
Att tänka på vid försäljning av bostadsrätt i BRF Silverdalsbacken 

• Allt som tillhör bostadsrätten ska lämnas kvar. Säljaren ersättningsskyldig för saknad
material.

o Nycklar till ytterdörren, 3 st till övre låset och 4 st till undre låset
o Dekoder och fjärrkontroll till TV
o Bostadspärm bl.a. med beskrivning av ansvarsfördelning mellan boendet och

förening
o Skötselpärm med beskrivning om underhåll och service för lägenheten och dess

utrustning samt teknisk beskrivning om lägenhetens standard
o 2 st. garagenycklar och en sändare om garageplats hyrs
o 1 st. dekal för parkering om utomhusplats hyrs, går att få en extra 
o 3 st. nycklar till postfacken

• Lägenheten lämnas i den ursprungliga standarden enligt skötselpärmen. Exempelvis får ej
följande ändras:

o Låscylinder
o Fläktar
o Bärande konstruktioner
o Fasaden
o Har ändringar gjorts ska beslut från styrelsen om ändringen finnas

• Styrelsen har möjlighet att kontrollera lägenheten vid ägarbyte
• Tänk på att debitering av varmvatten kan ske upp till 5 månader efter utflyttning. Viktigt att

ni som säljare och köpare gör upp om hur betalning ska sker efter ägarbytet. Föreningen eller
styrelsen har inget ansvar i denna fråga.

• Uppsägning av garage/parkeringsplats sker automatiskt vid ägarbyte.

Nyckelhantering i Brf Silverdalsbacken
Parter som lånar nycklar av föreningen;
Styrelsen ansvarar för nycklar dess totala innehav då i stort sett samtliga nycklar även 
fungerar till andra utrymmen i föreningen med tanke på parter som lånar nycklar av 
föreningen. Tex. Förvaltare, sophantering, posthantering m.fl. 
Lägenhetsinnehavaren;
Lägenhetsinnehavaren ansvarar för att samtliga nycklar SKALL finnas dvs. 4 nycklar avsedda 
för huvudlåset (underlåset- nycklar märkta CMM231) Om det är så att nuvarande 
lägenhetsinnehavare tappat en av en (1 st.) i utlämnad 4 serie (1, 2, 3 och 4) av nycklar så är 
det något mellan nuvarande lägenhetsinnehavare (säljaren) och köparen att komma överens- 
dvs. säljaren skall informera köparen om att nyckelserien 1-4 är bruten och det pga. Att 
nyckeln är borttappad. Accepterar köparen att säljaren gör 1 st. kopia och med det blir serien 
fulltalig dock blir det ett hopp i 4 serien ( 1, 2, nyckel 3 borta, 4, ny nyckel 5 ersätter nyckel 3), 
en serie som finns registrerad hos Gerts Lås. Godtar köparen detta (vilket bör framgå i 
köpekontraktet) så får man begära pris av Gerts lås.
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