
 
*Enkelt skuldebrev innebär att skuldebrevet är bundet till den person eller organisation som tecknat det, och inte kan säljas 
vidare till någon annan.   
**Räntan kan komma att skrivas upp om referensräntan stiger på ett sätt som påverkar bankernas inlåningsränta. Om 
bankernas inlåningsränta stiger över 2%, så kan Byar&Kvarters ränta på skuldebrev också öka upp till max 5%. 
*** Undantag från detta är möjligt vid direkt dialog med oss.   
 

 

 

Enkelt* Skuldebrev för Byar&Kvarter Ek.för. 
 

 

Långivare 

Privatperson ☐ 

Personnummer:____________________________________________________________________ 

För & Efternamn____________________________________________________________________ 

Adress:____________________________________________________________________________ 

Mail: ______________________________________________________________________________ 

Telefon:___________________________________________________________________________ 

Återbetalningskonto: ________________________________________________________________ 

 

Organisation ☐ 

Organisationsnummer: ______________________________________________________________ 

Organisationens namn: ______________________________________________________________ 

Postadress: ________________________________________________________________________ 

Mail:______________________________________________________________________________ 

Telefon: ___________________________________________________________________________ 

Återbetalningskonto: ________________________________________________________________ 

 

Det är långivarens ansvar att meddela Byar&Kvarter om kontaktuppgifter skulle ändras.  

 

 

Låntagare 

Byar & Kvarter Ek. för.  
Organisationsnummer: 769637-7220 
Adress: C/of Elinor Askmar 
Prästgårdsgatan 44A 

41271 Göteborg 
 



 
*Enkelt skuldebrev innebär att skuldebrevet är bundet till den person eller organisation som tecknat det, och inte kan säljas 
vidare till någon annan.   
**Räntan kan komma att skrivas upp om referensräntan stiger på ett sätt som påverkar bankernas inlåningsränta. Om 
bankernas inlåningsränta stiger över 2%, så kan Byar&Kvarters ränta på skuldebrev också öka upp till max 5%. 
*** Undantag från detta är möjligt vid direkt dialog med oss.   
 

 

Belopp 

__________________________________________________________________________________ 

Pengarna betalas in på Byar&Kvarters bangiro 5370-2445 

 

Löptid /Förfallodag 

Löptiden för skulden är 10 år med uppsägningstid 4 mån ☐ / 6 mån ☐. Läs mer under Uppsägning.  

Skuldebrevet är amorteringsfritt, men Byar&Kvarter har rätt att amortera av hela eller delar av 

skulden. Läs mer under Amortering.  

Ingångsdatum av skuldebrevet_________________ 

Slutdatum för skuldebrevet___________________ 

 

Amortering 

Skulden är amorteringsfri under löptiden. Byar&Kvarter har dock rätt att amortera av hela eller 

delar av skulden under löptiden.  

Om skulden amorteras i förtid av Byar&Kvarter utgår en kostnad för Byar&Kvarter som tillfaller 

långivaren på 2% av amorteringssumman. S.k. ränteskillnadsersättning för förtida inlösen av lån.  

Om det finns innestående skuld kvar hos Byar&Kvarter efter amorteringen, så ökar den 

innestående skulden med ränteskillnadsersättningen. Om ingen skuld finns kvar efter 

amorteringen betalas ränteskillnadsersättningen ut till långivarens konto tillsammans med 

amorteringen.  

 

Ränta 

2%** 

Räntan räknas per kalenderår. Vid skuldebrev ingånget årets första kvartal räknas 2% ränta på 

skulden redan år 1. Är skuldebrevet ingånget andra kvartalet räknas 1,5% ränta under år ett. 

Tredje kvartalet 1% ränta under år ett. Fjärde kvartalet 0,5% ränta under år ett. Från skuldebrevets 

andra kalenderår räknas 2% ränta.  

Räntan kan komma att skrivas upp med övriga ränteläget med referensräntan som styrpunkt*. I 

detta fall meddelas våra långivare.  

Räntan betalas ej ut till långivarens konto, utan den innestående skulden hos Byar&Kvarter ökar 

med räntans storlek***.  



 
*Enkelt skuldebrev innebär att skuldebrevet är bundet till den person eller organisation som tecknat det, och inte kan säljas 
vidare till någon annan.   
**Räntan kan komma att skrivas upp om referensräntan stiger på ett sätt som påverkar bankernas inlåningsränta. Om 
bankernas inlåningsränta stiger över 2%, så kan Byar&Kvarters ränta på skuldebrev också öka upp till max 5%. 
*** Undantag från detta är möjligt vid direkt dialog med oss.   
 

 

Kontrolluppgift på detta skickas ut varje år under januari. Långivare bör spara dessa som 

värdehandlingar.  

 

Uppsägning / Avslutad löptid  

Långivaren har rätt att säga upp lånet före slutförfallodag med en uppsägningstid 4 mån ☐ / 6 mån 

☐. Ingen särskild anledning behöver anges.  

Vid utgången av skuldens löptid kan Byar&Kvarter ställa en fråga till långivaren om denne vill 

förlänga skulden med ytterligare tre år eller längre. Ett nytt avtal upprättas i detta fall. I annat fall 

betalas den återstående skulden tillbaka till långivaren.  

 

Ändamål 

Byar&Kvarter använder enbart inlånade pengar till att delfinansiera köp av fastigheter för 

uthyrning, minska andelen banklån i befintliga hyresfastigheter eller för att finansiera byggen av 

nya hus för uthyrning.  

 

Risk 

Byar&Kvarter har ingen statlig insättningsgaranti på pengar som lånas in till oss, eftersom vi inte är 

någon bank. Det finns alltid risk med att göra investeringar/låna ut sina pengar till ett företag. Det 

är viktigt att du som långivare är medveten om den risk som finns. Se bifogad bilaga.  

Byar&Kvarter lovar dock att enbart använda inlånade pengar för att bygga hus, köpa hus eller 

minska andelen banklån i befintligt fastighetsbestånd.  

 

 

Underskrifter 

 

 

 

Långivare     Låntagare 

 

Ort och datum    Ort och datum 


