 på Fastitia.se/Nyheter

- ANALYS AV RÄTTSLÄGET
       VID FEL I BOSTADSRÄTT

- ANALYS AV UTDRAG FRÅN 
FASTIGHETSREGISTRET

- ANALYS AV FÖRENINGENS 
       STADGAR & KÖPEKONTRAKT

- ANALYS AV FÖRENINGENS 
ÅRSREDOVISNING & BUDGET

- ANALYS AV BESIKTNINGSPROTOKOLL
       & UNDERHÅLLSPLAN

- ANALYS AV MARKNADS OCH 
OMVÄRLDSFAKTORER

- ANALYS AV EKONOMISKA RISKER I 
FÖRENINGENS VERKSAMHET

       (via analystjänsten Boanalys.se, och som 
kan levereras med er logga)

- GENOMGÅNG AV PRISSTATISTIK

- EN VÄRDEBEDÖMNING ELLER ETT 
      REKOMMENDERAT MAXPRIS 
          GÖRS FÖR BOSTADSRÄTTEN
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