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Välkommen till kursen Fastighetsrätt B, 15hp VT 2016
Du hälsas hjärtligt välkommen till vårterminens kurs i Fastighetsrätt. Kursen startar den 26
januari kl. 10:15 i sal 41:204. Ett schema över undervisningstillfällena finns på webben.
Inför första kurstillfället vill jag gärna påpeka ett par saker. Det är lämpligt att förbereda sig inför
kursen genom att repetera avsnitten om Allmän rättslära och Avtalsrätt i Lundbergs bok ”Juridik –
civlirätt, straffrätt, processrätt”. Det förutsätts att Du redan till första kurstillfället tar med lagbok
samt Standardavtalen AB 04 (Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och
installationsentreprenader) och ABS 09 (Allmänna bestämmelser för småhusentreprenade med
Konsumenttjänstlagen). Du bör inte använda en äldre upplaga av lagboken än 2014 med
kompletteringar. Vi behandlar gällande rätt under kursen. Du ansvarar själv för uppdatering av aktuell
lagtext genom att hämta nyare lagstiftning via exempelvis ”Zeteo”. Dessutom bör du ha börjat att
läsa i Mattias Nilssons kompendium (finns i Blackboard) och Hööks bok om entreprenadrätt då
bl a dessa genomgås under kursens första vecka. Vi kör igång med föreläsning direkt efter
introduktionen.

Under kursen kommer vi att använda oss av Blackboard (öppnas den 12 jan). Där hittar Du
bl.a. schema, vissa instuderingsuppgifter, den obligatoriska pm-uppgiften (tillgänglig from 14
januari) och kursplan med litteraturförteckning samt vissa föreläsningsbilder (vissa kommer
att finnas tillgängliga för utskrift from 25 januari). Blackboard når Du via Högskolans
hemsida. Har du inget datakonto kan du ansöka om detta via Blackboards hemsida. Kursens
”enroll-kod” i Blackboard är BRASKAMIN. Logga in dig snarast.
Kurslitteraturen får den studerande själv beställa/köpa vilket bör göras omgående. Det
frågekompendium som Sture Lyreskog sammanställt tillhandahålls vid första
undervisningstillfället mot en kostnad av ca 40 kr. Övrigt material som exempelvis mer
instuderingsfrågor och ”lästips” kommer att tillhanda hållas endera i pappersform eller via
Blackboard under kursens gång.
Till de obligatoriska seminarieövningar samt PM-uppgift som ges under kursen kommer ni att
delas in i 4 st. seminariegrupper (A, B, C, D). Tiderna för respektive grupp framgår av
schemat. Du ges nu möjlighet att få lämna önskemål om grupptillhörighet. Obs!!! Detta
är endast önskemål. Blir det för många önskemål till viss seminariegrupp kommer lottning
att ske bland önskemålen och du kan alltså komma att placeras i en annan grupp. Alla
önskemål som inkommit senast den 14 januari kl 12.00 kommer att beaktas och vara med i
eventuell lottning. Vilken grupp du tillhör får du reda på vid första undervisningstillfället. Vi
har inget emot om ni senare önskar byta grupp, men ni måste i så fall meddela oss om vem ni
byter plats med.
Önskemål om din nya grupptillhörighet måste lämnas senast den 14 januari kl 12.00 via
mail (med Subjekt ”gruppindelning FR”) till Sandra.Renstrom@hig.se Maila genast till
kurs-aue@hig.se om du inte har för avsikt att gå kursen.
Det är angeläget att Du infinner Dig vid det första undervisningstillfället för registrering och
information om gruppindelning för obligatoriska PM-uppgifter.
Väl mött den 26 januari!
Ulf Bengtsson

