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1. TID OCH PLATS FÖR OFFENTLIG AUKTION

Av Borås tingsrätt förordnad god man enligt samäganderättslagen advokaten Arash Khosravi 
får utbjuda bostadsrätten Lgh nr 062-002 inom Brf Pilkogret (org. nr 764500-1269) med 
adress Guldbrandsgatan 36, 507 64 Borås till försäljning på offentlig auktion.

Auktionen kommer att hållas kl. 13.00, onsdagen den 12 oktober 2022 på Allmänna 

Advokatbyrån i Göteborgs kontor i Borås med adress Kontorsvalet, Lilla Brogatan 31, 503 
35 Borås. Föranmälan till auktionen sker senast den 10 oktober 2022 till  

arash@allmanna-advokatbyran.se eller per telefon, 031-61 71 50.  

Bostadsrättslägenheten kan inte visas innan försäljningen. 



2.. BESKRIVNING AV OBJEKTET OCH VÄRDERING





3. AUKTIONSVILLKOR

Försäljningen: 

Utropspris: 

Köpekontrakt: 

Handpenning: 

Slutbetalning: 

Ombud: 

ID-handling: 

Övrigt: 

Försäljningen kommer att ske genom ett muntligt 

auktionsförfarande och med uppslag, d.v.s. genom bud 

och överbud. 

Auktionsförrättaren förbehåller sig en halvtimmes 

betänketid efter klubbslag för prövning av högsta bud. 

Fri prövningsrätt förbehålles.  

1 147 100 kronor. 

Vid vinnande bud har köpare att underteckna 

köpekontrakt i enlighet med bilagda utkast och 

omedelbart erlägga handpenning, annars fortsätter 

auktionsförfarandet.  

Köparen ska vid auktionstillfället betala 10 procent av 

köpeskillingen till den av gode mannen genom 

banköverföring till Allmänna Advokatbyrån i 

Göteborgs klientmedelskonto. Betalning kan inte göras 

med postväxel eller sedlar och mynt.   

Resterande del av köpeskillingen ska vara insatt på 

Allmänna Advokatbyrån i Göteborgs 

klientmedelskonto, senast på tillträdesdagen.  

Budgivare som önskar använda sig av ombud vid 

auktionen ska förse ombudet med en skriftlig fullmakt i 

original som uttryckligen anger att den omfattar köp av 

objektet, bevittnad av två personer, vilken ska 

överlämnas till gode mannen i original om förvärv 

kommer till stånd.  

Köparen ska uppvisa giltig identitetshandling. 

Visning av objektet kommer ej att ske.  

Se omfattande friskrivningsklausuler i köpeavtalet. 
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KÖPEAVTAL 

Mellan 

Säljarna 

1. Jonas Blom  Andel ½ 

2. Ann-Kristine Dalviken Andel ½ 

Genom den gode mannen Advokat Arash Khosravi 

hädanefter under benämningen ”Säljaren” 

och  

Köparen 

XXX 

ZZZ 

YYY 

Hädanefter under benämningen ”Köparen” och gemensamt benämnda ”Parterna” har följande 

Avtal träffats. 

Bilagor 

1. Auktionsvillkor

2. Värdering och objektsbeskrivning

3. Förordnande av god man

4. Stadgar

5. Årsredovisning

6. Energideklaration

Definitioner 

I Avtalet ska nedan angivna termer ha följande betydelse. 

Med Avtalet avses detta huvuddokument och vid var tid gällande bilagor. 

Med Avtalsdagen avses onsdagen, den 12 oktober 2022.  

Med Bostadsrätten avses bostadsrätten Brf. Pilkogret nr 062-002, (org. nr:764500-1269), 

med adress Guldbrandsgatan 36, 507 64 Borås. 

Med Köpeskilling avses den ersättning som Köparen ska utge till Säljaren enligt punkt 3.1. 

Med Tillträdesdag avses onsdagen, den 12 november 2022 om inte annat skriftligen avtalats. 

1. Bakgrund

1.1 Säljarna äger gemensamt bostadsrätten bostadsrätten till Lgh nr 062-002 i Brf.

Pilkogret, (org. nr:764500-1269). Parterna har förvärvat Bostadsrätten genom köp och har

inte kunnat komma överens om försäljning av den. I anledning av detta har Advokat Arash

Khosravi av Borås tingsrätt utsetts till god man för att på offentlig auktion försälja fastigheten,

samt utfärda köpebrev och fördela medel. Sedan auktion hållits har Köparen avgivit högsta

bud tillika nedanstående bestämd Köpeskilling.

4.. Köpekontrakt
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2. Överlåtelseförklaring

2.1 Säljaren överlåter härmed Bostadsrätten till Köparen under i Avtalet angivna villkor.

2.2 Överlåtelsen sker med verkan från och med Tillträdesdagen. 

2.3 Äganderätten till Bostadsrätten övergår till Köparen då full betalning har erlagts enligt 

punkt 3.  

2.4 Risken för Bostadsrätten övergår till Köparen på Tillträdesdagen. 

3. Köpeskillingen

3.1 Köpeskillingen för Bostadsrätten uppgår till ( ) kronor.

3.2 Köparen ska omedelbart i samband med detta köpeavtals undertecknande betala en 

handpenning om ( ) kronor genom överföring till Advokat Arash Khosravis 

klientmedelskonto i Nordea, bg 8163-8. 

3.3 På Tillträdesdagen ska likvidaavräkning upprättas och kvitteras. Resterande kontant till 

köpeskilling ska betalas till Advokat Arash Khosravis klientmedelskonto i Nordea, bg 8163-8 

senast på Tillträdesdagen.  

3.4 Parterna är överens om att betalning av handpenning och köpeskilling ska ske till Advokat 

Arash Khosravi som ska innehålla Köpeskillingen för fördelning på Tillträdesdagen.  

4. Köpebrev

4.1 På Tillträdesdagen ska Säljaren genom den gode mannen, sedan Köpeskillingen erlagts i

enlighet med i punkt 3 angivna villkor, till Köparen för dennes undertecknande överlämna

kvitterat köpebrev avseende Bostadsrätten.

5. Tillträde

5.1 Köparen tillträder Bostadsrätten efter särskild överenskommelse mellan parterna, dock

senast 12 november 2022.

5.2 Bostadsrätten tillträds i befintligt skick utan skyldighet för Säljaren att avstäda 

Bostadsrätten inför Köparens tillträde.  

5.3 För det fall att någon delägare ej avflyttat från Bostadsrätten senast på Tillträdesdagen har 

Köparen endast rätt att mot den ej avflyttade vidta rättsliga åtgärder för att vinna tillträde. 

Övriga avflyttade delägare ansvarar ej för de kostnader som förfarandet kan medföra.  

6. Riskens övergång och försäkring

6.1 Köparen står risken att Bostadsrättslägenheten försämras mellan Avtalsdag och

Tillträdesdag. Köparen har inte rätt till prisavdrag eller hävning för det fall att fastigheten

försämras då risken åvilar Köparen.

6.2 Köparen är medveten om att den gode mannen inte har ombesörjt någon försäkring av 

Bostadsrätten. Köparen uppmanas att tillse att Bostadsrätten är försäkrad mellan Avtalsdagen 

och Tillträdesdagen. 
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7. Garantier

7.1 Säljaren lämnar inga garantier kring egendomens skick eller egenskaper. Den information

som lämnas i bilagor till detta avtal utgör inga garantier eller utfästelser utan ska enbart ses

som ett resonemang som kan utgöra grund för Köparens beslut att fastlägga köpeskilling m.m.

8. Friskrivning för felansvar m.m.

8.1 Bostadsrätten (lägenheten) överlåts i befintligt och av Köparen godkänt skick. Säljaren

lämnar inga garantier kring egendomens skick eller egenskaper. Säljaren friskriver sig för allt

ansvar för fel och brist i egendomen. Köparen godkänner skicket som egendomen är i vid

överlåtelsen, medveten om att fullständig kunskap kring Bostadsrättslägenheten saknas.

Köparen är medveten om att försäljningen sker genom en offentlig auktion enligt

samäganderättslagen och att Säljarna därför är angelägna om att slutlig reglera sina

mellanhavanden och inte riskera att hamna i tvist med Köparen. Därför säljs bostadsrätten

med en mycket omfattande friskrivning för påföljder vid fel i lägenheten.

8.2 Köparen får efter köpet inte göra någon som helst påföljd gällande på grund av fel i 

bostadsrätten. Friskrivningen avser alla typer av fel, d.v.s. inte bara faktiska fel utan även 

rättsliga fel eller rådighetsfel. Säljaren friskriver sig från allt ansvar som Säljaren i övrigt 

skulle kunna ha enligt lag, rättsliga principer eller liknande. Säljaren har upplysts om 

förhållanden som framgår av bilagor till detta Avtal.  

8.3 Köparen är medveten om att bostadsrättslägenheten vid tidpunkten för Tillträdesdagen 

kan komma att vara bebodd av en delägande Säljare och att denna kan komma att i strid med 

Avtalet att motsätta sig avflyttning per Tillträdesdagen.  

8.4 Köparen är medveten om följden av denna friskrivningsklausul och har beaktat dessa 

omständigheter vid köpeskillingens bestämmande.  

9. Föreningsavgift m.m.

9.1 Alla med köpets genomförande överlåtelseavgifter betalas av Köparen.

10. Överlåtelse av Avtalet

10.1 Ingendera Part får utan den andres skriftliga medgivande helt eller delvis överlåta sina

rättigheter respektive skyldigheter enligt Avtalet till tredje man.

11. Villkor

11.1 Köpets fullbordan och bestånd är inte beroende av något ytterligare villkor.

12. Skadestånd

12.1 Betalar inte köparen slutlikviden senast på tillträdesdagen äger gode mannen häva köpet

och för ägarnas räkning behålla erlagd handpenning som skadestånd för täckande av

auktionens kostnader. Köparen är skyldig att utge ytterligare skadestånd utöver

handpenningen i form av ersättning (skadestånd) för den mellanskillnad i pris som uppstår om

Bostadsrätten vid en senare försäljning försäljs till en lägre köpeskilling. Den del av

handpenningen som ej behöver tas i anspråk skall återbetalas när Bostadsrätten slutliga

försålts och hela skadan kunnat slutligt bestämmas.
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13. Fullständigt avtal, ändringar och tillägg

13.1 Avtalet med därtill hörande bilagor utgör en uttömmande reglering av Parternas rättsliga

förhållanden. Vad som tidigare må ha avtalats eller utfästs muntligen eller skriftligen med

avseende på den i Avtalet reglerade försäljningen, respektive all korrespondens mellan

Parterna och alla muntliga uttalanden under förhandlingarna, ersättes slutgiltigt av i Avtalet

intagna bestämmelser. Detta innefattar samtliga uttalanden som skett av delägande Säljare

eller annan.

13.2 Ändringar och tillägg till Avtalet ska för att äga tillämpning upprättas skriftligen och 

undertecknas av behöriga representanter för Säljaren och Köparen.  

14. Lagval och tvist

14.1 Avtalet ska regleras av svensk rätt, såsom den tillämpas på avtal som ingåtts i Sverige

mellan svenska parter.

14.2 Tvister med anledning av Avtalet ska avgöras av allmän domstol. Borås tingsrätt ska 

vara första instans.  

Avtalet har upprättats i XXXX (X) exemplar, av vilka Parterna och den gode mannen har tagit 

var sitt.  

Borås den 12 oktober 2022 

Säljarna genom den gode mannen 

……………………………….. 

Advokat Arash Khosravi 

Köparen 

……………………………….. 



5..Brf:s stadgar
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8. Förordnande av god man



Sid 1 (3) 
BORÅS TINGSRÄTT PROTOKOLL 

2021-08-27 
Handläggning i 
Borås 

Aktbilaga 20 
Mål nr 
Ä 2066-21 

Dok.Id 581287 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 270 
501 13  Borås 

Rådhuset, 
Österlånggatan 35-
37 

033-17 70 00
 

måndag – fredag 
08:00–16:00 E-post: norra.boras@dom.se

www.borastingsratt.se

Handläggning i parternas utevaro 

RÄTTEN 
Rådmannen Ylva Meyer 

PROTOKOLLFÖRARE  
Tingsnotarien Julia Flodstrand 

PARTER 

Sökande 
Jonas Blom, 19740122-  
Allmänningsstigen 3 B, lgh 1202 
507 62 Borås 

Motpart 
Ann-Kristine Dalviken, 19680330-  
Guldbrandsgatan 36 Lgh 1002 
507 64 Borås 

SAKEN 
Försäljning enligt samäganderättslagen; nu förordnande av god man 
_____________ 

Tingsrätten går igenom handlingarna i målet och antecknar följande. 

Jonas Blom har ansökt om att tingsrätten ska förordna att bostadsrätten Brf Pilkogret 

Nr 062-002 med adress Guldbrandsgatan 36, 507 64 Borås, ska bjudas ut till 

försäljning på offentlig auktion enligt samäganderättslagen samt att tingsrätten ska 

förordna en god man.  

Ann-Kristine Dalviken har blivit förelagd att yttra sig och har anfört i huvudsak 

följande. Hon bestrider ansökan och uppger att det föreligger synnerliga skäl. De skäl 

som föreligger är bland annat medicinska, ekonomiska, psykiska och fysiska. Parternas 

äldsta dotter är mycket sjuk och lägenheten är anpassad efter hennes behov. Ann-

Kristine Dalviken har varit hundra procent tjänstledig för att kunna vara hemma med 

dottern. Därutöver har parternas yngsta dotter astma och allergi. Ann-Kristine 
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BORÅS TINGSRÄTT PROTOKOLL 

2021-08-27 
Ä 2066-21  

Dalviken anser att den bästa lösningen för parternas barn är att hon och barnen bor 

kvar i lägenheten för att säkerställa att de har ett permanent boende. En försäljning av 

bostadsrätten är inte i enlighet med barnens bästa och hälsa.   

Jonas Blom har genmält i huvudsak följande. Han vill att ärendet ska fortgå. De 

anklagelser som Ann-Kristine Dalviken har framfört är redan behandlade i ett tidigare 

ärende och kommer att behandlas av sociala myndigheter. Det finns inget som styrker 

att lägenheten är specialanpassad. Han har inte råd att betala för två boenden. Hans 

ekonomiska situation är mycket ansträngd eftersom han numera är sjukskriven ett 

halvår framöver. Hans bestämda uppfattning är att Ann-Kristine Dalviken medvetet 

förhalar försäljningen.  

Advokat Arash Khosravi har på förfrågan från tingsrätten förklarat sig villig att åta sig 

uppdraget att som god man ombesörja auktionen, fördela köpeskillingen och utfärda 

köpebrev.  

Tingsrätten meddelar 

SLUTLIGT BESLUT  

Tingsrätten förordnar att bostadsrätten Brf Pilkogret Nr 062-002 med adress 

Guldbrandsgatan 36, 507 64 Borås, ska bjudas ut till försäljning på offentlig auktion 

för parternas gemensamma räkning. Arash Khosravi, Allmänna Advokatbyrån i 

Göteborg, Kontorsvalet, Lilla Brogatan 31, 503 35 Borås, utses som god man att 

ombesörja auktionen, fördela köpeskillingen och utfärda köpebrev.  

Skäl för beslutet  

Av 6 § lagen (1904:48) om samäganderätt framgår att varje delägare har rätt att hos 

tingsrätten begära förordnade om att samägt gods ska utbjudas till försäljning på 

offentlig auktion. Som undantag härifrån anges att om en delägare visar synnerliga skäl 

för anstånd ska förordnande inte meddelas. Enligt 8 § samma lag ska en god man utses 

om rätten förordnar om offentlig auktion.  
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BORÅS TINGSRÄTT PROTOKOLL 

2021-08-27 
Ä 2066-21  

Ann-Kristine Dalviken har bestritt ansökan. Det som tingsrätten ska pröva är 

följaktligen om de omständigheter som Ann-Kristine Dalviken har anfört utgör sådana 

synnerliga skäl för anstånd som avses enligt 6 §.  

I rättsfallet NJA 1979 s. 562 har Högsta domstolen konstaterat att omständigheter av 

social natur kan tänkas föranleda uppskov och vara av sådan beskaffenhet att det kan 

sägas innefatta synnerliga skäl enligt 6 §. Omständigheter som åberopas ska däremot 

inte ha en mera varaktig karaktär eftersom det endast är fråga om anstånd.   

Tingsrättens sammantagna bedömning, mot bakgrund av vad som framkommit, är att 

de omständigheter som Ann-Kristine Dalviken har anfört är av en mer varaktig 

karaktär. Vad hon har anfört och åberopat utgör vid en sammantagen bedömning inte 

sådana synnerliga skäl för anstånd som utgör hinder mot den begärda försäljningen. 

Det föreligger alltså förutsättningar för att bostadsrätten Brf Pilkogret Nr 062-002 med 

adress Guldbrandsgatan 36, 507 64 Borås, ska bjudas ut till försäljning på offentlig 

auktion, och att en god man ska utses för uppdraget. Jonas Bloms ansökan ska därför 

bifallas.  

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 1 (TR-12) 

Beslutet får överklagas senast den 17 september 2021. Överklagandet ska ställas till 

Hovrätten för Västra Sverige. Prövningstillstånd krävs.  

Julia Flodstrand 
Protokollet företett/ 




