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• Finns det speciella önskemål innan godkännande av medlem (tex UC, vill träffa köparen m.m.) 
• Nej 

• Har föreningen några egna blanketter för medlemskapsansökan, eller kan vi använda våra egna 
• Vi har inga egna blanketter. 

• Vad är det för ventilation i fastigheten? 
• Frånluftsaggregat, Tilluft via ventiler i fönster och vägg. 

• Finns det bostäder på vinden? 
• Nej 

• Är lägenhetsförråden endast belägna på vindsplan eller finns det även källarförråd? 
• Ja 

• Stämmer det att föreningens aktuella stadgar är från 2009? 
• Ja 

• Stämmer det också att under 2015 reparerades stenfot och fasad mot Storkgatan samt förstärkning av mur 
utfördes? 

• Ja 
• Vad är för storlek (antal rum) på hyreslägenheterna? Är det någon hyreslägenhet som ska säljas inom kort? 

• 2ROK och 3ROK, Ingen hyreslägenhet planeras att säljas. 
• Finns det några beslutade avgiftsförändringar? I så fall när och hur mycket? 

• Inga planerade avgiftshöjningar. 
• Finns det några planerade renoveringar/förändringar av fastigheten? 

• Nej 
• Vem kan vi kontakta för att få svar på ev. frågor som kan komma att dyka upp under planerad försäljning 

• info@storkgatan.se 
• Vad ingår i avgiften? 

• Värme, vatten, renhållning av trapphus, TV och Bredband 100/10 från Com Hem. 
• Vilken leverantör levererar kabel-TV? 

• Com Hem 
• Vad för tillgång finns det till bredband i föreningen? 

• Com Hem 
• Hur ser det ut med p-platser och garage i föreningen? (antal och ev. kö samt kostnad för dessa?) 

• Kommunens boende parkering. I mån av plats. 
• Finns det några gemensamhetsutrymmen i föreningen? 

• Gården och tvättstugan 
• Tillåter föreningen installation av tvättmaskin samt diskmaskin i lägenheten förutsatt att det görs 

fackmannamässigt? 
• Ja 

• Godkänner föreningen ägarförhållandet att ex. föräldrar äger 90 % och barnet som bor i lägenheten äger 10 %? 
• Ja 

• Anordnar föreningen gemensamma städdagar under året? 
• Ja, höst och vår. 

• Är det någon annan information som är viktig för mig och spekulanter att ta del av inför försäljningen? 
• Se dokument för stadgar och ordningsregler. 


