
FRONTGATAN 3C

3 ROK PÅ POPULÄRA 
FRONTGATAN!





Välkommen till
Frontgatan 3c
Välkommen till dessa välplanerade tre rum och kök 
på Frontgatan 3C. Lägenheten ligger på tredje 
våningen och är modernt renoverad, här är det bara 
att flytta in.

Lägenheten erbjuder väldigt bra förvaring i 
garderober men även i den separata klädkammaren. 
Här erbjuds ett rymligt badrum, renoverat kök, två 
rymliga sovrum och ett vardagsrum där du får plats 
med både en matplats och stor soffgrupp. 
Lägenheten är genomgående och väldigt ljus. Från 
det stora sovrummet har man utgång till balkongen 
i soligt söderläge. Här kan man sitta och njuta av 
solen och blicka ut över fina grönområden.
 
På området finns flera uteplatser med möjlighet till 
grillning och lekplats för mindre barn.
I området finns också stora grönområden fina 
promenad- och cykelvägar, skola, förskola och 
daghem.
 
Man bor med kort avstånd till ICA Maxi, City Gross, 
Apoteket, Lidl och systembolaget. 
 
Välkommen hem!

JOHAN
ERIKSSON
Fastighetsmäklare / Delägare

Tel: 0424567368 | Mobil: 079-347 38 21

j.eriksson@maklarhuset.se

PONTUS
ARONSSON
Fastighetsmäklare / Delägare

Tel: 0424567369 | Mobil: 073-516 39 91

pontus.aronsson@maklarhuset.se

MÄKLARHUSET 
HELSINGBORG
Grepgatan 36, 254 48 Helsingborg

Tel: 0424567367

maklarhuset.se

KORTFAKTA

Utgångspris: 995 000 kr
Avgift: 4 724 kr/mån
Boarea: 75 kvm
Antal rum: 3 rok (2 sovrum)
Driftskostnad: 250 kr/mån
Energiprestanda: 148 kWh/kvm år
Byggnadsår: 1965
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Viktigt att veta
om bostaden.
INTERIÖR
Beskrivning av samtliga rum
HALL med laminatgolv. Hallen har optimal förvaring i och med 
inbyggda garderober, en fristående garderob för ytterkläder 
samt en separat klädkammare.
 
VARDAGSRUM med laminatgolv. Här finns gott om utrymme 
för både matplats och stor soffgrupp. 
 
KÖK med laminatgolv. Köket renoverades 2012 och är väldigt 
modernt. Maskinell utrustning består av stor kyl och frys, 
spishäll, inbyggd ugn, micro, fläkt och diskmaskin. 
Här finns utrymme för en liten matplats för 4 personer,
 
SOVRUM1 med parkettgolv. Här får man plats med en 
dubbelsäng. Rummet har bra förvaring i de inbyggda 
garderoberna. Från detta sovrummet har man utgång till 
balkongen i soligt söderläge med fri utsikt över grönområde.
 
SOVRUM2 med parkettgolv. 
 
BADRUM med klinkergolv och delvis kaklade väggar. Här finns 
wc, två handfat, tvättpelare och duschkabin.
 
FASTIGHETEN
Beskrivning
Frontgatan 3c Lgh 1302, 25456 Helsingborg. 
Lägenhetsnummer: 163. Kommun: Helsingborg. Skattesats: 
32,18
 
Rum: 3 rum, varav 2 sovrum. Boarea: 75 kvm, boareauppgifter 
enligt säljaren och bostadsrättsföreningen. Våning: 3 av 3 (Hiss 
finns ej).
 
Upplåtelseform: Bostadsrätt, typ: Lägenhet. Namn på Brf: 
Riksbyggen Helsingborgshus nr 13.
 
Byggnad
Byggnadsår: 1965.
 
 
TV- och Internetanslutning
TV & Internet via ComHem.
Fiber inom bredband, tv och telefoni.
 
Allmän information
Husen byggdes och föreningen bildades 1965 och består av 
204 lägenheter i varierande storlek på 1-5 rum och kök. 
Föreningen förvaltas av Riksbyggen.  
Här finns flera uteplatser med möjlighet till grillning, stora 
gräsytor och lekplats för mindre barn. 
Läs mer om föreningen på deras hemsida: www. 
helsingborgshus13.se
 
 

EKONOMI OCH DRIFT
Ekonomi
Utgångspris: 995 000 kr. Avgift: 4 724 kr/mån. I avgiften ingår 
värme, vatten och kabel-TV.
Andel i förening är 0,49990. Andelstal insats: 0,49990.
Andel av årsavgiften är 0,499. Boendekalkyl: Välkommen att 
kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att 
upprätta en boendekalkyl.
 
Driftskostnader
Driftskostnad totalt: 250 kr/mån och fördelas enligt: 
Hushållsström: 250 kr.
 
VÄRME, EL OCH VA
Energideklaration
Energiprestanda: 148 kWh/kvm och år
Energideklaration är utförd
Datum: 2009-02-27. Besiktningsman: Andreas Lindberg, 
Riksbyggen Ekonomisk Förening.
 
UTRYMMEN
Bilplats/Parkering
Varmgarage plats med biltvätt (88st): Har separat kö.
P-plats (118st): Har separat kö.
Gästparkeringar:
 
Övriga utrymmen
Det finns källarförråd, matförråd, tvättstuga, torkrum, cykelrum 
och barnvagnsrum.
 
OM FÖRENINGEN
Benämning
Riksbyggen Helsingborgshus nr 13
 
OMRÅDET
Områdesbeskrivning
På Fredriksdal bor du som önskar att ha stadens puls på 
behagligt avstånd men ändå med bra kommunikationer (buss/ 
cykel/gång) för att ta sig till stadskärnan snabbt. 
I närområdet har vi Fredriksdals teatern och friluftsmuseum, 
Fredriksdals Koloniområde, Filbornabadet och gym, Filborna- 
och Sally Bauer skolorna, Brytstugans- och Tornets 
Koloniområden . 
På gångavstånd har du ICA Maxi, City Gross, apotek, 
systembolag m.m.
 
I området finns stora grönområden, fina promenad- och 
cykelvägar, skola, förskola och daghem.
 
 
 
 
 
 



FÖRMEDLING
Försäljningens genomförande
Mäklaren har för avsikt att genomföra minst en planerad 
visning av bostaden. Den som finner att bostaden är av intresse 
ombeds att kontakta fastighetsmäklaren via e-post eller telefon 
för meddela sitt intresse eller framföra ett bud. En eventuell 
budgivning kommer att äga rum på det sätt som framgår under 
rubriken ”Budgivning” nedan. När budgivningen är avslutad 
och övriga villkor för köpet är framförhandlade, kommer 
fastighetsmäklaren att kalla parterna till ett sammanträde där 
köpekontrakt undertecknas. Observera att affären inte är 
bindande från endera part förrän kontrakten/överlåtelseavtalen 
är undertecknade av båda parter.
 
Budgivning
Säljaren har fri prövningsrätt. Det innebär att säljaren avgör 
när, hur, till vem samt för vilket pris säljaren säljer. I det fall det 
kommer in bud till mäklaren efter att budgivningen är avslutad, 
men innan överlåtelseavtal är undertecknade, är mäklaren 
skyldig att framföra budet till säljaren som får avgöra om 
denne vill avfärda eller anta budet. Fastighetsmäklaren är 
skyldig att framföra samtliga bud till säljaren, och normalt 
kommuniceras samtliga inkomna bud med samtliga budgivare. 
Säljaren kan dock undantagsvis instruera mäklaren att ett visst 
bud inte skall kommuniceras med övriga budgivare. 
 
Mäklarhuset tillämpar öppen budgivning vilket innebär att 
spekulanterna lämnar sina bud till mäklaren som löpande 
redovisar buden till säljaren och till övriga spekulanter. 
Mäklaren är skyldig att upprätta en förteckning över 
budgivningen med uppgifter om budgivarnas namn och 
kontaktuppgifter samt budens belopp, tidpunkten för när 
buden lades och eventuella villkor för buden. Mäklaren skall 
enligt lag överlämna förteckningen till säljaren och köparen när 
förmedlingsuppdraget är slutfört. Säljaren bestämmer alltid 
vem som får köpa bostaden.
 
Undersökningsplikt
Om köparen uppmanats att undersöka bostadsrätten före 
köpet eller om han ändå undersökt den, kan han inte kräva 
avdrag på köpeskillingen eller hävning av köpet för sådana fel 
som han hade kunnat upptäcka. Köparen bör därför noga 
undersöka bostadsrätten innan köpet. Utgångspunkten är att 
undersökningsplikten omfattar allt det som en normalkunnig 
person hade kunnat upptäcka vid en noggrann undersökning 
av bostadsrätten. Om det vid denna undersökning upptäcks 
indikationer på misstänkta fel, utökas undersökningsplikten. Då 
kan det krävas att köparen anlitar en sakkunnig besiktningsman 
för att fullgöra sin undersökningsplikt. Observera också att om 
en sakkunnig inte upptäcker ett fel som även en normalkunnig 
person borde ha upptäckt, kan detta fel normalt inte göras 
gällande mot säljaren.
 
Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar 
undersökningspliktens omfattning. Om säljaren exempelvis 
upplyser köparen om ett misstänkt fel utökar det 
undersökningsplikten. Köparen bör slutligen tänka på att 
säljaren inte ansvarar för fel och brister, som köparen borde ha 
räknat med. Köparen kan t ex inte kräva att en gammal vitvara 
ska vara i nyskick. Det är inte bara själva lägenheten som 
undersökningsplikten omfattar. Även förhållanden kring 
bostadsrättsföreningen bör undersökas.
 
Om köparen vill ha ytterligare information om 
undersökningsplikten, eller inte förstår innebörden av 
undersökningsplikten eller vad som fodras av köparen för att 
uppfylla den samma vid köp av bostadsrätt - är köparen alltid 
välkommen att kontakta den ansvarige fastighetsmäklaren för 
mer information, eller gå in på www.maklarhuset.se.

 
Sidotjänster
SBAB erbjuder en snabb och smidig lånehantering till 
Mäklarhusets kunder. Det lokala Mäklarhusföretaget uppbär vid 
förmedling av erbjudandet en ersättning från Mäklarhuset Real 
Estate Sweden AB om högst 0,15 % av ett lånebelopp om en 
miljon kronor. Mäklarhuset erbjuder sina kunder 
trygghetslösningar i form av Skyddat Köp, 
försäkringslösningar, areauppmätningar, radonmätningar samt 
energideklaration via Nordic Försäkring & Riskhantering AB och 
Independia Group AB. Det lokala Mäklarhusföretaget uppbär 
vid förmedling av erbjudandet en ersättning från Mäklarhuset 
Real Estate Sweden AB om högst 500 kr.
 
Tilläggsinformation
Uppgift angående boarean är baserad på säljarens uppgifter 
samt kontrollerad med föreningen. Denna area kan av olika skäl 
vara felaktig. Den köpare som anser arean vara av betydelse 
för köpet bör därför vidta en uppmätning.
 
Tillträde
Enligt överenskommelse
 
Ansvarig fastighetsmäklare
Johan Eriksson
Ansvarig mäklare
Tel: 0424567368
Mobil: 079-347 38 21
Epost: j.eriksson@maklarhuset.se
 
Vänligen kontakta fastighetsmäklaren om du vill ha en 
individuell boendekostnadskalkyl. Var vänlig och respektera 
säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.
 
Nuvarande ägare
Rickard Truumeel
 
 
 
 
 
 

FAKTA

9MÄKLARHUSET.SE



FAKTA

10 MÄKLARHUSET.SE

VÄLPLANERADE OCH RENOVERADE 3 ROK



FAKTA

11MÄKLARHUSET.SE

PLANRITNINGAR

Med reservation för avvikelser. © MÄKLARHUSET



Sveriges nöjdaste 
kunder åtta av de 
senaste tio åren!

Du som följt oss de senaste tio åren har säkert förstått 

att nöjda kunder är viktigare för oss än något annat. 

På Mäklarhuset går hela vårt arbete ut på det. Enligt 

Svenskt Kvalitetsindex årliga mätningar är vi det 

mäklarföretag som lyckats bäst med uppgiften. Åtta 

av de senaste tio åren har vi haft Sveriges nöjdaste 

kunder och alltid varit på prispallen. Det betyder att 

vi gör allt för att ge dig Sveriges bästa mäklartjänst 

även i din nästa bostadsaffär. Är du nöjd med vårt 

arbete får du gärna rekommendera oss till andra i 

din närhet som är på väg att byta bostad. Vi vill ju 

fortsätta ha Sveriges nöjdaste kunder.

maklarhuset.se | facebook.com/maklarhuset


