
DIGITAL KÖPANMÄLAN
Inför den digitala köpanmälan den 8 februari kommer här 

information om hur den går till och vad som händer efteråt.

1
KÖPANMÄLAN 8 FEBRUARI KL. 19:00
På stenafastigheter.se/saltsjoblick kommer vi när det 
närmar sig att räkna ner inför att köpanmälan öppnar. 
När nedräkningen är klar så slår räknaren om till 
“KÖPANMÄLAN HAR ÖPPNAT!”.

Då kan du klicka vidare till din köpanmälan genom ett 
klick på knappen “Gör din köpanmälan här!”. 

2
FYLL I FORMULÄRET
När du klickat dig vidare så börjar din köpanmälan och du får 
din köplats. Du har 30 minuter på dig att fylla i dina personliga 
uppgifter och välja vilka lägenheter du vill prioritera.

3
VÄLJ LÄGENHETER
Du kan välja upp till 5 lägenheter som du önskar att få  
möjlighet att köpa. Prioritering 1 är ditt första val, prioritering 
2 är ditt andra val och så vidare.

Dina prioriteringar berättar för mäklaren vilka lägenheter du 
är intresserad av att köpa. Din köplats avgör sedan vilken 
lägenhet du får köpa. Om någon som är före dig i kön har valt 
lägenheten som du prioriterat så blir du erbjuden en lägenhet 
som inte valts av någon som är före dig i kön. 
 

4
BEKRÄFTA DINA VAL
När du fyllt i alla uppgifter så klickar du på “SKICKA IN 
DINA VAL HÄR”. En bekräftelse skickas till din angivna 
e-postadress.
 

https://www.stenafastigheter.se/saltsjoblick
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TECKNA FÖRHANDSAVTAL
Inom 1-2 veckor efter köpanmälan så kommer våra mäklare 
att ringa dig och de andra köpanmälarna i turordning för att 
erbjuda köp av lägenhet.

Tänk på att du behöver ha lånelöfte klart från banken för 
att kunna teckna förhandsavtal när mäklaren kontaktar dig. 
Förhandsavtalet tecknas digitalt med svenskt bank-ID, men 
det går också bra att träffa mäklaren och signera avtalet 
fysiskt om du saknar svenskt bank-ID.

Förhandsavtalet är bindande, det är först när förhandsavtalet 
är tecknat som du har köpt lägenheten. 
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BETALA FÖRSKOTTET 
Efter tecknat förhandsavtal så betalas ett förskott 
om 75 000 kr till bostadsrättsföreningen.  
Förskottet betalas inom förfallotid enligt faktura.

VIKTIGT!
Se till att ha klart med lånelöfte/
bekräftelse på finansiering då 
det krävs som bilaga till 
förhandsavtalet.

FÖRSKOTT OM 75 000 KR

Förskottet om 75 000 kr fungerar som en delbetalning av själva köpeskillingen.  
Avtalet grundas på bostadsrättsföreningens kostnadskalkyl. Till detta avtal ska ditt skriftliga lånelöfte vara en 
bilaga.
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KÖPANMÄLAN STÄNGER
Kl. 22:00 den 8 februari stänger köpanmälan. Därefter skickas 
listan med alla köpanmälningar till våra mäklare. 

Listan sorteras efter den turordning som köpanmälningarna 
inkommit. 

Notera att en köpanmälan inte är ett bindande avtal, utan 
fungerar som ett meddelande till mäklaren om vilka lägenheter 
som du önskar bli erbjuden att köpa.


