
Prisant: 1 790 000,- + omk
og andel fellesgjeld

Haugesund - Hasseløy
Skagegata 38, 5523 HAUGESUND
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                                                                       er en av 

de største investeringene du gjør. Ikke bare handler det om 

penger, men også om livskvalitet og verdien av et sted du 

får et unikt forhold til. Søken etter et nytt hjem betyr ikke 

nødvendigvis at du ikke trives i det gamle. Livet endrer seg 

og nye behov dukker opp. Det handler om et ekstra 

soverom til ei lita prinsesse. Litt mindre hage. En ny jobb, 

et annet sted. Årsakene er akkurat like mange som det er 

eiendommer til salgs.

Meglerhuset Rele - det komplette meglerhuset

Å kjøpe eiendom
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Elise Knutsen Skogland
T: 94861650

elise@meglerhuset-rele.no

Elise Knutsen Skogland

DIN MEGLER PÅ
DENNE EIENDOMMEN:
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EIENDOMSTYPE: 

Aksjeleiliget

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 38 Bnr. 41

i Haugesund kommune

AKSJE:

i Hasseløy Boligbyggelag AS

AREAL: 

P-rom: 105 m² 

Bra: 105 m² 

PRIS: 

Prisantydning: 1 790 000,-

+ Fellesgjeld: 138 871,-

+ Omkostninger: 5 262,-

+ Bolig forsikring: 6 500,-

Totalpris: 1 934 133,-



Kort om eiendommen

Koselig og 
innholdsrikt 
rekkehus med 
flott beliggenhet! 

Velkommen til Skagegata 38! Dette koselige rekkehuset går over 4 plan og inneholder: 

Stue med utgang til terrasse, separat kjøkken med plass til spisebord, kjekk og romslig 

kjellerstue med utgang til hagen, 2 baderom, 3 soverom og loft som er innredet som 

soverom. Hagen og uteområdene er opparbeidet med blant annet bed, prydbusker og to 

terrasser, med flere hyggelige soner. Det er også oppsatt utvendig frittstående bod på 

ca 13 m2. Taket er byttet i regi av aksjelaget i senere tid.

Kort gangavstand til alle fasilitetene i sentrum, høyskole og stadion. I tillegg ligger den 

populære lekeparken rett utenfor. En nydelig liten grønn lunge midt på øya..
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Separat kjøkken
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Kjellerstue
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Baderom 2 etasje



Baderom underetasje
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Hovedsoverom
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Det er totalt 3 soverom i denne boligen + loft innredet som soverom.
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Hasseløy
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Barnevennlig og 
rolig beliggenhet..
Rett ved lekeplassen på Hasseløy

Rekkehuset ligger svært fint og barnevennlig til like ved lekeplassen på Hasseløy. 

Hasseløy (Bakarøy) er den nordligste av byens to sentrumsøyer og ligger like utenfor 

Haugesund sentrum. Kort gangavstand til alle fasilitetene i sentrum, høyskole og 

stadion. I tillegg ligger den populære lekeparken rett utenfor. En nydelig liten grønn 

lunge midt på øya..

Ellers kort avstand til Pitters Kafe som ligger på øya. Dette er en liten og koselig bar 

med alle rettigheter. Baren er normalt åpen hver fredag. Ellers i uka leies lokalet ut til 

private arrangement.

Vakre Vibrandsøy  med sitt fantastisk natur- og kulturlandskap, ligger rett over sundet 

fra Skagen Brygge. Turistforeningens "Villa Vibrandsøy" settes nå i stand for ca.13 

millioner kroner. Les mer om Vibrandsøy her: https://villavibrandsoy.no/



Planløsning

Innhold
Boligen går over 4 plan og inneholder:

Kjeller: Gang , Kjellerstue , Bad/vaskerom

1. Etasje: Gang , Kjøkken , Stue

2. Etasje: Gang , Soverom , Soverom 2, Soverom 3, Bad

Loft
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

-1.

1.



Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

2.

3.
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-0289/22

Adresse:
Skagegata 38, 5523 HAUGESUND

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 38 Bnr. 41 i Haugesund kommune

Aksje:
Aksjenr. 6 i Hasseløy Boligbyggelag AS.

Eiers navn:
Synnøve Gallis Anfinsen, Ivar Meling

Prisantydning:
1 790 000,-

Kjøpers omkostninger:
480,- Hjemmelsovergang
480,- Pantsettelse
202,- Attestgebyr
4 100,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
----------------
5 262,- (omkostninger totalt)

I tillegg til ovennevnte kommer medlemskap i 
Haubo kr. 400,-. Deretter kr. 250,- per år. Den 
som evnt. benytter seg av forkjøpsrett 
faktureres i tillegg kr. 7 644,- av Haubo pr. 2022. 
Det tas forbehold om endringer i ovennevnte 
gebyrer. Eventuelt valg av Boligkjøpeforsikring 
pluss vil endre de totale omkostningene med kr. 
2 800,-.

Andel fellesgjeld:
138 871,- pr. dato 24.08.2022

Total kjøpesum:
Prisantydning: 1 790 000,-
+ Fellesgjeld: 138 871,-
+ Omkostninger: 5 262,-
Totalt: 1 934 133,-

Felleskostnader/Husleie:
2 699,- per mnd.
Felles forsikring, kommunale avgifter, Altibox, 
forretningsførerhonorar, div. vedlikehold m.n.

Eiendomstype:
Aksjeleiliget

Eierform:
Aksje

Utleie:
Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for 
inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person 
nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (3) har bebodd 
eiendommen i minst ett av de to siste årene.

Standard:
Kjeller: Denne etasjen består av kjellerstue, 
baderom/vaskerom og gang. Kjellerstuen er av 
god størrelse med parkett på gulv og slette 
vegger. Varmekabler i gulv. Det er montert 
vedovn som varmer godt på kalde høst- og 
vinterdager. I tillegg er det utgang til terrasse 
med bod og overbygg. Badet i denne etasjen er 
fliselagt med varmekabler i gulv. Rommet 
inneholder badekar, vask med speil, toalett og 
opplegg for vaskemaskin. Det er spotter i tak. 
Badet ble pusset opp i 2007.

1. Etasje: Denne etasjen består av entrè/gang, 
stue og kjøkken. Kjøkkenet er separat med god 
plass til spisebord med tilhørende stoler og 
plassbygget spisebenk. Kjøkkeninnredningen 
har glatte fronter og benkeplate i heltre eik. 
Mosaikkfliser mellom kjøkkenbenk og overskap. 
Stuen er romslig med plass til sofagruppe samt 
spisebord med stiler. Det er utgang til en herlig 
og romslig terrasse.

2. Etasje: Denne etasjen består av 3 soverom, 
gang og baderom. Hovedsoverommet er romslig 
med god plass til dobbeltseng og tilhørende 
nattbord. Det er i tillegg god plass til 
garderobeskap. Soverom 2 og 3 passer 
utmerket som gjesterom, barnerom eller kontor. 
Baderommet inneholder dusjkabinett, toalett og 
servantskap med vask og speil. Belegg på gulv 
og baderomsplater på vegger. Det er installert 
elektrisk avtrekksvifte i vegg på dette 
baderommet.

Loft: Loftet er innredet med kontorpult og seng, 
det er i tillegg oppbevaringsplass i knevegg og 
kott. Nyere takvindu. Megler har ikke mottatt 
tegninger fra kommunen, det er sannsynlig at 

loftet ikke er godkjent til varig opphold. 

Overflater fra tilstandsrapport:
Gulv: Det er parkett og malte furu bord på gulv i 
denne boligen. Finer på gulv på loft.
Vegger: Malte tapetserte flater/plater på vegger.
Himlinger: Flere originale overflater i tak.

Areal:
P-rom: 105 m² 
Bra: 105 m² 
S-rom: 36 m² 

Rekkehus
Bruksareal
-1. underetasje: 32 kvm 
1. etasje: 37 kvm 
2. etasje: 36 kvm 
3. etasje: 0 kvm 
Primærrom
-1. underetasje: 32 kvm 
1. etasje: 37 kvm 
2. etasje: 36 kvm 
3. etasje: 0 kvm

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
1953

Antall soverom:
4 soverom

Antall rom:
6 rom

Parkering:
Parkering i offentlig gate etter gjeldene 
bestemmelser.

Forsikringsselskap:
Fremtind

Polisenr:
20985297

Byggemåte:
Fra tilstandsrapport:
Oppført på grunnmur i plasstøpt betong, 
sparesteinsmur og betonggulv. Yttervegger 
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ovenpå grunnmur i tre som er utvendig kledd 
med trepaneler. Etasjeskillere i tre. Saltak i 
trekonstruksjon som er utvendig tekket med 
betongtakstein.

Tilstandsgrad 2 er gitt på følgende:
Vinduer
Balkonger, terrasser
Innvendige overflater
Radon - ikke foretatt måling
Pipe og ildsted
Innvendige dører
Bad/vaskerom - overflater, ventilasjon 
Baderom - Overflater, ventilasjon 
Kjøkken - Overflater og innredning 
Ventilasjon 
Elektrisk anlegg 
Varmtvannstank

Tilstandsgrad 3 er gitt på følgende:
Takvindu
Utvendig dører
Utvendige trapper
Innvendige trapper

Se ellers kommentarer og begrunnelser av 
tilstandsanmerkninger fra takstmann i 
fullstendig tilstandsrapport.

Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport datert 06.09.2022 ligger 
vedlagt i salgsoppgaven.

Oppvarming:
Vedovn og elektrisk oppvarming.
Varmekilder som var fastmonterte i boligen på 
visning medfølger eiendommen.

Energimerking:
Megler har oppfordret eier til å innhente 
energiattest for eiendommen, men denne er 
ikke fremlagt for megler. Interessenter bør 
derfor legge til grunn at eiendommen har 
energiklasse G.

Beskaffenhet:
Tomten er opparbeidet med plen, terrasse og 
grus i gårdsrom.

Tomteareal:
3479.2 m² 

Tomt/Eierform:
Eiet felles tomt

Adkomst:
Det vil bli skiltet med visningsskilt fra 
Meglerhuset Rele ved annonserte 
fellesvisninger.

Bebyggelse:
Boligen ligger i et område hovedsakelig 
bestående av boligbebyggelse.

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

Formuesverdi bolig:
579 812,- for 2021

Tilbehør:
Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av 
Norges Eiendomsmeglerforbund m.fl. av 
01.01.2020 legges til grunn for handelen, 
dersom ikke annet fremgår i denne 
salgsoppgave. Det bemerkes at det er full 
avtalefrihet om hva som skal følge med en 
eiendom i forbindelse med salg. Listen er 
tilgjengelig hos meglerforetaket, samt hos 
www.nef.no

Hvitevarer:
Det er kun integrerte hvitevarer som medfølger 
i handelen. Merk at noen hvitevarer kan være 
frittstående, selv om de fremstår som 
integrerte. Kjøper anbefales å ta forbehold i bud 
om eventuelle hvitevarer som ønskes at 
medfølger.

Vei, vann og avløp:
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og 
avløp.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest for "Nybygg, 4-manns bolig - 
vertikaldelt" foreligger og er datert 08.12.1952. 
At en ferdigattest foreligger betyr ikke 
nødvendigvis at arbeider som er utført på 
eiendommen i senere tid er godkjent eller 
byggemeldt.

Det foreligger byggegodkjente tegninger på 

boligen datert 30.07.1955. Det er avvik fra 
byggegodkjente tegninger i boligens 
underetasje, denne etasjen er godkjent til 
"vedbod", "rulle", "gang", "matbod" og "bod". 
Etasjen er derfor ikke godkjent til varig opphold. 
Det foreligger ikke tegninger på loftet, som 
tyder på at etasjen ikke er godkjent til varig 
opphold.

Diverse:
Rør: Det er installert rør i rør for bad i 2 etasje. 
Det er kobberrør for bad i kjeller. Kobberrør i 
kjeller er delvis skiftet i 2010, og rør i rør er fra 
2016. Tilgjengelige avløpsrør er i plast.

Sammendrag selgers egenerklæring:
Bad/våtrom: Ja, kun av faglært. Fliselegging ble 
også utført av fagfolk. Elektrisk; Tøgersen, Rør: 
Rør-tek/Teknisk Bureau. Alt ble bygget nytt 
etter forskrifter.
Arbeid på el-anlegg: Ja, kun av faglært. Skiftet 
tavle og store deler av el-system. Steinsnes 
Elektro.
Skiftet tak på alle hus i aksjelaget 2018. 
Kjellesvik&Severinsen.
Innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft: 
Utført fagmessig. Fungerer meget bra.

Regulering:
Eiendommen ligger utenfor regulert område, 
men er i kommuneplanens arealdel merket som 
"gul", dvs. at kommunale myndigheter ser på 
området som et fremtidig boligområde. 
Sentrumsplanen gjelder også. Vi oppfordrer 
interessenter til å sette seg inn i 
reguleringskart og de gjeldende 
reguleringsbestemmelsene for området. Se 
vedlagt reguleringsplan.
Vi oppfordrer interessenter til å sette seg inn i 
reguleringskart og de gjeldende 
reguleringsbestemmelsene for området.

Konsesjonsplikt:
Ingen konsesjon på denne eiendommen.

Aksjelag:
Hasseløy Boligbyggelag AS
Adr.: 5527, haugesund
Org.nr.: 935595746
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Forretningsfører:
Haugesund Boligbyggelag

Styregodkjennelse:
Vedtektsbestemt styregodkjennelse er ikke en 
forutsetning for handelen. Kjøper er forpliktet til 
å gjennomføre handelen uavhengig av om 
kjøper på overtakelsestidspunktet er godkjent 
av borettslaget som ny andelseier. Risikoen for 
å bli godkjent som ny andelseier påhviler kjøper. 
Dersom kjøper på overtakelsestidspunktet ikke 
er godkjent som ny andelseier, har kjøper dog 
ikke rett til å ta eiendommen i bruk, jf. 
borettslagslovens § 4-5 (2)

Lånevilkår fellesgjeld:
Lånenummer: 32408433230, Haugesund 
Sparebank, Hovedkontor
Annuitetslån, 12 terminer per år.
 Rentesats per 24.08.2022: 2.9% pa.
 Antall terminer til innfrielse: 280
 Saldo per 24.08.2022: 2 777 430
 Andel av saldo: 138 872
Første termin/første avdrag: 20.10.2021 ( siste 
termin 20.12.2045 )

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er fastprisbasert.
Fastpris: kr. 44.000,-
Markedspakke: kr. 18 500,-
Tilretteleggingsgebyr: kr. 12 900,-

Oppdragsgiver betaler i tillegg oppdragstakers 
utlegg. Alle overnevnte satser er inkludert mva.

Lov om hvitvasking:
Det følger av Hvitvaskingsloven at 
meglerforetaket er forpliktet til å foreta 
kundekontroll av begge parter i handelen. 
Kontrollen skjer løpende, og vil blant annet 
gjennomføres ved oppdragsinngåelse, 
budgivning, gjennomføring av oppgjør og ved 
eventuell forsterket mistanke. 

Dersom slik kundekontroll ikke kan 
gjennomføres, er meglerforetaket pålagt å 
avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene 
er selv ansvarlig for eventuelle merkostnader 
og ansvar dette kan medføre, uten at det kan 
anføres et kontraktsrettslig ansvar ovenfor 
meglerforetaket. 

Meglerforetaket er forpliktet til å rapportere 
mistenkelige transaksjoner til Økokrim.

Betalingsbetingelser:
Partene skal signere kjøpekontrakt innen rimelig 
tid etter at handel er kommet i stand. Hele 
kjøpesummen med tillegg av omkostninger skal 
være kreditert meglers klientkonto og skriftlig 
melding fra kjøpers bank må foreligge innen to 
virkedager før overtagelse. Kjøpesummen skal 
innbetales fra kjøpers konto i norsk 
finansinstitusjon.

Personopplysninger:
Meglerhuset Rele gis tilgang til å innhente 
opplysninger som er nødvendige for å kunne 
utføre oppdraget. Selskapets gjeldende 
personvernerklæring kan leses her: 
https://meglerhuset-
rele.no/personvernerklaering/.

I henhold til eiendomsmeglingsforskriften vil 
informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, 
interessenter og kjøpere lagres av 
meglerforetaket i minimum 10 år.

Boligselgerforsikring:
Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers 
egenerklæring er vedlagt i salgsoppgaven. 
Interessenter bes sette seg inn i denne før 
budgiving. Boligselgerforsikringen dekker 
selgers ansvar for eventuelle mangler ved 
eiendommen etter Lov om avhending av fast 
eiendom.

Boligkjøperforsikring:
Det gjøres oppmerksom på at kjøper har 
anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Man 
kan velge mellom en vanlig og en utvidet 
variant av denne forsikringen. Forsikringen gir 
kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker 
all advokatbistand, nødvendige skadetakster og 
utgifter til rettsapparatet. Ved å tegne den 
utvidede versjonen har man i tillegg adgang til 
advokathjelp på andre viktige rettsområder i 
livet, samt avtalemaler. Tilleggsdekningen på kr. 
2.800 fornyes årlig ved faktura direkte fra HELP 
forsikring. Forsikringen tegnes senest på 
kontraktsmøtet. Pris for borettslag og 
aksjeleiligheter: kr. 4.100/6.900,-, selveier og 

rekkehus: kr. 7.400/10.200,-, enebolig, 
tomannsbolig, fritidsbolig og tomt: kr. 
11.500/14.400,-. Ta kontakt for ytterligere 
informasjon.

Tilbud på lånefinansiering:
Meglerhuset Rele har avtale med 
Handelsbanken i Haugesund som sikrer kunder 
av Meglerhuset Rele fordelaktige betingelser i 
banken. Megler kan formidle kontakt med 
rådgiver i banken dersom dette er ønskelig. 
Meglerhuset Rele mottar ikke provisjon fra 
Handelsbanken.
Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Salgsoppgavedato:
Salgsoppgaven er sist oppdatert 08.09.2022

Lovanvendelse:
Eiendommen selges etter reglene i 
avhendingsloven:
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med 
det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter 
seg grundig inn i alle salgsdokumentene, 
herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og 
selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med 
forhold som er tydelig beskrevet i 
salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i 
salgsdokumentene kan ikke påberopes som 
mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper 
har lest dokumentene. Alle interessenter 
oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, 
gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. 
Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre 
gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent 
med ved undersøkelsen.  
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler 
vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler 
eller en bygningssakyndig før det legges inn 
bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det 
kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type 
og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det 
samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt 
uriktige opplysninger om eiendommen og dette 
har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt 
brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for 
slitasje og skader kan ha oppstått. Slik 
bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan 
avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som 
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nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og 
skader som nødvendiggjør utbedring, er 
innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke 
utgjøre en mangel. 

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik 
mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at 
avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. 

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller 
erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader 
opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  

Dersom kjøper ikke er forbruker selges 
eiendommen «som den er», og selgers ansvar er 
da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. 
Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, 
herunder oppfordringen om å undersøke 
eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som 
ikke anses som forbrukere. For vurdering av et 
eventuelt innvendig arealavik gjelder avhl. § 3-8.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.
Salgsoppgaven er basert på selgers 
opplysninger og meglers egne undersøkelser. 
Interessenter oppfordres til grundig besiktigelse 
av eiendommen gjerne sammen med sakkyndig.

Kontakt:
Elise Knutsen Skogland
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 94861650
elise@meglerhuset-rele.no

Ansvarlig megler:
Elise Knutsen Skogland
Tlf: 94861650
elise@meglerhuset-rele.no

Meglerhuset Rele Haugesund
Haraldsgata 139, 
5529 Haugesund
Telefon: 52 73 15 00
Org.nr. 997 175 565
www.meglerhuset-rele.no

Salg-, budgivning-, og betalingsvilkår:
Meglers skal legge til rette for en forsvarlig 
avvikling av budrunden.

I forbrukerforhold (det vil si der oppdragsgiver 
er forbruker) skal ikke megleren formidle bud 
med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første 
virkedag etter siste annonserte visning. 
Meglerhuset Rele vil heller ikke formidle bud 
med kortere akseptfrist enn 30 minutter.

Bud kan legges inn på finnannonsen på "gi bud 
knappen", ved meglingsoppdrag etter 
avhendingsloven. Ved elektronisk budgivning så 
kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. 
Megler kan også kontaktes for tilsendelse av 
budskjema, og budskjema finnes også i 
salgsoppgaven.

All budgivning må foregå ved skriftlighet. For 
annen viktig informasjon om salg- og 
betalingsvilkår, samt forbrukerinformasjon om 
budgivning, se budskjema.

Kjøp av aksjeleilighet - Informasjon:
En aksjeleilighet har mye til felles med 
borettslagsleilighet. Men i motsetning til å kjøpe 
en andel, kjøpes en aksje med tilknyttet 
bruksrett til en bestemt bolig. Ved kjøp av aksje 
med tilknyttet bruksrett blir man medeier i 
boligaksjeselskapet og får medbe- 
stemmelsesrett sammen med de andre 
aksjonærene. Som regel kan aksjene (med 
tilhørende bruksrett til boligen) selges fritt til 
markedspris, men det kan være avtalt former 
for forkjøpsrett som må sjekkes i hvert tilfelle. 
Det er ikke lenger tillatt å organisere 
boligselskap under denne eierformen. Ved kjøp 
er det aksjen som tiltransporteres kjøperen. Det 
blir utstedt/transportert leiekontrakt mellom 
aksjeselskapet og kjøperen.

Vi oppfordrer alle interessenter til å sette seg 
inn i aksjelagets vedtekter, husordensregler, 
regnskap, budsjett og årsberetning. 
Dokumentene kan sees hos megler.

Nabolagsprofil
https://profil.nabolag.no/2998304
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Budskjema
For eiendommen: Skagegata 38, 5523 HAUGESUND
Aksjenr.  i Hasseløy Boligbyggelag AS
Oppdragsnummer: 1-0289/22
Salgsoppgaven er sist oppdatert 08.09.2022
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DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN: 

Elise Knutsen Skogland  /  T: 94861650  /  elise@meglerhuset-rele.no

Meglerhuset Rele  /  T: 52 73 15 00  /  post@meglerhuset-rele.no  /  Haraldsgaten 139  /  5527 Haugesund  /  PB 505, 5501 Haugesund  /  meglerhuset-rele.no


