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Att köpa bostad är ett stort beslut och det är mycket att hålla koll på. Den här guiden hjälper dig att förklara
grunderna i vad du som köpare bör veta när du bestämt dig för att köpa bostad. Informationen i guiden
kommer att vara till nytta både för den som tänkt köpa hus och den som tänkt köpa lägenhet.

Köpa bostad guide med allt du bör tänka på
1. Bestäm vad du letar efter - Bostadsrätt eller villa? Första eller femte våningen? Nära naturen eller
centralt? Lär dig vilka beslut du måste ta innan bostadssökandet börjar.
2. Sätt en budget - Att börja med en budget gör att du vet vilken prisklass du har råd att leta inom.
3. Hitta intressanta bostäder - Var och hur du ska leta för att maximera chansen till att hitta din nya
drömbostad.
4. Förbered dig inför en visning - Gör det mesta av de visningar du planerar att gå på genom att vara
väl förberedd.
5. Undersök lägenheten under visningen - Följ vår checklista för att hitta gömda småfel och annan
information som du bör känna till.
6. Ta reda på mer information efter visningen - Här är informationen du bör försöka ta reda på efter
att du har varit på visningar.
7. Uppskatta värdet på bostaden - Innan budgivningen börjar är det viktigt att veta bostadens
nuvarande värde.
8. Buda på rätt sätt - Lär dig hur du ökar dina chanser att få bostaden till det lägsta möjliga priset.
9. Skriv kontrakt - Dessa saker bör du tänka på när du skriver kontrakt för den nya bostaden.
Om någon av artiklarna inte ger svar på det du söker kan det vara en bra idé att ögna igenom
kommentarsfältet - chansen är stor att någon ställt en lite mer specifik fråga och fått svar där.
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