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Lokalisera dig enkelt i vår broschyr med hjälp av vår 
innehållsförteckning nedan. Här kan du se bilder på hur huset 
ser ut samt läsa om våra olika upplägg. Och du, missa inte våra 
tidslinjer i slutet av broschyren som på ett enkelt och informativt 
sätt beskriver våra olika processer.  

Hitta rätt i 
broschyren!
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Den nya lagen om attefallshus innebär 
att husen numera får vara 30 m² istället 
för 25, vilket gör att vi kan bygga nya hem 
på befintlig tomtmark. På så sätt kan vi 
tillsammans med tomtägare skapa fler 
bostäder på platser som annars inte nyttjas. 
Rimligt, schysst och viktigt, tycker vi. 

Botello har sedan starten varit en del 
av Serendipity-koncernen som tror på 
hållbara affärsmodeller som bidrar till en 
hållbar framtid. Tillsammans med Botello 
kan alla med en tomt göra något åt 

bostadssituationen. Genom att köpa och 
hyra ut ditt Botellohus så erbjuder du ett 
nytt hem till ett rimligt pris. Alla tjänar på 
det helt enkelt.

Sedan vi grundades i mitten av 2019 så har 
vi vuxit med flertalet kompetenta kollegor 
inom bygg, projektering och projektledning. 
För oss är det viktigt att guida våra kunder 
till att effektivt förädla en del av deras 
fastighet. Vi är glada att ha många projekt 
som inletts och under 2020 byggdes de 
första husen, där det nu bor hyresgäster. 

Botello startade för att hitta nya innovativa lösningar på 
sätt att bo. Det ska vara självklart att kunna kalla en plats 
hemma, men tyvärr ser bostadsmarknaden annorlunda ut. Nu 
kan alla med en tomt göra något åt situationen. 

Gänget på Botello 
tillsammans 
med Keyvan 
Houshmand, 
Grundare av 

Botello AB och 
Douglas Lundholm, 

vd Botello AB

Det här 
är Botello
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Botellos erbjudande kan beskrivas i tre olika led bestående av 
Botellohuset, Förmedling och Finansiering. Du som villaägare kan 
välja och skapa det ultimata erbjudandet som passar dig och 
dina intressen.  

Vårt attefallshus på 30 
kvadratmeter är omsorgsfullt 
framtaget med fokus på 
hög kvalitet och funktion. 
Huset uppfyller kraven för 
permanentboende och är 
otroligt prisvärt, sett till den 
höga standard det håller. 
Varje hus kommer med ett 
fullutrustat kök och badrum 
som är skräddarsytt med 
välkända varumärken. För att 
huset ska ha en lång livslängd 
och att du som villaägare ska 
kunna nyttja huset på många 
olika sätt så erbjuder vi inga 
lösningar där vi plockar bort 
väsentliga funktioner i syfte 
att få ner priset.

Genom att nischa oss mot och 
erbjuda en husmodell som vi 
verkligen tror på så har vi haft 
möjlighet att både utveckla 
huset på bästa sätt samt 
säkerställa våra processer 
kring leveransen av huset. Du 
som villaägare kan känna dig 
trygg med att vi sköter hela 
processen samt känna dig 
säker på att ditt hus levereras 
utefter de förutsättningar vi 
kommit överens om.

Vårt 
erbjudande

Låt Botello hyra ut ditt 
attefallshus så din vardag 
kan flyta på som vanligt då vi 
tar hand om allt. Genom att 
investera i ett attefallshus 
som sedan hyrs ut, öppnar 
det upp för fler boenden och 
en minskad bostadsbrist. Du 
som villaägare gör gott för 
samhället samtidigt som du 
rustar dig själv med en extra 
inkomst.

Ett förmedlingsavtal 
upprättas mellan Botello och 
dig som villaägare. Det styr 
under hur lång tid vi får hjälpa 
dig hyra ut ditt attefallshus. 
Vi förstår att det kan kännas 
jobbigt att ta hand om 
det administrativa vid en 
uthyrning och därför ingår allt 
administrativt arbete samt 
förvaltning och underhåll i vår 
uthyrningslösning. 

Vi vill helt enkelt göra det 
enkelt för dig och tar dig 
igenom byggprojektet, hittar 
en hyresgäst och ser till 
att du kan luta dig tillbaka 
och se fram emot en första 
inbetalning. 

Det är du som villaägare som 
köper och äger Botellohuset 
och det finns olika sätt du 
kan finansiera huset på. 
Våra rådgivare hjälper dig 
gärna att hitta det sätt som 
fungerar bäst för dig och 
för dina förutsättningar. 
För dig som behöver hjälp 
med finansieringen så har vi 
lösningar för det.

Vi förstår att ett attefallshus 
är en stor investering och för 
dig som vill spara pengar utan 
att behöva gå ner i kvalitet så 
har vi lösningen. Vi tycker att 
det är en självkklarhet att en 
viss standard inte ska kunna 
väljas bort! Därför tummar 
vi inte på kvaliteten för att 
kunna erbjuda en rabatt. Vi 
har bättre lösningar för detta.

Du som skaffar ett Botellohus 
och även förmedlar huset 
genom oss erbjuds en rabatt 
upp till 250 000 kronor, som 
tack för förtroendet. Bra va?

Botellohuset Förmedling Finansiering
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• Smart design och planlösning för att passa på de 
flesta tomter. 

• Uppfyller kraven som ställs för ett komplement-
bostadshus i BBR 29. 

• Tre av husets väggar samt taket är EI60            
brandklassade.

• Husets 10 fönster är 3-glas fönster, ger bättre                    
isoleringsförmåga och lägre driftkostnader

• Huset kommer välutrustat med fokus på hög    
kvalitet, omsorgsfullt utvalda tillval samt hållbara            
materialval som standard 

• Fasadbelysning, LED

• Yale Doorman digitalt kodlås till entrédörren

• Fasaden är stående träpanel 

• Förråd med separat ingång 

Utsida & 
utformning

5



6 6

Du väljer färg på huset 

Vi kan även hjälpa dig:
Bygga till en altan 
Fälla ett träd eller två
Förbereda en grusgång 
Eller egentligen allt 

annat som har att göra 
med fix till din fastighet
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• Invändig garderobsförvaring på 180 centimeter för 
att uppfylla BBR 29

• Parkettgolv i ek för en ombonad känsla

• Stående invändig träpanel som är både slittålig 
och lätt att underhålla

• Möjlighet till ett extra sovrum genom skiljevägg

• FTX-Ventilation som återvinner värmen i luften, 
miljömedvetet och ekonomiskt

• Värmepump som både genererar varmluft på vin-
tern och kalluft under sommarens varmaste dagar

• En stor varmvattenberedare för att klara av beho-
vet även när du har besök

• Fler eluttag än vanligt för att kunna leva och bo 
med alla smarta apparater

Vardagsrum 
& Utrustning

7



8

• Det 300 centimeter långa köket är utrustat med 
fullstora vitvaror och har en arbetsyta på 120 
centimeter.  

• Inbyggd varmluftsugn i rostfritt stål, kolfilterfläkt 
samt glaskeramikhäll med flera smarta funktioner.

• Integrerad kyl och frys samt integrerad diskmaskin 
med tyst motorteknologi är standard.

8

Kök
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• Modernt badrum med genomgående kakel och klinker

• Kombinerad tvättmaskin 

• Stilren kommod med vägghängd spegel

• Elektrisk golvvärme

• Rymligt loft med fallskydd och plats för dubbelsäng

• Lackad trappa upp till loftet 

Badrum & Loft

9
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Öppet ned

Plan 1

Plan 2

G G G
Ho SKDM Spis K/F

8 340 mm

3 620 mm

Planlösning
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Olika upplägg 
vid köp av hus

Nyckelfärdigt attefallshus

Endast hus och transport
Övriga delar kan byggas på modulärt 
vid behov
Bygganmälan prissätts separat 
beroende på kommun
Ytterligare tillägg enligt offert 

Pris: 840 000 kr
(ink. moms) 

Totalentreprenad

Hus, inklusive transport
Grundläggning
Schaktning och anslutning av el, 
vatten och VVS (max 30m)
Bygganmälan
Ytterligare tillägg enligt prislista 

Pris: 1 029 000 kr
(ink. moms) 

Botellohuset håller alltid samma standard och detta är inget som kan väljas bort när du köper ett 
hus av oss. Däremot väljer du som villaägare vilket leveransalternativ du vill ha när du köper ditt 
attefallshus av Botello. Du kan välja mellan två olika alternativ som kallas nyckelfärdigt attefallshus eller 
totalentreprenad. Det är samma hus men det som skiljer sig är mängden arbete som du själv vill ansvara 
för, alternativt överlåta till oss. När du köper ett hus med leveransalternativet totalentreprenad så kan 
du vara trygg med att vi ansvarar för hela processen så att du kan slappna av. Köper du ett hus med 
leveransalternativet nyckelfärdigt attefallshus så ansvarar du själv för bygganmälan, grundläggning, 
schaktning och anslutning av el, vatten och VVS. På sida 20-21 hittar du en utförlig beskrivning av alla 
steg som finns i bygg och leveransfasen, samt vilka av dessa som ingår i respektive leveransalternativ.  

Du har väl inte missat att vi erbjuder en rabatt upp till 250 000 kronor om 
du väljer att förmedla ditt hus med oss. 
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Vi kompromissar inte på kvalitet:
Du kan få ett bättre pris på ditt attefallshus 
utan att behöva kompromissa på kvalitet eller 
interiör. Vi på Botello tror på ett långsiktigt 
samarbete och vi vill att du som villaägare ska 
få den hjälp du önskar även när ditt hus står på 
plats. Därför erbjuder vi en förmedlingsrabatt 
upp till 250 000 kr för att främja en långsiktig 
relation. När du köper ett Botellohus 
tillsammans med förmedling så får du alltså 
både ett lägre pris samt hjälp med uthyrning 
av huset.

Så fungerar uthyrningen i praktiken:
För dig som vill skaffa ett Botellohus, eller som 
har ett attefallshus sedan tidigare, erbjuder vi 
en smidig lösning där du kan få hjälp att hyra 
ut ditt hus och därmed slippa allt jobb detta 
annars innebär.  

För att vi ska kunna hjälpa dig att hyra ut ditt 
attefallshus upprättas ett förmedlingsavtal 
mellan Botello och dig som villaägare. Avtalet 
styr under hur lång tid vi får hjälpa dig hyra ut 
ditt attefallshus. Vi förstår att det kan kännas 
jobbigt att ta hand om det administrativa 
vid en uthyrning och därför ingår allt 
administrativt arbete samt förvaltning och 
underhåll i vår uthyrningslösning. 

När allt är fixat och klart så kan vi börja hyra 
ut ditt hus direkt. Vi på Botello ansvarar för att 
hitta en grym hyresgäst som vi sedan sköter all 
kontakt med, så du kan fortsätta din vardag 
som vanligt. 

Du som villaägare ska såklart tjäna på att 
hyra ut ditt hus och vi på Botello kan hjälpa 
dig hitta ett finansieringsupplägg som 
passar just dina förutsättningar och ger 
dig en bra avkastning på din investering. 
Under förmedlingstiden säkerställer vi 
att hyran betalas in av hyresgästen på 
vårt klientmedelskonto och ersätter dig 
löpande efter att vi dragit av en mindre 
förmedlingsavgift. Förmedlingsavgiftens 
storlek baseras på din önskade längd på 
fömedlingen samt storleken på din valda 
rabatt.

Din ansvarsfrihet och Botellos avsvar:
När vi hjälper dig att hyra ut ditt attefallshus 
ansvarar vi för allt som har med attefallshuset 
och hyresgästen att göra. Du kan känna dig 
trygg med att vi har tagit fram tydliga och 
noga bearbetade regler för att din vardag ska 
kunna flyta på som vanligt, utan någon som 
helst störning. Våra trivselregler reglerar allt 
från hantering av sopor och störande ljud till 
parkering. Skulle det uppstå problem så ska 
du inte lägga energi på att lösa dessa utan 
du vänder dig direkt till oss så hanterat vi det. 
Smart, enkelt och smidigt.

Alla vinner på att du hyr ut ditt attefallshus. Genom att investera i ett 
attefallshus som sedan hyrs ut så öppnar det upp för fler boenden och en 
minskad bostadsbrist. Du som villaägare gör gott för samhället samtidigt 
som du rustar dig själv med en extra inkomst. Med Botello kan din vardag 
flyta på som vanligt då vi tar hand om allt. Vi vill göra det enkelt för dig 
och tar dig igenom byggprojektet, hittar en hyresgäst och ser till att du 
kan luta dig tillbaka och se fram emot en första inbetalning. 

Förmedla ditt 
hus med Botello
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Erbjuda en förmedlingsrabatt

Administrativt arbete och hantering av 
bygganmälan

Finansiering

Förberedande tomtarbete som schaktning, 
grundläggning och dragning

Fixa eventuella tillägg som altan, 
parkeringsplats, grusgång eller fällning av träd

Leverans och lyft av hus

Installation av huset och påkoppling av el 
och VA

Slutbesked från kommunen och 
slutbesiktning

Hitta hyresgäst

Godkänna hyresgäst

All kommunikation med hyresgästen

Underhåll och reparation

Godkänna åtgärder

Förvalta hyresintäkterna som du vill

Botellos ansvar: Villaägarens ansvar: 

När du köper ett Botellohus tillsammans med vår 
förmedlingslösning så kan du känna dig säker på att vi finns med 
hela vägen och att du lämnar över allt i trygga, professionella 
händer. I listan nedan kan du enkelt se ansvarsfördelningen 
när du köper ett Botellohus med totalentreprenad och ger oss 
förtroendet att förmedla det.

Vi sköter hela 
processen!
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Underhållsplaner:
Som för vilken fastighet som helst så är det 
lika viktigt med regelbunden fastighetsskötsel 
även när det kommer till ett attefallshus. 
När Botello hyr ut ditt hus så är det även 
vi som är förvaltare och vi ansvarar för att 
underhållsplanerna sköts som de ska. Du som 
ägare av attefallshuset står för kostnaden och 
måste därför godkänna alla åtgärder innan 
de görs. När du godkänt underhållet eller 
åtgärden så är det Botello som utför arbetet 
eller ser till att det blir utfört.

Akuta åtgärder:
Trots att du som ägare av attefallshuset måste 
godkänna allt underhåll innan det utförs så 
finns det ett undantag och det är vid akuta 
fall. Skulle något hända som anses akut och 
där åtgärd inte kan dröja så får vi utföra 
jobbet utan godkännande av dig. Exempel på 
ett akut fall kan vara översvämning. 

Garanti:
Om attefallshuset vi förmedlar åt dig är ett 
Botellohus så förekommer det garantier och 
beroende på vilken leveransform du väljer 
så är det olika garantitider. Men som minst 
varar garantin i 2 år och täcker då allt, vissa 
produkter har längre garantitider. Om något 
går sönder efter garantitiden löpt ut så 
utreder vi alltid om det är så att varan har 
varit bristfällig och då är det vi på Botello som 
förväntas ersätta den eller om den kan anses 
vara förbrukad och då faller kostnaden på dig 
som villaägare. 

Onormalt slitage:
För oss är det viktigt att hyresgästen tar sitt 
ansvar och om det skulle uppstå onormalt 
slitage som ett resultat av att hyresgästen 
misskött sig eller försummat sina åtagande 
kring skötsel av attefallshuset så är det 
hyresgästen själv som får stå för kostnaden. 

När du förmedlar ditt attefallshus med Botello ansvarar vi för förvaltning 
och underhåll av huset, men vad innebär detta? 

Vad innebär
förvaltningen?
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FörmedlingsrabatterAvtalslängd

• 4 år • 50 000 kronor

• 6 år • 150 000 kronor

• 8 år • 250 000 kronor

• 10 år

• 12 år

Finansieringssätt:
Vårt koncept bygger på att det är du som 
villaägare som köper och äger Botellohuset. 
Då det finns olika sätt du kan finansiera huset 
på så hjälper våra rådgivare gärna dig hitta 
det sätt som passar dig bäst. Du kan finansiera 
huset kontant, genom bolån, med hjälp av 
Serafim Finans AB eller på annat vis. Du kan 
även kombinera olika sätt om det fungerar 
bäst för dig och för dina förutsättningar.

Kostnad för huset:
Botellohuset kan levereras både med och 
utan totalentreprenad, beroende på vilket 
alternativ du väljer så har det inverkan på 
priset och hur stort ditt ansvar blir. Kostnaden 
för ett nyckelfärdigt Botellohus med 
totalentreprenad är 1 029 000 kronor och 

då kan du känna dig avslappnad med att vi 
ansvarar för hela processen, se sida 16-17 för 
utförlig beskrivning av denna process. Köper 
du ett Botellohus utan totalentreprenad så är 
kostnaden för huset lägre men då ansvarar du 
själv för, samt bekostar, ansökan till kommun, 
grund, schaktning, slutbesked med mera.     

Rabatt vid förmedling:
Du kan få ett bättre pris på ditt attefallshus 
utan att behöva kompromissa på kvalitet eller 
utrustning. Genom att ge Botello förtroendet 
att förmedla ditt attefallshus så erbjuder vi en 
rabatt, som tack! Det finns 3 olika rabatter och 
5 olika avtalslängder. Vår förmedlingsavgift 
sätts utifrån din valda rabatt och avtalslängd. 
Nedan kan du se våra olika val för dig som vill 
förmedla ditt Botellohus.

Det finns olika finansieringsupplägg som du kan välja mellan. Tillsammans 
med våra rådgivare ser ni över de möjliga alternativ som finns och i 
slutändan väljer du det som fungerar bäst för dig. 

Finansiering & 
kostnad
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Eftersom Elsa både 
är intresserad av att 
skaffa ett Botellohus 
med totalentreprenad 
och hyra ut det genom 
Botello så erbjuds hon 
en rabatt på 250 000 kr, 
som tack för förtroendet. 
Då totalkostnaden för 
huset minskas när hon 
hyr ut med Botello så blir 
detta det mer lönsamma 
alternativet. Utöver det 
så slipper Elsa även allt 
administrativt arbete 
som det innebär att 
förmedla huset själv. Hon 
kan helt enkelt fortsätta 
sin vardag som vanligt. 

Elsa

Förutsättningar
Avtalstid: 12 år
Rabatt: 250 000 kronor

Utöver att köpa 
ett Botellohus med 
totalentreprenad så vill 
Elsa även att Botello 
ska hjälpa henne hyra 
ut det. Kostnaden på 
Botellohuset är därför 
1 029 000 kronor. Elsa 
vill att Botello hyr ut 
hennes hus under 12 år 
och hon valde rabetten 
på 250 000 kronor. Med 
dessa förutsättningar 
tar Botello en 
förmedlingsavgift på 
15%. Kalkylen visar Elsas 
vinst och vinstutveckling 
de 3 första åren.  

*Hyresintäkten i exemplet har beräknas på 10 000kr/månad.

Elsas investering ser ut på följande sätt:
Kontant: 79 000 kr
Bolån: 700 000

År 1

Intäkt
Förmedling
Bruttointäkt

Bolån
Lånebelopp
Amortering
Ränta
Summa

Skatt intäkt
Ränteavdrag
Summa skatt

Netto

År 2

Intäkt
Förmedling
Bruttointäkt

Bolån
Lånebelopp
Amortering
Ränta
Summa

Skatt intäkt
Ränteavdrag
Summa skatt

Netto

År 3

Intäkt
Förmedling
Bruttointäkt

Bolån
Lånebelopp
Amortering
Ränta
Summa

Skatt intäkt
Ränteavdrag
Summa skatt

Netto

120 000kr
-  18 000 kr
102 000 kr

700 000 kr
-  14 000 kr
-  10 500 kr
-  24 500 kr

-  16 800 kr
3 150 kr

-  13 650 kr

63 850 kr

121 440 kr
-  18 216 kr
103 224 kr

686 000 kr
-  14 000 kr
-  10 290 kr
-  24 290 kr

-  17 146 kr
3 087 kr

-  14 059 kr

64 875 kr

122 897 kr
-  18 435 kr
104 463 kr

672 000 kr
-  14 000 kr
-  10 080 kr
-  24 080 kr

-  17 495 kr
3 024 kr

-  14 471 kr

65 911 kr

Nettoavkastning Nettoavkastning Nettoavkastning81% 82% 83%

Botello garanterar inga räntor eller finansieringsvillkor. Dessa 
sätts av respektive finansiär efter individuell bedömning.

Elsas investering

3 uthyrningsätt

Elsa ansvarar själv över 
förmedlingen

Kostnad hus

Hyresintäkt

Förmedling

Vinst

Netto

- 1 029 000 kr

+ 1 440 000 kr

- 0 kr

+ 411 000 kr

Förmedling via annat 
bolag

Kostnad hus

Hyresintäkt

Förmedling

Vinst

Netto

- 1 029 000 kr

+ 1 440 000 kr

- 216 000 kr

+ 195 000 kr

Elsa förmedlar huset 
med Botello

Kostnad hus

Hyresintäkt

Förmedling

Vinst

Netto

- 779 000 kr

+ 1 440 000 kr

- 216 000 kr

+ 445 000 kr

Elsa ska skaffa sig ett Botellohus med totalentreprenad. Elsa har samma förutsättningar 
här som i ovanstående exempel. För alla nedanstående exempel är hyran beräknad på 
10 000kr/månad och med en förmedlingsavgift på 15%, vilket blir 1 500kr/månad. Då Elsa 
vill hyra ut sitt attefallshus gör hon följande kalkyl för att se vilket alternativ som är mest 
lönsamt. Uthyrningstiden för uträkningen är 12 år för att matcha ovanstående exempel.  

Slutsats
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Finansiera ditt attefallshus:
Med Serafim Finans och Botellos lösning kan 
du som fastighetsägare på ett smidigt, säkert 
och kostnadseffektivt sätt uppföra ett Atte-
fallshus och finansiera köpet. Du får dess- 
utom möjlighet till löpande avkastning på din 
fastighet! 

Ansök om lån:
Du kan ansöka om lån upp till 700 000 kr utan  
säkerhet om ni är två som står på lånet. Utan 
medsökande är maximalt lånebelopp 350 000 
kr. Kontantinsats till Botello om minst  
79 000 kr. 

Vi på Botello letar ständigt efter nya sätt att underlätta processen för 
dig som vill skaffa ett Botellohus. Därför har vi ingått ett samarbete med 
Serafim Finans AB, ett kreditmarknadsbolag som erbjuder finansiella 
lösningar till företag och konsumenter.

Hjälp med 
finansiering

Bolån & Blancolån

År 1

Intäkt
Förmedling
Bruttointäkt

Lån
Lånebelopp
Amortering*
Ränta
Summa

Serafim
Lånebelopp
Amortering
Ränta
Summa

Skatt intäkt
Ränteavdrag
Summa skatt

Netto

År 2

Intäkt
Förmedling
Bruttointäkt

Bolån
Lånebelopp
Amortering
Ränta
Summa

Serafim
Lånebelopp
Amortering
Ränta
Summa

Skatt intäkt
Ränteavdrag
Summa skatt

Netto

År 3

Intäkt
Förmedling
Bruttointäkt

Bolån
Lånebelopp
Amortering
Ränta
Summa

Serafim
Lånebelopp
Amortering
Ränta
Summa

Skatt intäkt
Ränteavdrag
Summa skatt

Netto

120 000kr
-  18 000 kr
102 000 kr

350 000 kr
-  7 000 kr
-  5 250 kr

-  12 250 kr

350 000 kr
-  20 626 kr
-  21 350 kr

-  42 066 kr

-  16 800 kr
7 980 kr

-  8 820 kr

38 864 kr

121 440 kr
-  18 216 kr
103 224 kr

343 000 kr
-  7 000 kr
-  5 145 kr

-  12 145 kr

329 374 kr
-  21 884 kr

-  20 092 kr
-  42 066 kr

-  17 146 kr
7 571 kr

-  9 575 kr

39 438 kr

122 897 kr
-  18 435 kr
104 463 kr

336 000 kr
-  7 000 kr
-  5 040 kr

-  12 040 kr

307 490 kr
-  23 219 kr
-  18 757 kr

-  42 066 kr

-  17 495 kr
7 139 kr

-  10 356 kr

40 000 kr

Nettoavkastning Nettoavkastning Nettoavkastning49% 50% 51%

Förutsättning
Avtalstid: 12 år
Rabatt: 250 000 kr

Investering
Kontant: 79 000 kr
Bolån: 350 000 kr

Blancolån: 350 000 kr

Vill du ha mer information om Serafimlånet och se ett representativt 
exempel på ett möjligt upplägg så hittar du det i bifogad broschyr. 

När Kalle skaffade sitt 
Botellohus investerde 
han med en 
kontantinsats, bolån och 
Serafimlån, som visas i 
kalkylen. Bolånet har en 
amorteringstid på 50 år 
och eftersom summar 
ligger på 350 000kr så 
innebär det att Kalle 
varje månad amorterar 
7 000 kr på detta lån.
Amorteringstiden för 
Serafimlånet anpassas 
efter Kalles önskade 
avtalstid för uthyrningen, 
som i detta fall är 12 år. 
Detta innebär att efter 
12 år när Kalle slutar hyra 
ut sitt hus genom Botello, 
så är även Serafimlånet 
amoterat och klart.   

Serafimlånet beräknas med en exempelränta på 6,10% och bolånet på 1,50% 

Kalle
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Det går snabbt och du kan göra det direkt 
på vår hemsida. Vill du hellre prata lite går 
det jättebra att ringa våra rådgivare. Hör av 
dig på nummer 08-5151 00 90. Hej hej.

När du visat intresse så gör våra rådgivare en digital 
prospektering av din tomt. De gör detta då din tid är 
viktig och för att inte slösa den så kollar de helt enkelt 
upp redan innan de kontaktar dig hur din tomt ser ut. 
De ser över om du har förutsättningar för att ha ett 
Botellohus.  

Våra rådgivare ringer upp dig för ett 
allmänt informationsmöte, tycker 
du det låter intressant så bokas en 
konceptgenomgång. 

Våra rådgivare besöker din tomt och ser över bästa 
placeringen på huset. Har du möjlighet att vara hemma 
är det superkul, annars återkopplar de och berättar om 
de bästa möjligheterna för just din tomt. 

1
2

3 4

5

Våra rådgivare går igenom all information 
du behöver och vill veta. Du får information 
om Botello, finansiella lösningar, hur 
koncepten ser ut samt får möjlighet att 
ställa alla frågor du kan tänkas ha. Vi på 
Botello är inte främmande för att anpassa 
oss efter era önskemål och möjligheter. 

Digital prospektering

Ta kontakt

Första samtalet med dig Konceptgenomgång

Tomtvalidering

Information & 
beslutsfasen
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Våra rådgivare presenterar din tomt för vårt 
bryggråd som ser över om det går att bygga 
ett Botellohus. De tittar på om byggnationen är 
genomförbar, kollar på tekniska detaljer och tar 
fram en preliminär kostnadskalkyl. Våra rådgivare 
återkopplar till dig med ett utlåtande om vad 
byggrådet kommit fram till.

6 7

19

AvtalsgenomgångByggrådsutlåtande

Byggkommittén
8

När du har funderat och väl bestämt dig 
för att bli en del av Botellos värld så bokar 
våra rådgivare en avtalsgenomgång. 
Under detta möte går ni genom eventuella 
tillval och andra önskemål. Om du önskar 
att bygga en terrass, fälla ett träd eller 
två så tar du upp det under detta möte. 
Tillsammans fastställer ni vad det är du 
faktiskt vill ha och efter mötet skickar 
våra rådgivare ett utkast till dig

Efter avtalsgenomgången presenterar våra rådgivare ditt 
önskade upplägg för vår byggkommitté. Beroende på dina 
önskemål och tillval så återkopplar våra rådgivare dig med 
ett slutgiltigt pris samt om det är en tumme upp eller ner 
från vår sida att köra. 

Avtalssignering
9

När du tycker avtalet ser bra ut 
och känner dig redo att köra så 
är det tid för avtalssignering. 
Signeringen sker med Mobilt 
BankID och i samband med 
detta lämnar du fas 1 och går 
vidare till fas 2, bygg och 
leveransfasen. 
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Vi löser allt som har med pappersarbete 
och ansökan till kommun att göra 
och ser till att ta fram de handlingar 
som krävs. Du behöver inte fundera 
kring detta utan vi meddelar dig när 
handlingarna är godkända.

Vi bygger huset på ett omsorgsfullt 
sätt där vi utöver den höga 
material- och produktkvaliteten har 
tagit flertalet säkerhetsaspekter i 
åtanke, så som brandsäkerhet och 
tillgänglighetsanpassning. Huset 
byggs efter de önskemål som du och 
våra rådgivare kommit överens om 
vid avtalets utformning. 

Innan huset är på plats så ser vi till att välja 
bäst grund för just din tomt. Vi schaktar för el, 
vatten, avlopp samt förbereder marken och 
drar fram allt, så allt är redo för anslutning när 
huset kommer. Eventuella tillval som terrass, 
grusgång eller parkeringsplats tar vi även hand 
om i detta skede. 

1

2

3

Byggnation av huset

Pappersarbete till kommun

Förberedelser på tomten

Bygg & 
leveransfasen

20 Processen beskriver hur ansvaret är fördelat när du köper ett Botellohus med 
totalentreprenad. Köper du utan totalentreprenad så ansvarar vi för punkt 2 

och 4, med reservation för ändringar, resterande punkter ansvarar du själv för.  
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Samma stund som huset är på plats så 
fortsätter arbetet med att koppla in huset. 
Vår projektledare tillsammans med våra 
samarbetspartners ansvarar för och 
säkerställer att allt sker på rätt sätt. 

Nu är huset färdigt men innan det är brukbart så behöver ytterligare två steg 
genomföras, slutbesiktning och slutbesked. Slutbesiktningen är en oberoende 
besiktning som kontrollerar att vi har levererat det vi lovat till dig som kund. 
Slutbeskedet är kopplat till det startbesked som vi fick av kommunen innan vi 
började bygga huset. Ett godkänt slutbesked innebär att huset har byggts efter 
de premisser som finns angivet i startbeskedet och att det nu får nyttjas till det 
ändamålet som var sagt, alltså som permanentboende. Det är kommunen som 
ansvarar för att utfärda slutbeskedet men våra projektledare sköter kontakten 
med de och förser de med den dokumentation de kan komma att behöva. När 
huset gått genom besiktningen och blivit godkänt så är allt i sin rätt och huset 
kan börja tas i bruk. Oavsett om du väljer att nyttja huset själv efter detta besked 
eller om du vill ha hjälp att hyra ut huset, för att tjäna en extra intäkt eller bidra 
till en bättre bostadsmarknad, så finns vi på Botello här och kan hjälpa dig. 

4

5

6

Vår projektledare koordinerar tillsammans med våra 
samarbetspartners hur lyftet och leveransen av huset 
ska gå till på bästa sätt. Lika väl som vi har stort 
förtroende och höga kvalitetskrav för de produkter 
vi valt att utrusta attefallshuset med så ställer vi lika 
höga krav på våra samarbetspartners. Vi stämmer 
av dagen med dig så du vet när allt kommer ske och 
det finns inget krav från vår sida att du ska behöva 
vara på plats när lyftet sker, även om det är ganska 
coolt att kolla på. Kort sagt så kan du åka till jobbet 
på morgonen och när du kommer hem så står där ett 
färdigt hus på din tomt, smidigt va?

Leverans och lyft av huset

Inkoppling av huset

Slutbesiktning & slutbesked

Vi kan hjälpa dig förmedla huset och erbjuder dig samtidigt en rabatt upp 
till 250 000 kr som tack för förtroendet. 

Nu är Botellohuset färdigt!
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Serafim Finans AB är ett kreditmarknadsbolag som erbjuder  
finansiella lösningar till företag och konsumenter, sedan 2004.

Vi hjälper 4 500 företag och konsumenter i Sverige med  
finansiella lösningar och tryggt sparande. Serafim  
Finans AB står under Finansinspektionens tillsyn och 
har som kreditmarknadsbolag tillstånd att bedriva  
finansiell verksamhet. Det innebär att vi, liksom svenska  
banker, kan ta emot inlåning från privatpersoner och företag med 
statlig insättningsgaranti.

Mitt namn är Nickolaus Karlsson och jag eller mina kollegor på 
Serafim Finans hjälper er gärna om ni har frågor eller synpunkter. 
Varmt välkommen att kontakta oss! 

Om Serafim Finans

3

Vänliga hälsningar
Nickolaus Karlsson
Affärsområdeschef, Consumer & OnlineKreditmarknadsbolag Personlig service Huvudkontor i Stockholm



Lån till Attefallshus

4

Med Serafim Finans och Botellos lösning kan du som  
fastighetsägare på ett smidigt, säkert och kostnads- 
effektivt sätt uppföra ett Attefallshus och finansiera  
köpet. Du som privatperson ges då även möjlighet till löpande  
avkastning på din fastighet! 

Du kan ansöka om lån upp till 700 000 kr utan  säkerhet om ni 
är två som står på lånet. Utan medsökande är maximalt låne-
belopp 350 000 kr, varav kontantinsats till Botello om minst  
79 000 kr. Läs mer på serafimfinans.se/.

Med Serafim Finans och 
Botellos lösning får du som 
privatperson möjlighet till  
löpande avkastning på din 
fastighet! 

”

”

Serafim Finans & Botello

https://serafimfinans.se/lan-till-attefallshus/


Räkna på ditt lån
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Räkneexempel
År 1 År 2 År 3

Intäkt
Förmedling
Bruttointäkt

Lån
Lånebelopp
Amortering
Ränta
Summa

Skatt intäkt
Ränteavdrag
Summa skatt
Avgift

Intäkt
Förmedling
Bruttointäkt

Lån
Lånebelopp
Amortering
Ränta
Summa

Skatt intäkt
Ränteavdrag
Summa skatt
Avgift

Intäkt
Förmedling
Bruttointäkt

Lån
Lånebelopp
Amortering
Ränta
Summa

Skatt intäkt
Ränteavdrag
Summa skatt
Avgift

120 000 kr
- 18 000 kr
102 000 kr

700 000 kr
- 41 252 kr
- 42 700 kr
- 83 952 kr

- 16 800 kr
12 810 kr
- 3 990 kr
- 1 930 kr

Netto** 12 128 kr

Nettoavkastning 12 %

121 440 kr
- 18 216 kr
103 224 kr

658 748 kr
- 43 769 kr
- 40 184 kr
- 83 952 kr

- 17 146 kr
12 055 kr
- 5 091 kr

- 540 kr

Netto** 13 641 kr

Nettoavkastning 14 %

122 897 kr
- 18 435 kr
104 463 kr

614 979 kr
- 46 439 kr
- 37 514 kr
- 83 952 kr

- 17 495 kr
11 254 kr
- 6 241 kr

- 540 kr

Netto** 13 729 kr

Nettoavkastning 14 %

Förutsättningar
Avtalstid: 12 år
Rabatt: 250 000 kr

Investering
Kontantinsats: 79 000 kr
Blancolån: 700 000 kr

* * *

*Under avtalsperioden amorteras 100 % av lånebeloppet.
** Inklusive amortering.
Läs mer på serafimfinans.se/.

Exemplet till höger visar utfallet vid ett låne- 
belopp på 700 000 kr. Nettoavkastningen blir  
högre vid en större egen insats, men även vid 
maximalt belopp visar kalkylen ett löpande  
överskott.

Lånet är ett annuitetslån med fast summa  
varje månad. Räntan är rörlig, för närvarande 
6,10 % – 7,30 %, och sätts individuellt efter  
kreditprövning av sökande och eventuell  
medsökande.

Lånebelopp: 700 000 kr 
Ränta: 6,10 %
Löptid: 12 år 
Uppläggningsavgift: 695 kr per person  
Administrativ avgift: 45 kr per månad

Du betalar 6 912 kr per månad inklusive 
amortering.

Totalt att återbetala är 995 361 kr för hela  
krediten (144 betalningar) inklusive amortering. 
Detta ger en effektiv ränta om 6,38 %. Exemplet
är beräknat 2021-05-07 och förutsätter att 
ränta och avgifter är oförändrade under hela  
kreditperioden. 

Så här kan din kalkyl se ut

https://serafimfinans.se/lan-till-attefallshus/
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Så här ansöker du om lån

1. Offert 2. Ansök 3. Kreditavtal 4. Utbetalning
Du får en offert från Botello  
gällande byggnation av  

Attefallshus.

Fyll i intressanmälan på 
vår hemsida. Vi skickar  
ansökningsblankett som 
fylls i och signeras digitalt 
av dig. Vi återkommer inom  

48 timmar.

Avtal mellan fastighets- 
ägare och Serafim  
Finans signeras digitalt  
med BankID. Vi meddelar  
Botello och husbygget  

påbörjas.

Efter slutbesiktning betalas 
lånebeloppet ut till Botello.

Dragning sker månadsvis via autogiro från ditt konto. Om ditt Attefallshus är uthyrt så ser Botello till att intäkterna är på ditt konto innan dragning 
för lånet sker. Du kan se ditt lån och kommunicera med oss via kundportalen.
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Vanliga frågor & svar
Hur mycket kan jag låna till Attefallshus?

Måste jag hyra ut Attefallshuset?

Vad händer om huset inte blir uthyrt?

Vad innebär det att Serafim Finans gör en kredit-
prövning?

Du kan ansöka om lån upp till 700 000 kr utan säkerhet om ni är 
två som står på lånet. Utan medsökande är maximalt lånebelopp 
350 000 kr. Kontantinsats minst 79 000 kr.

Du kan när som helst under avtalsperioden lösa ut hyresavtalet 
i enlighet med Botellos regelverk. Notera att låntagare är åter- 
betalningsskyldig för lånet oavsett om Attefallshuset hyrs ut  
eller inte.

I de områden Botellos erbjudande är tillgängligt finns mycket 
goda möjligheter till uthyrning, men låntagaren är dock åter- 
betalningsskyldig för lånet oavsett om Attefallshuset hyrs ut  
eller inte.

I samband med att du ansöker om lån undersöker vi din framtida
möjlighet att betala tillbaka lånet. Vi inhämtar bl.a. en kredit
upplysning från Bisnode och gör beräkningar, en s.k. Kvar-att- 
leva-på-kalkyl – KALP, för att kontrollera om du har utrymme i 
din ekonomi att betala tillbaka lånet samt ränta och avgifter.

Vilka krav måste låntagare uppfylla?
För att kunna beviljas lån ska följande grundkrav uppfyllas:

• Minst 20 år.
• Äger fastigheten som ska bebyggas.
• Taxerad årsinkomst i Sverige som räcker till KALP-kalkylen, 

dock lägst 150 000 kr.
• Stadigvarande inkomst under låneperioden i form av tillsvi-

dareanställning, vikariat, projektanställning, egen företaga-
re, sjukpensionär, pensionär.

• Folkbokförd i Sverige.
• Ej skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.
• Ej pågående skuldsanering.
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Kontakta oss

Kontaktuppgifter kundtjänst
Tel: 08 400 540 50
E-post: botello@serafimfinans.se

Vardagar 08:00 – 17:00

Kontaktuppgifter reception
Tel: 08 400 540 00
E-post: info@serafimfinans.se

Kungsgatan 12–14
111 35 Stockholm

Vardagar 08:00 – 17:00

Läs mer
https://serafimfinans.se/lan-till-attefallshus/

https://serafimfinans.se/lan-till-attefallshus/
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