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Stugförsäljning
Riktlinjer vid försäljning av kolonistuga.

 Ska du sälja din kolonistuga?

Ansök om värdering inför försäljning
Fyll i blanketten på sida 4 ”Beställning av värdering”.
Skicka in blanketten till föreningens kassör e-post-adress: ekonomi.hkf@gmail.com och 
betala samtidigt in avgiften på 2100 kr till Hökarängens Kolonistugeförening HKF. 
postgiro 25 92 75-6.
Värderare kommer därefter kontakta er och tillsammans bestämmer vi tid för värdering.

Hembud
Föreningarna som tillhör FSSK (Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar) tillämpar
hembud. Detta innebär att säljaren hembjuder sin stuga till föreningen för försäljning.
Föreningen värderar och fastställer kolonistugans värde, enligt FSSK prislista och principer. 
Därefter säljs stugan till någon som står på föreningens intresselista.



Värderare
En värderare är inte en besiktningsman. Värderaren gör endast en visuell besiktning. 
Det innebär att värderaren inte får sätta kniven i fasaden eller åsamka någon skada på
objektet för att exempelvis kontrollera husets isolering eller om huset har dolda rötskador.
Värderarna har genomgått FSSK:s värderingskurs under de tre senaste åren och
praktiserat vid minst tre värderingar tillsammans med erfarna värderare.

Värderingen
Nedan följer en översiktlig beskrivning av värderingen. 
För mer detaljer kontakta en värderare.
Efter värderingen får inga förändringar göras på stuga (t.ex. byte av spis) eller trädgård
(t.ex. försäljning av växter eller träd).
Ägaren bör närvara vid värderingen och har omfattande informationsplikt till värderarna, då 
värderarna inte får skada huset för att exempelvis finna dolda skador, avsaknad eller 
ihopsjunken isolering. Värderingen gäller i 2 år.

Byggnad
Samtliga byggnadspliktiga objekt som ska värderas förutsätts ha godkända lov eller tillstånd 
och att beslutade åtgärder är genomförda.
Endast ytor som ryms inom föreningens områdesplaner, kontrakt och regler ska
värderas, dvs. stugan får vara högst 15 kvm, bod 3 kvm, veranda 9 alternativt 10 kvm.
Ytor därutöver ska inte räknas in eller värderas. 
Isolerade och oisolerade delar, såsom tak, väggar, golv och en/tvåglasfönster, värderas till 
olika belopp. Solceller inkluderas i värderingen.
Då man inte får dra in vatten i byggnad och inte heller på egen hand anordna avlopp 
värderas inget av vatteninstallationen. 
Vid värderingen görs skillnad på underhåll och renovering, t.ex. ommålning, tapetsering
eller byte av trasig panel är underhåll, isolering av stugan eller byte av takbeläggning är
renovering. Avdrag ska göras för bristande underhåll enligt prislistans anvisningar.
Värmekamin och skorsten inkluderas i värderingen bara om installation är godkänd.
Om byggnad har upprättats med tillbyggnader under årens lopp, så ska ägaren ange detta 
för värderingsmannen, då olika åldersavdrag görs för dessa tillbyggnader eller att man 
eventuellt tillämpar fiktiva åldersuppskattningar. 

Efter värderingen
När värderingen är klar sammanställs den i ett dokument ”Värdeutlåtande kolonistuga” (i två 
exemplar). Därefter godkänns värderingen formellt genom att föreningens firmatecknare 
skriver under den och därefter skickas den till ägaren och ett exemplar behålls av HKF’s 
kassör för arkivering.

Om du är missnöjd med värderingsbeloppet, kontakta värderarna. Det är möjligt att 
överklaga värderingen till arrendenämnden i Stockholms län skiljenämnd.
Det värderade priset är det högst tillåtna försäljningspriset.



Försäljning och visning 
Efter värderingen, så kan ägaren begära och överlåta försäljningen av stugan till HKF.
Detta görs genom att först betala in en administrativa försäljningsavgift på 500 kr till HKF’s 
postgiro 25 92 75-6 och därefter kontaktar du föreningens kassör på ekonomi.hkf@gmail.com 
och skriver att du vill sälja din stuga.
Föreningen kontaktar därefter ägaren för lämpligt datum för visning av stugan. 
Föreningen kontaktar sedan några intressenter som står i kö-listan för stugorna i området 
och bjuder in dessa till en visning.

Som säljare har du upplysningsplikt till köpare om fel och brister i lottens alla byggnader. 
Du är ansvarig gentemot köpare för dolda fel.

Köparen är inte tvingad att köpa lösöre som inte är medtaget i värderingen.

Val av köpare 
Efter visningen ska listorna med intressenternas namn lämnas till föreningens styrelse för 
granskning.
Kötiden för var och en som skrivit upp sig som intresserad kontrolleras och noteras samt att
de deltagit i  visningen. Styrelsen tar ut tre personer med bland annat längst kötid. Utvald
person blir uppringd och erbjuden stugan. Om person nummer ett tackar nej, går erbjudandet
över till nästa.

Personen får säljarens telefonnummer för att kunna avtala om en ny visning innan beslut om
köp fattas. 

Avtalsskrivning
Köparen ska teckna två avtal, ett köpeavtal av stugan och ett arrendeavtal för marken.
HKF tillhandahåller en mall med ett ”Köpekontrakt” för stugan, som köpare och säljare kan 
använda. Betalningen görs lämpligen med en postväxel och därefter överlämnas nyckel och 
den nya ägaren tillträder.

Köparen ska därefter även teckna ett arrendekontrakt med HKF och samtidigt ta del av de 
stadgar och regler som gäller för medlemskap i föreningen.

Sammanställt av:

Hökarängens Kolonistugeförening HKF, för föreningens medlemmar.



Föreningen Värderings- 
Stor Stockholms kommittén 

Koloniträdgårdar, FSSK 

BESTÄLLNING AV OMVÄRDERING/VÄRDERING 

 

Nedanstående föreningsstyrelse beställer härmed omvärdering/förstavärdering 

   Kontakta alltid FSSKs Kommitté för värderingsfrågor före beställning av  

  omvärdering/förstavärdering. 
 

Objekt: 

Koloniföreningens namn ………………………………….……………….………………………………………… 

Kolonilottens beteckning …………………………………… Markareal …………………………………..……. 

 

 

Kolonistens namn, adress och telefonnummer: 

Efternamn ……………………………………………………... Förnamn …………………………….…….…….. 

 

Bostadsadress………………………………………………….. Postnr ………. Postadress ……………………... 

 

Telefon bostad …..…………………………………………… Mobiltelefon ……………………………….…… 

 

 

Byggnad: 

Byggnadsår: ………………… Tillbyggnadsår: …………………….. Renoveringsår: …………..…… 

 

Tillstånd från föreningen  ja nej Byggnadslov ja nej Uppgift saknas 

 

 

Områdesregler enligt arrendeavtalet/medlemsavtalet: 

Huvudbyggnad maximalt: …….……….………….kvm 

 

Tillbyggnad/Veranda maximalt: .………………….kvm 

Förråd maximalt: ………………………………….kvm 

 

Staket/Häckar skall värderas ja nej 

 

Övriga upplysningar inför omvärdering/värdering: ………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………….…………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………….…… 

 

Underskrift av firmatecknare för koloniföreningen: 

Ort: ……………………………….…………… Datum: ………………………………………… 

 

Namnteckning: ………………………………...…..……………. 

Namn textat: ………………………………………..…………..... 

 

Telefonnummer: ….………………………………..………….… 
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