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Vart är
marknaden
på väg?

God jul!
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Flyttstök…
Vi är inte bara fastighetsmäklare, vi är
företagare i kustbygden, också. För att
gynna vårt eget område har vi beslutat ”ta
hem” våra egna affärer till Norra Bohuslän.
Redan nu sitter Mattias Larsson på Kust-IT i
Fjällbacka och bygger vår nya hemsida och
en prenumerationstjänst för dig som vill få
tidningen digitalt när du inte fysiskt är här.
Vi har lämnat SEB i Göteborg till förmån
för Sparbanken Tanum. Den här tidningen
kommer nästa år produceras av Blå
Andetag AB i Fjällbacka och trycket kommer
ske hos Risbergs i Uddevalla. Ekonomin

kommer skötas av Bohusläns Redovisning
& Ekonomi AB i Hamburgsund. De senaste
åren har vi ständigt ökat vår affärsvolym,
men vi verkar på en marknad som
kräver mer än någonsin av oss mäklare;
försäljningarna tar längre tid och kräver
större arbetsinsats. Samtidigt blir vi mer
och mer digitala och har nästan kontoret på
fickan, därför flyttar vi till ett mindre kontor
på Fyrmästaregatan 10 i vackra Mörhult,
norra Fjällbacka, så vi kan jobba mer och
dammsuga mindre. Välkommen!


Text & foto: Annika Torevi

Vilka är vi?
ANNIKA TOREVI, registrerad fastighetsmäklare med lång

erfarenhet av försäljning och kundvård. Styrelseledamot i
Mäklarsamfundets Västsvenska krets. Frilansskribent och
fotograf.
MAIL: annika@kustnara.se
MOBIL: 0723-29 35 20

MIKAEL SKOGLUND, registrerad fastighetsmäklare med

lång erfarenhet av fastighetsförmedling i Göteborg och
Bohuslän. Göteborgare med sommarboende på Rossö.
Medlem i Mäklarsamfundet.
MAIL: mikael@kustnara.se
MOBIL: 0705-69 15 20

THOMAS MERENIUS, registrerad fastighetsmäklare,
sedan 20 år verksam i Västra Göteborg och i Göteborgs
Södra Skärgård. Göteborgare med halva hjärtat i
Frankrike.
Medlem i Mäklarsamfundet.
MAIL: thomas@kustnara.se
MOBIL: 0709-40 20 31

Kustnäras kontor ligger på
Fyrmästaregatan 10 i Fjällbacka
från den 10 januari 2018.
Välkommen in!
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ARBETSTJÄNSTER
• Gräv- schakt, planeringar, transporter
• Avloppsanläggningar
• Bergborrning och sprängning
• Vägbyggen och dikning
• Dränering med minigrävare
• Harpning – matjord
• Maskintransporter m. lastbil, lastväxlare o maskinsläp
• Uppgrusning av vägar – ring för offert
• Husdränering med minigrävare – ring för offert
• Betongbilning inom- och utomhus

Ring
er
för m
info.

FÖRSÄLJNING
• Natursten • Kullersten • Harpad matjord • Bark • Makadam
• Fyllnadsmassor jord och lera • Krossgrus: Bergkross 0-150, 0-35,
0-18, singel 16-32, trädgårdssingel 8-16, 4-8, 5-8, sand 0-2, 0-8.
• Traktorgrävare
• Dumper
• Grävmaskin på hjul och band
• Minigrävare på hjul och band
• Hydraulhammare till samtliga maskiner
UTHYRNING
• Minidumper
• Minigrävare
• Kompaktlastare
JOURTELEFON: 0708-77 02 38
KONTOR: 0523-411 19

Vi hjälper till med:
•Vi
Asfaltering
av t.ex. gångar och
hjälper till med:
upp till
100 kvm
Asfaltering av t.ex.
gångar
och
•garageuppfarter
• Grusning
av
vägar
garageuppfarter upp till 100 kvm
••Stenoch mursättning
Grusning
av vägar
••Både
naturoch betongsten
Sten- och mursättning
••Leverans
av bergkrossmaterial
Både naturoch betongsten
• Leverans av bergkrossmaterial

RingJohnny 073-081
71 78 71
Johnny 78
073-081
r merAnrås
fö
Stora
17,
Tanumshede
Stora
Anrås
17,
Tanumshede
info.
Mellan Tanums och Kvilles kyrkor

Mellan Tanums och Kvilles kyrkor

– din mobila marinservice –

God Jul och Gott Nytt år!
Reparationer - Service
Försäljning och installation av inombordare
Vinterförvaringar

Mikael 070 - 74 74 744 • Fjällbacka

Västsveriges största
butik för brasvärme
• Kaminer • Skorstenar • Grillar • Utekaminer • Insatser
• Bastu • Tillbehör • Reservdelar • Gasolbord • Vedspisar
• Kakelugnar • Stekhällar • Ventilation • Taksäkerhet
• Regnskydd • Terassvärmare • Specialmurning
• Bioetanolkaminer • Skorstensrenoveringar

Mästarevägen 8, 455 35 Munkedal
Tel: 0524-235 00
www.eldabutiken.se
munkedal@eldabutiken.se
Måndag–Torsdag 11–18
Fredag 11–16. Lördag 10–13
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Text och foto: Annika Torevi

Snart är det jul igen…

E

tt av mina första jobb var som butiksbiträde i en Konsumbutik, det var på 90-talets början, och julen började
– då som nu – ungefär i mitten av oktober. November
och halva december var som en enda lång, stegrande
förväntan som kulminerade i två veckors slit, långa köer,
tidiga mornar, stora leveranser, sena kvällar, saltslabbiga golv, tunga lyft
och drömlös nattsömn mellan skiften. Men det var också julstämning
med lussekatter och clementindoft i fikarummet, luciatåg i gryningen
och överdådig pynt i taket – vi var ett konverterat Domusvaruhus och
jag öppnade en dörr i källaren som dolde en skattkammare med väldigt
blanka takdekorationer. Min tolerante butikschef råkade säga ”gör som
du vill” och det gjorde jag. Jag misstänker att det väckte nostalgi hos vissa
kunder och förfäran hos lika många. Det slog aldrig fel: vi stängde 13.00
på julafton och 15.00 satt jag nyduschad och sov som en stock framför
Kalle Anka hemma hos mor, svärmor eller mormor. På juldagen hade
vi stängt, på annandagen började rean i stan så vi öppnade också tidigt.
Från lucia till trettonhelgen var ett töcken av arbete, men jag älskade det.
Flödet av människor och varor, känslan av att julen för så många stod och
föll med just oss, gemenskapen, alla fina matkassar vi fick av leverantörerna, dofterna…
Den här tiden kom att prägla hela min syn på julen. Julen skall börja
tidigt. I oktober börjar jag göra egna julkort. Helgen före 1:a advent skall
alla belysningar fram. 1:a advent kommer mitt ”naturliga” pynt; tovade
ullvettar, pilhjärtan, lyktorna, julblommor och granriset på trappan. Till
lucia dyker en och annan tomte upp. Tredje advent kommer styvbarnen
hem med respektive och/eller vänner och rullar köttbullar, gör julgodis
och äter nykokt skinka. Själv bakar jag bara pepparkakor och funderar
alltid över julstress – jag förstår inte varför man skall stressa upp sig
om man inte jobbar i butik. Min man gör vit ischoklad med saffran,
julskinka, Jansson och köttbullesmeten. Sillgrejerna gör fiskaffären,
laxen också. Coop har brödet och risgröten (som bara jag äter). Granen,
som från inköp till pynt är mitt helt egna projekt, tar jag in en vecka före
julafton och den skall ut igen före nyår. Det skall inte stå ett halvdött
barrträd i mitt vardagsrum i januari – icke! Lagom till dagen efter annandag jul tycker jag att julen kan avvecklas. Det är då dammet börjar
synas. Hyacinterna har vissnat. Det kommer alltid minst en sån där klar,
höghimlad mellandag då man inser att alla fönster behöver putsas, granbarren förökar sig nattetid och särskilt i badrumsmattan, knäcken har
kristalliserats, glöggen smakar bara slisk och kylskåpet innehåller burkar
med saker man inte hade en aning om hur de kom dit, eller vad det
egentligen är. Det är då det är så tillfredsställande att handfast slänga ut
granjäveln. Fast jag måste erkänna att det var mer spännande att slänga ut
den när jag bodde i lägenhet några trappor upp. Nu har vi ett gigantiskt
skjutdörrsparti och en tålig gräsmatta utanför, så nu är det bara att öppna
och bära det avklädda liket rakt ut. Ingen sport alls! Min man påstår att i
mitt fall är julen inte en högtid utan en diagnos, men han verkar lika nöjd
varje julafton – och numera är jag faktiskt vaken över Kalle, men sover
mig igenom ”Kan du vissla, Johanna?” istället.
God jul på er, kära läsare!

Kontakta oss för ett kostnadsfritt
hembesök redan idag!

LANE BYGG AB
070-520 36 80 • soren@lanebygg.com
Lane Svenseröd 441• 451 93 UDDEVALLA
www.lanebygg.com

Panasonic Super HZ
Blue Fin
Perfekt för villan
Tystgående inom/utomhusdel
Unik för Sverigepumpen
Energiklass (värme/kyla)
A+++/A++

VI UTFÖR FASTIGHETSBESIKTNINGAR

www.marinetec.se

Vi har lång dokumenterad erfarenhet av hus, fastigheter och
byggnadsteknik. Sedan 1995 erbjuder vi tjänster inom besiktning,
såsom okulärbesiktningar, och garantibesiktningar.

..och ha en God Jul och ett Gott Nytt år!
www.soderstromab.se

Certifierad återförsäljare
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SNART TILL SALU
EDSVIK – NORR OM GREBBESTAD
Med högt läge och fenomenal utsikt rakt västerut över Edsviken och ut mot Altarefjorden säljer vi ett ståtligt hus på översta hörntomten.Det är byggt 1984 med fem
rum och kök på 174 kvm samt full källare. Garage ovanför huset. Kommunalt VA.
Nära till bad, från både klippor och strand, fina strövområden. Grebbestad ligger på
cykelavstånd med krogliv och service året runt.
Ring Annika Torevi på 0723-293520 för mer information.

EFTERLYSNING FRÅN
KÖPKLARA KUNDER:
• Familjevilla i Fjällbacka upp till 3,5 miljoner kr.
• Havsnära fritidshus i Fjällbacka
• Sjöbod i Fjällbacka
• Fritidshus i gamla Bovall
Vi har också köpklara kunder som söker havsnära fastigheter på
andra delar av kusten – hör av dig om du funderar på att sälja!

NYTT
DISKRET
OBJEKT
Flott etagevåning i central
bostadsrättsförening
i Fjällbacka, 4 miljoner kr.
Mäklare: Mikael Skoglund.

Våra golv är lika vackra om 100 år
www.marrakechdesign.se
Välkommen att besöka vår butik
i Göteborg, Kaserntorget 6
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Vart är
bostadsmarknaden
på väg?

S

om fastighetsmäklare bör man ha
en grundmurad positiv syn på livet,
marknaden och framtiden. Annars
kan man inte fungera på jobbet –
vi skall ju helst förmedla känslan
av att saker kommer ordna sig, att ingenting är
omöjligt och att framtiden ser ljus ut, att det visst
är läge att göra fastighetsaffärer. De senaste månaderna har kunnat få den mest envetne optimist
att åtminstone känna en viss oro i maggropen.
Med start i början av 2014 har klyftan mellan
hur fritidshusmarknaden ser ut i Norra Bohuslän
och hur bostadsmarknaden ser ut i storstadsregionerna vidgats kontinuerligt. Det har varit något
av en surrealistisk upplevelse att prata med mäklarkollegor i Mäklarsamfundet på våra möten –
våra beskrivningar av den egna marknaden hade
lika gärna kunnat vara från olika världsdelar. Nu
finns det en risk att det visar sig att vår marknad
varit känselspröt för vad som komma skall även i
storstadsregionerna.
NÄR EFTERFRÅGAN FRÅN norska köpare

försvagades i takt med den norska kronan borde
priserna på fritidshus ha fallit i proportion till
den prisstegring de varit upphov till ganska
länge. Så blev det inte. Istället minskade utbudet
drastiskt. Priserna började dala något, men inte
alls i den utsträckning som var motiverat. Det är
lätt att förklara vikande efterfrågan och vekare
betalningsvilja med amorteringskrav, högt pris
på primärbostäder, curlad generation som inte
vill äga, svag norsk krona, oljekris, Trump och så

vidare. Det är svårare att förklara det låga utbudet. Skälen till att sälja sitt fritidhus borde ändå
vara ganska konstanta eftersom försäljningarna
oftare beror på livsomställningar än rent ekonomiska överväganden. Kanske har jag rätt i min
teori om att många äldre fastighetsägare låter
fritidshuset ”agera bank” åt barn och barnbarns
kontantinsatser i urbaniseringsområdena för att
de skall kunna undvika dyra topplån alternativt
få ihop till kontantinsatsen? Det gör i så fall
beslutssträckan mot en försäljning ännu längre.
Eller så väntar man helt enkelt på bättre tider,
eller hyr ut eftersom vi har ganska förmånliga
skatteregler för uthyrning av privatbostad.

mer i en sits där de måste sälja. I tillägg till att
politiska förslag som slås upp i media som om
de plötsligt är verklighet i riksdagen samma dag
så går vi in i en valrörelse där det känns som om
vad som helst kan hända och bostadspolitiken
kommer säker få ett visst fokus, men från valrörelse till genomförda reformer i vardagen är det
väldigt långt. Nyhetsflödet i våra mobiltelefoner
gör reaktionerna kraftigare och mer omedelbara
(även på förslag som inte ens antagits av riksdagen) – förr hade vi ingen aning om hur marknaden förändrades på andra platser medan vi nu
läser rubriker dygnet runt och blir påverkade.

ETT ÖNSKESCENARIO NU vore att räntan
steg sakta, sakta, samtidigt som konjunkturen
tuffade på, arbetslösheten sjönk och ingen oförutsedd händelse gav världens börser skrämselhicka. Ingen fastighetsskatt, ingen begränsning
i ränteavdraget, förutsägbar och långsiktig
bostadspolitik – är det realistiskt? Nja. Som
mäklare är jag politiskt hemlös; jag vill bara ha
förutsägbarhet. Marknaden regleras efter varje
ny ändring, oavsett den är bra eller dålig för
fastighetsägandet. Folk vänjer sig fortare än man
tror. Det är osäkerheten som är den stora faran,
den skapar ett beslutsvacuum som inte är bra för
någon. Vi behöver omsättning på bostadsmarknaden!
Just nu råder det ofta olika förväntningar hos
köpare och säljare som skapar prissänkningar
först när säljarna förlorar tålamodet eller kom-

skatt? Det hoppas jag verkligen inte! Då kommer
vi gå från en trög marknad till en tragisk marknad. Jag tror inte något parti vågar gå till val med
förslag på fastighetsskatt, men vad som händer
efter valet är en annan sak. Det är en enkel skatt
att återinföra så länge systemet för fastighetstaxering lever vidare. Men det är också en djupt
orättvis skatteform som skulle innebära att ännu
färre människor kommer ha råd med fritidshus i
Norra Bohuslän.
Jag hoppas att vi kommer se ljusningar på
fastighetsmarknaden här under våren 2018 – det
får gärna vara av oväntade orsaker, bara framtida
köpare har skäl att vara hoppfulla och kan få
finansiering så blir nästa år också ett riktigt gott
nytt år!

Text och foto: Annika Torevi

KOMMER DET EN NY, generell fastighets-
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”Ett önskescenario nu vore att räntan steg sakta,
sakta, samtidigt som konjunkturen tuffade
på, arbetslösheten sjönk och ingen oförutsedd
händelse gav världens börser skrämselhicka”
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MITT I FJÄLLBACKA
Barnvänligt hus mitt i Fjällbacka och nära all
service. Byggt 1970 med fem rum och kök
på 123 kvm. Bra förvaringslösningar. Garage
med förråd, parkering och stor trädgård.
Renoveringbehov. Huset är förbesiktigat och
säljs med friskrivningsklausul. Detaljplanerat
område - ger möjlighet till friggebod och
attefallsbyggnad.
Pris: 2.150.000 kr
Se mer på www.kustnara.se
Mäklare: Annika Torevi
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SNART HÄNDER DET GREJER!
Inom kort kommer ni att hitta
i vår NYA UTSTÄLLNINGSHALL:
Vattenskotrar & utombordsmotorer från Yamaha från
F2,5hk och uppåt. Busters modellprogram från minstingen S1
till nya Supermagnum. Yamarin-båtar från 46SC till 68DC.
Detta och mycket mer kommer att finnas hos oss.
Håll ut! 2018 års nyheter är på väg in!
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Håll utkik för
aktuell information
på vår hemsida!
www.smogenmarin.se

- MITT I SMÖGENS HAMN -

www.smogenmarin.se • 0523-270 700
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SNART TILL SALU
GAMLA ÖRNEKULLEN – FJÄLLBACKA
Med utsikt över Fjällbackas golfbana säljer vi två fastigheter för samma säljare.
Det ger möjlighet till generationsboende eller uthyrning, men fastigheterna
kan även säljas var för sig. Båda husen är väl underhållna och har praktiska
planlösningar, gott om sängplatser, stora altaner och lättskötta tomter.
Båtplats kan ordnas i Långsjö.
Gamla Örnekullen 26, pris: 3.200.000 kr
Gamla Örnekullen 28, pris: 3.200.000 kr
Ring mäklaren på 0723-293520 för mer information.
Mäklare: Annika Torevi

KUSTNÄRA FASTIGHETSMÄKLARE 9/2017
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Vad ingår i Kustnäras
mäklartjänst?
» VÄRDERING som bygger på lång erfarenhet och kunskap om kustnära fastigheter i
Norra Bohuslän, statistik, ditt objekts förutsättningar, efterfrågan i ditt område, marknadssituationen och den rådande efterfrågan
på den lokala marknaden.
» FÖRBEREDELSER; myndighetskontakter,
registerkontroller, bokning av energibesiktning, eventuella fullmakter, gåvobrev, eventuell säljarförsäkring, förbesiktning m.m.
» RÅDGIVNING till dig som säljer; genom

gång av ditt ansvar och dina skyldigheter, skatteberäkning, genomgång av säljprocessen etc.
» STYLING och fotografering. Vi hjälper
dig med både råd och praktisk hjälp för
att få fram det bästa hos ditt hus.
» MARKNADSFÖRING både i Sverige
och Norge – på svenska, norska och/eller
engelska.
» VISNINGAR – vi jobbar mest med bokade visningar eftersom seriösa spekulanter vill kunna ställa sina frågor i lugn och ro,

men det är du som säljer som bestämmer
om det istället skall vara öppna visningar.
» RÅDGIVNING till spekulanter och
köpare, genomgång av dennes skyldigheter,
personlig boendekostnadskalkyl, dolda fel,
fast- och lös egendom m.m.
» KÖPEKONTRAKT, köpebrev och alla
övriga avtal och dokument som krävs för
att genomföra affären.
» HJÄLP med med deklarationsunderlag
och information kring deklarationen.

Anlita en registrerad fastighetsmäklare som är medlem i Mäklarsamfundet.

Vi är verksamma
i Strömstad med omnejd

Brunnsborrning &
Energiborrning
Kompletta bergvärmeinstallationer.
Försäljning och installation av pumpar.
Service och reparationer av
pumpar och tillbehör.
Välkommen att kontakta oss
för en kostnadsfri offert!

ELINSTALLATION - DATA – TELE
Vi utför elservice och nya elinstallationer
för villor, fritidshus, butiker m.m.
Vi hittar lösningen som passar bäst för dig!

KONTAKTA OSS:
Linus Lundgren 073 847 28 27
Emil Karlsson 073 847 28 26
www.lkelektriska.se • info@lkelektriska.se

God Jul!
önskar vi på

Tel. 0534-302 32, 070-289 99 30
Lysekil: 070 289 99 33
www.brunnsborrning.com

Julinspirerad Á LA carte
På grebys i grebbestad
FREDAGAR & LÖRDAGAR FRÅN KL. 18:00
ÄVEN TORSDAGARNA 7 & 14 DECEMBER.
För er som börjar tröttna lite på det
traditionella julbordet så erbjuder vi på
Grebys en fantastisk a la carte som är
inspirerad av julen.

Vi kan såklart även erbjuda ett klassiskt
julbord för större grupper som förbokar.
(minst 40 personer)

Varje lördag bjuder Elin & Nellie från
bandet Dear Paul på musikunderhållning.
Bokning / förfrågan: bokning@grebys.se | 0525-14 000

24 nov
till
16 dec
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VID TJURPANNAN – GREBBESTAD
Stor tomt som gränsar till Tjurpannans Naturreservat med ett
smakfullt och ljust, nyrenoverat hus med öppen planlösning. Flera
uteplatser runt huset. Nyrenoverat gästhus uppe på hälleberget.
Modern garagebyggnad med VA indraget. Ny avloppsanläggning.
Lantligt och nära havet samtidigt – ute på Tjurpannan är det hisnande vackert och man kan alltid hitta en egen vik för bad och ett
glas vin i solnedgången.
Pris: 5.500.000 kr eller högstbjudande
Se mer på www.kustnara.se
Mäklare: Annika Torevi
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Nyhetsnotiser
FÖRETAGET UC (Upplysningscentralen, ägs
av storbankerna) är på gång med en tillträdelseportal som kommer underlätta dokumenthanteringen kring tillträdet. Ett inloggningssystem gör att alla berörda, både mäklare och
bankpersonal, kommer nå aktuella dokument
online. Detta är efterlängtat eftersom de
flesta storbanker idag har ”tillträdelsegrupper” där vi arbetar med för oss helt okända
bankanställda på annan ort och ibland är
det minst sagt osmidigt. Nu kommer allt
kunna förberedas i god tid. Systemet har fått
det fyndiga namnet Tambur och alla banker
kommer anslutas.
MÄKLARNAS två branschorganisationer,

Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet (FMF), startade en ny, gemensam
reklamationsnämnd i maj 2017. Namnet är
Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd
(FRN) och den ersätter Allmänna Reklamationsnämnden (som dock finns kvar men inte
längre handlägger just mäklarärenden). Att
få sittärende prövat i FRN är kostnadsfritt
och du behöveringen juridisk kunskap för att
driva ett ärende. Läs mer på www.frn.se.
Hemnet utökar sin service med prisstatistik, nu kan man se områdesstatistik för
villor, fritidshus och bostdsrätter i de tre
största städerna och kommunstatistik i övriga
landet. Intervallen är 12, 24 eller 36 månader
tillbaka i tiden. Sedan ett tag tillbaka kan
man som spekulant göra specialiserade sökningar på Hemnet, bland annat på avstånd

till vatten. Se upp lite med det – för sumpiga
lerkilar räknas också som vatten. Hitta skolor
och restider är också nya funktioner, Hemnet
menar att restiden är viktigare än det faktiska
avståndet, men just i skrivande stund – när
Göteborg är avspärrat p.g.a. EU-mötet – så
hoppas jag att de redovisar någon slags
medelvärde och inte uppdaterar det systemet
just idag…
LITE STATISTIK FRÅN 2016 ur Mäklar-

samfundets rapport: 169.000 bostäder bytte
ägare under året. Totalt var värdet på de sålda
bostäderna397 miljarder kronor. I 90% av
fallen anlitades en fastighetsmäklare. Vi är
7.032 registrerade fastighetsmäklare i Sverige
nu. 46% är kvinnor och 54% är män – bland
de yngre generationerna är skillnaden ännu
mindre, så snart är vi helt jämställda, i alla
fall i statistiskt hänseende.

REGERINGEN HAR uppdragit åt Boverket
att föreslå metod och regler för att redovisa
byggnaders klimatpåverkan, med beaktande
av ett livscykelperspektiv. Kanske mynnar det
ut i ett komplement till Energideklarationen
som idag är obligatorisk vid överlåtelse av
småhusfastigheter som nyttjas som permanent bostad av överlåtaren - vi återkommer om detta när läget klarnar. Likaledes
återkommer vi om förslaget om att utöka Attefallshusens storlek till 30kvm från dagens
25 kvm blir verklighet.

Text och foto: Annika Torevi

• Måleri ute/inne • Tapetsering • Sprutmålning
• Våtrumsbehörighet

Tel. 0733 - 42 15 62
Per Väktares gata 1, 456 61 Hunnebostrand
www.eriksmaleri.se

God Jul & Gott nytt år!
önskar vi på

Rörinstallationer
Spolbil - för stopp i avlopp
Rörfilmning

JLS rör i väst AB
Tegneby 10 | 457 93 Tanumshede
+46 525 618 10 | www.jlsror.se

Totalentreprenör med
kapacitet och kvalitet!

AB JND Byggteknik
Telefon: 0525 - 480 000
www.jndbyggteknik.se
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SNART TILL SALU
FJÄLLBACKA – CENTRALT
Nu har Kustnära nöjet att sälja ännu en av
de populära lägenheterna i Brf Sommarvågen, byggd 2014, mitt i Fjällbacka. Två
rum och kök på bottenvåningen med stort
fönsterparti mot rymlig altan. Sovrum
med garderobsvägg och skjutdörrar.
Badrum med tvättavdelning. Lägenheten
har god tillgänglighet och egen parkering.
Mycket låg månadskostnad och låg skuldsättning i föreningen. Juridisk person får
köpa och uthyrning är tillåtet.
Pris: 2.250.000 kr
Kontakta Mikael Skoglund
för mer information.

KUSTNÄRA FASTIGHETSMÄKLARE 9/2017

FJÄLLBACKA – CENTRALT
I Brf Sommarvågen, byggd 2014, säljer vi en nästan oanvänd
gavellägenhet med genomgående hög standard. Generöst med
ljusinsläpp och stort burspråk mot väster. Vardagsrum i öppen
planlösning med egen uteplats. Sovrum med garderobsvägg,
klädkammare och badrum med hotellkänsla. Egen parkering.
Andrahandsuthyrning tillåtet. Juridisk person får köpa.
Mycket låg månadsavgift.
Pris: 3.100.000 kr, accepterat pris
Se mer på www.kustnara.se
Mäklare: Mikael Skoglund
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Kustnäras bästa tips!
INFÖR FÖRSÄLJNINGEN:
» Alla köpare uppskattar ordning och reda  –  hur
skulle du vilja att de uppfattar ditt hem på
visningarna? Börja rensa redan nu, det är alltid
mer än man tror som man varken vill ha eller
behöver. Se till att spekulanter kan se ditt förråd/
garage/friggebod  –  inte dina saker. Hyr ett förråd
någon annanstans om det behövs. Sälj på Blocket
eller Tradera, lämna till återvinning, loppis,
Myrorna, Röda Korset  –  ta reda på var du
kan lämna saker och kläder. Lägg ut en bild på
Facebook och erbjud dina vänner att komma
och hämta så slipper du besväret!
» Börja samla tidningar, plastpåsar, lådor m.m. som
kan användas som emballage.
» Köp flyttlådor, packtejp, sopsäckar och papperskassar (bra till böcker).
TA FRAM INFÖR MÄKLARENS HEMBESÖK:
» Låneuppgifter från banken, belopp, lånenummer, skriftliga pantbrev, namn och nummer
till kontaktperson på banken.
» Årsförbrukningen/kostnad på el, värme, vatten,
avlopp, sophämtning, samfällighetsavgifter, båtplats, försäkring, sotning m.m.
» Ta reda på vad som gäller för flytt/överlåtelse av
telefon, bredband, parabol/box/TV-lösning.

» Uppskatta ålder på alla maskiner (spis, tvättmaskin etc.)
» Gör en lista på renoveringar, ombyggnader och
andra förbättringar.
» Gör en lista på allt du ”vet” om fastigheten  –  små
och stora fel, speciallösningar osv.
» Samla ihop kvitton på utlägg inför deklarationen.
» Kolla om ni har fina foton från sommarlivet (inga
närbilder på människor), bryggan, trädgården o.s.v.
» Beställ energideklaration (behövs ej för fritidshus)  –  eller be mäklaren göra det.
» Bestäm när tillträdet kan ske  –  när kan du flytta?
» Läs igenom informationen från mäklaren om
budgivning, ansvar m.m.
GENERELLT INFÖR FOTOGRAFERING
OCH VISNINGAR:
» Ta bort alla småsaker (leksaker, fjärrkontroller,
tidningar, prydnadssaker…) och skapa ytor.
» Töm köksbänkarna.
» Ta bort det mesta i badrummet, häng fram rena
handdukar.
» Dra bort alla gardiner  –  släpp in ljuset.
» Putsa fönster.
» Se över växterna.

» Alla handlingar som hör till huset; köpehandlingar,
ritningar, bygglovshandlingar, instruktionsböcker,
våtrumscertifikat o.s.v.

» Bädda snyggt.

» Information om samfällighet; namn och nummer
till kontaktperson/-er, när är nästa årsmöte, hur
många ingår i samfälligheten, när betalas avgiften?

» Röj tomten, gör snyggt kring entrén.

» Töm hallen så mycket som möjligt  –  här uppstår
första intrycket.

– ALLT INOM BYGGNATION –
JULENS
LÄCKERHETER
HITTAR NI
HOS OSS!
Köp blommor i farten,
när du ändå handlar maten!

ICA Hedemyrs, Tanumshede Tel 0525-293 09 Vard 10-18 Lör 10-14

Bovallstrands
BYGG AB
Tel. 070-68 14 571
ICA Hedemyrs, Tanumshede

KRISTIAN,
11, BOVALLSTRAND
Tel 0525-293 LYCKOGATAN
09 Vard 10-18 Lör 10-14
info@bovallstrandsbygg.se
www.bovallstrandsbygg.se

God Jul & Gott Nytt år!
• TRÄDFÄLLNING

• BERG OCH STENSPRÄCKNING I
KÄNSLIG MILJÖ

GOLVSLIPNING • VÅTRUM • KAKEL
MATTLÄGGNING • PARKETT
STOCKSÅGADE TRÄGOLV

• DRÄNERING

• STUM OCH ELEKTROSVETSNING
• VÄGUNDERHÅLL

• TRÄDGÅRDSANLÄGGNING
• RÖRANLÄGGNING MM.

Golvet Gerlesborg AB
Erik 070 - 536 47 69 | www.golvet.se

Välkommen att kontakta oss!

070 - 668 00 32 | www.helgerodsstubbosten.se

Dahlbergs Bygg & Måleri AB
Strömstad

VI HJÄLPER DIG
MED AVLOPPET!

önskar vi på

• Renoveringar

• Nybyggnationer

• Reparationer

• Om- och tillbyggnader

• Måleriarbeten • Tapetsering

Briggvägen 11, 457 42 Fjällbacka. Tel: 0525-327 69, Mob: 0733-35 57 13

FLAGGSTÄNGER
i plast till lågpris. Vi utför även monteringar.

ÖPPET ALLA DAGAR

Arad Ing. Konsult
Mobil: 0706-16 36 11
Lager i Fjällbacka

Vi hjälper dig till en komplett avloppslösning,
från val av anläggning, projektering och
God Jul
&ansökan
070 till
214
50 45 och installation.
nedgrävning
&
Gott Nytt År!
info@dahlbergsbygg.com
Från enskilda avlopp till
gemensamhetsanläggningar.

VI HJÄLPER DIG
MED AVLOPPET!
Vi hjälper dig till en komplett avloppslösning,
från val av anläggning, projektering
och ansökan till nedgrävning
och installation.
Från enskilda avlopp till
gemensamhetsanläggningar.

ARNE EDVARDSSON
BIOVAC® ÅTERFÖRSÄLJARE

072-704 17 43
arenaedvardsson@gmail.com

WWW.BIOVAC.SE

kia.com

Effektiv motor, tyst kupé, fyrhjulsdrift och dessutom utrustad med
aktiva säkerhetssystem som autobroms och filövervakningssystem.
Det finns många anledningar till varför Kia Sportage vinner i längden.
Upptäck dem alla hos din Kia-handlare!

1.6-T DCT-7 AWD GT LINE REK. CA PRIS FRÅN 329.900 KR

Kampanjpris från: 299.900 kr
Utrustad med bl.a. ACC, 2-zons klimatanläggning, autobroms inkl.
fotgängarskydd, 19” aluminiumfälgar, dödavinkelvarning, elmanövrerad
baklucka, 8” navigationssystem med Apple CarPlay™ och förberedd
för Android Auto™, backkamera, aktivt filövervakningssystem,
helljusassistans, Bi-xenonljus, främre LED-dimljus i iskubsformat,
mörktonade rutor från B-stolpen, JBL® ljudsystem inkl. baslåda,
sportläderklädsel, elinställbar förar- och passagerarstol, eluppvärmd
läderratt och nyckelfritt system med startknapp.

2.0 CRDI AWD GT LINE REK. CA PRIS FRÅN 337.900 KR

Kampanjpris från: 318.800 kr

Välkomna vintern
När du köper en Kia Sportage
2.0 CRDi AWD GT Line kan du köpa
till vårt vinter- och dragpaket*
med avtagbar dragkrok, motorvärmare med kupéfläkt och
17” Hankook vinterhjul för endast
4.900 kr (värde 35.700 kr).

FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN 1.833 KR/MÅN**

UDDEVALLA Brunegårdsvägen 5, tel: 0522-67 07 00, mån–fre: 9-18, lör: 10-14, sön: stängt
LYSEKIL Kådene Fridhem 216, tel: 0523-46 04 00, mån–fre: 9-18, lör: 10-13, sön: stängt
STRÖMSTAD Prästängsvägen 23, tel: 0526-285 70, mån–fre: 9-18, lör: 10-14, sön: stängt
Alla erbjudanden gäller levererade bilar t.o.m. 30/11 2017 eller så långt lagret räcker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal och gäller endast lagerbilar. *Vinter- och dragpaketet går enbart att kombinera
med Sportage 2.0 CRDi AWD GT Line. ’’*Förmånsvärde: kostnaden för föraren motsvarar den skatt denne får betala per månad för bilförmånen baserat på en marginalskatt på 50% 2017. Bränsleförbrukning blandad körning Kia Sportage
4,6-7,5 l/100 km, CO2-utsläpp 119-175 g/km. Testerna är gjorda enligt EU-körcykel och miljöklass Euro 6. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel.
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