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Frågelista - Fastighet

Säljare Duryana Ozer Karisborgavägen 7.72483 VÄSTERÅS
Mikael Ozer Karlsborgsvdgen 7,72463 VÄSTERÅS

Objekt Fastigheten Västerås Golfbanan 60 med adress Karlsborgsvögen 7 72483 Västerås

Frågor att besvara om fastigheten:

1 a. När föivärvades fastigheten? JO,’? /~ 1 b. När är byggnaden uppförd?

1 C. Finns erforderliga bygglov?

I~’SIutbesked finns (bygglovsärenden påbörjade efter den 1 maj 2011).

EJ Slutbevis finns (för bygglovsarenden påborjade före den 1 maj 2011).

1 d. Har energideklaration gjorts? Ner? o!&/J Ö3 -Q
2 a. Har n -, till- eller ombyggnad utförts på fastigheten, och 1 så fall när?

o4 ,4~,?%/ /‘~ J~F~

2 b. Har~tu SjälV utfört eller låtit utföra förbättringar och/eller reparationer på fastigheten o ~I när?

4% ~v CJ9? oki -10. av yM-rJ/~-r
/1’~i474/t?f~ L4?17a/- &?q,~vani,~j ~‘~-

3. Har du observerat eller haft anledning att misstanka brister eller fel i dranenng och fuktisolering eller
fuktgenomslag fuktskador, rötangrepp eller liknande i källarvåningen ibyggnadens ytter- eller innertak eller
i andra delar av byggnaden? Nar?

.:.

0

haft anledning misstänka brister eller fel 1 det invändiga eller det utvändiga el-, vatten-
När?

• .

~ .~‘.-... -~•

~tI ~ ~

~-‘:•~ ~5~V
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5 a. Om egen brunn finns, har såvitt du vet, vattenmangden någon gång varit otillrackllg för normal forbruknlng?
När?

Antal personer i hushållet

5 b. Har provtagn ng avseende vattnets kvalitet skett? När?

‘VI9.
Har vattnets kvalitet någon gång varit otillfredstallande” Nar?

ÅJ~1
6. Har du observerat eller haft anledning att misstänka att bnster eller fel förekommer i värmeisolenngen golv

väggar takm.m.?

/V~)

Har du observerat eller haft anledning att misstänka sättningsskador 1 byggnaden eller marksättning,
sprlckförekomst 1 skorstensstocken eller grundmuren? Har provtryckning skett? När?

~2*3vfK~’1/y c’4ø~d Jå/~
8. Har företrädare för myndighet (t.ex. byggnadsnämnd eller skorstensfejarmästare) gjort påpekanden eller

utfärdat förelägganden? Når?

/14

9. Har kontroller utförts avseende

Radon? När? 02C/( (12J/
Skorsten? När?

—

..~JV~’1 ~7 ..~

i~ ~ Hur många nyddar finns det totalt tIH fastigheten”
~.

~ ~ ~ ~ . .~. .. .~..

Har du observerat eller haft anledning att misstänka några andra fel i fastigheten som köparen bör upplysas
om? Försök tänka dig in 1 köparens situation.

,v~4.

:z ~ensk~aih ‘~ägtarås
7

~722 5Vé~ 1 -.

~~ ~ •1’ ~
•4•~~.~-4 ~ . ~

~ ~ ~ ~ .~,‘..‘.

fråga bésvar~ts med ett nej, inte Innebär en garanti för
bär att kännedom eller misstanke om fel inte
~~attettfel eller misstanke om fel som
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säljaren påtalat 1 nomialfallet inte kan åberopas av köparen

Säljare
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Hätined Intygas att ovanstående frågor
noggrant besvarats samt att jagM tagit del av
Infomiatlonen rörande ansvaret för
fastighetene sldck på omstående sida

Västerås den 29 april 2022
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