
Att köpa ny bostad är en stor och viktig in-
vestering. Med Magnolia Bostad är du i säkra 
händer. Vårt Trygghetspaket kan till exempel 
minimera risken för dubbla boendekostnader, 
det skyddar om det ofattbara inträffar och 
ger dig och dina grannar en bra start med en 
trygg bostadsrättsförening.
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Tillträdesskydd
Tillträdesskydd innebär att du som 
bostadsrättsinnehavare har möjlighet 
att flytta fram tillträdet i upp till tre 
månader. Detta minimerar risken för 
att du ska stå med dubbla boendekost-
nader i de fall försäljningen av din 
nuvarande bostad drar ut på tiden. För 
att du ska beviljas uppskjutet tillträde 
görs en individuell prövning. 
 
1. Det måste finnas ett förmedlings-

uppdrag för din befintliga bostad, 
hos en fastighetsmäklare. Försälj-
ningen ska ha pågått i minst tre 
månader, före din tillträdesdag och 
till ett marknadsmässigt pris.

2. Ansökan om uppskjutet tillträde 
ska vara Magnolia Bostad tillhanda 
senast en (1) mån före ordinarie 
tillträdesdag.

3. Uppskjutet tillträde kan beviljas för 
en (1) månad i taget. Ny ansökan 
om ytterligare tid görs senast två 
(2) veckor innan den nya tillträdes-
dagen infaller. Uppskjutet tillträde 
kan beviljas i högst tre (3) måna-
der.

 
Skydd vid allvarlig sjukdom
Inträffar det oförutsedda, att du som 
köpare blir allvarligt sjuk, har du efter 
särskild prövning rätt att frånträda 
avtalet. Alternativt rätt att flytta fram 
tillträdet i upp till tre månader. 
 

Trygg Bostadsrättsförening
Med Magnolia Bostad kan du vara trygg 
i att din förening vilar på en stabil och 
långsiktig grund.

• Föreningens kostnadskalkyl och 
ekonomiska plan granskas alltid av 
två opartiska intygsgivare  
certifierade av Boverket.

• Om inte alla bostäder är sålda 
senast sex månader efter sista 
inflyttning köper Magnolia Bostad 
eventuellt osålda lägenheter. 
Magnolia Bostad ansvarar också för 
att årsavgift betalas för dessa så 
länge de står osålda. 

•  I de fall projektet avbryts och 
bostadsrätten inte färdigställs 
återbetalas samtliga förskott som 
erlagts i samband med tecknande 
av förhandsavtal.

• Magnolia Bostad tecknar förskotts-
garantiförsäkring och insatsgaran-
tiförsäkring som garanterar inbetal-
da förskott och insatser

• Magnolia Bostad ersätter förening-
en för eventuella hyresintäktsbort-
fall gällande kommersiella lokaler i 
berörda bostadsrättsföreningar, 
inklusive på lokalerna löpande 
fastighetsskatt under två år från 
färdigställandet.

• Garantitiden för byggnadsarbeten 
är fem år med undantag av vitvaror, 
armaturer och målning, där  
garantitiden är två år.

• Intresserade till boendestyrelse får 
under en övergångsperiod vara med 
på styrelsemöten och genomgår 
även under denna period en  
styrelseutbildning. Detta för att på 
bästa möjliga sätt stå rustade för 
kommande styrelsearbete.


