
Rapphönevägen 39 
4 rum | Boarea: 129 + 22 kvm 

Tomt: 245 kvm | Pris: 4 200 000 kr 



Vi är Husera
Mäklarföretaget Husera har funnits sedan 
2002. Sedan start har vi jobbat hängivet för att 
hjälpa säljare och köpare att genomföra en trygg 
bostadsaffär och självklart att ge säljaren maxi-
malt betalt. Sedan september 2016 drivs Husera 
av Malin Andersson och Daniel Holmqvist som 
tillsammans har över 20 års erfarenhet inom 
fastighetsförmedling. Vi är helt fristående och 
styrs varken av storbanker eller försäkringsjättar, 

vi styrs av våra kunder! Husera förmedlar villor, 
bostadsrätter och fritidshus i Sydvästra Skåne. 
Vår vision är att vara det självklara valet vid val 
av mäklare tack vare vårt utarbetade arbetssätt, 
engagemang, tillgänglighet, kunskap och sist 
men inte minst vår lokalkännedom.

Välkommen till oss på Husera för att genomföra 
din bostadsaffär!

MALIN ANDERSSON 
Registrerad fastighetsmäklare

TELEFON: 0768 - 99 92 80 
MAIL: malin.andersson@husera.nu

Hej!

Jag heter Malin Andersson och jag är ansvarig 
fastighetsmäklare gällande denna försäljning. Är 
detta en bostad som du är intresserad av, eller 
kan jag hjälpa dig att hitta något annat?

Om du är intresserad får du gärna meddela mig 
så snabbt som möjligt.  Det kan vara många som 
är intresserade av samma bostad vilket kan göra 
att förhandling och handläggning ibland kan 
vara avklarade redan inom ett par dagar efter 
visningen. Undrar du kanske hur mycket din 
nuvarande bostad är värd? Jag har erfarenhet 
sedan 2002 av att förmedla bostäder i Lund 
med omnejd och kommer gärna hem till dig 
för en helt förutsättningslös värdering där jag 
bland annat tar med mig statistik på de senaste 
försäljningarna i ditt närområde, oavsett om du 
köper den här bostaden eller någon annan.



Friliggande 

Atriumhus  

PRIS: 4 200 000 kr 

ADRESS: Rapphönevägen 39 

232 52 Åkarp 

BOAREA: 129 m² 

BIAREA: 22 m² 

ANTAL RUM: 4  rum och kök 

TOMT: 245 m² 

BYGGÅR: 2010 

ÄGANDEFORM: Friköpt 

TILLTRÄDE: Tillträde enl. överensk. 

 

TAK: Betongpannor 

FÖNSTER: 3-glas 

FASAD: Tegel o trä 

STOMME: Trä 

GRUNDLÄGGNING: Platta på mark 

UPPVÄRMNING: Elpanna med inbyggd värme-
pump. Vattenburen golvvärme 

VENTILATION: Mekanisk (endast frånluft) 

ENERGIPRESTANDA: 68 

1-plansvilla i 
vinkel, Burlöv 
Välkommen till detta friliggande atrium-
hus på ett av områdets bästa läge. Tack 
vare atriumlösningen upplevs hela huset 
som öppet, ljust och med stor rymd. De 
öppna, glasade väggarna ut mot atriumet 
gör att gränsen mellan ute och inne näst-
an suddas ut. Härlig öppen planlösning 
mellan kök och vardagsrum, 3 sovrum, 2 
rymliga duschrum och vidbyggt garage. 
Här får du ett attraktivt, bekvämt och lätt-
skött boende för den moderna familjen 
med närhet till all den service du behöver 
i form av förskolor, grundskola, affärer, 
nöjesliv och kultur. Den omgärdande mil-
jön består av ett stort grönområde med 
inslag av dammar och vattendrag. Perfekt 
för att grilla med vänner och leka med 
barnen. Bilavståndet är cirka 10 km till så-
väl Lund som Malmö. Närhet till Pågatågs-
station där tåget tar ca 7 minuter till Lund 
och 10 minuter till Malmö. Busshållplat-
sen finns direkt utanför området på Lun-
davägen.  

 



Interiör, allmän 
beskrivning 
-- Välkomnande hall med plats att hänga av ytter-
kläder i de stora garderoberna med skjutdörrar. 
Praktiskt klinkergolv i entrén. Resterande av huset 
har ett vackert ekparkettgolv.  
 
-- Vardagsrum och kök med effektiv planlösning 
med stora fönsterpartier som skänker ett vackert 
ljusflöde. Detta i kombination med vardagsrum-
mets unika takhöjd ger boendet ett mycket rymligt 
och luftigt intryck. Här finns även vacker braska-
min vilket ger en ombonad känsla i rummet. Stora 
skjutpartier ut mot den trevliga atriumgården. Mo-
dernt kök med praktisk köksö. Här finns gott om 
skåp och förvaring. Kyl, frys, ugn, spishäll, fläkt, 
diskmaskin och mikrovågsugn med varmluft och 
grillfunktion. 
 
-- Genom en ljus passage/galleria med stora fön-
ster ut mot gården tar vi oss vidare till ett sovrum 
med ingång till rymlig klädkammare. I anslutning 
till detta sovrum finns ingång till ett av husets två 
duschrum. 
 
-- Helkaklat duschrum med duschvägg i glas, WC, 
handfat med underskåp, spegel och handdukstork. 
Vitt kakel med vacker mosaikbård i blått och grått 
klinkers. 
 
-- I den andra passagen från vardagsrummet finns 
två sovrum och stort duschrum kombinerat med 
tvättstuga. 
 
-- Sovrum med plats för enkelsäng och skrivbord.  
 

 
 
 
 
 
-- Stort sovrum med plats för dubbelsäng och här 
finns även utgång till trädäcket. Bra med förvaring 
i garderoberna bakom skjutdörrarna. Garderober-
na har praktisk inredning praktiskt från Elfa. 
 
-- Stort duschrum kombinerat med tvättrum. Vik-
bara duschväggar i glas, WC, handfat med under-
skåp, handdukstork och spegelskåp. Här finns 
även tvättmaskin, torktumlare, torkskåp, diskho 
och bra med avlastningsyta och förvaring. Även 
detta duschrum har moderna material val och fär-
ger.  
 





Med reservation för avvikelser i utförandet. Planlösning ej skalenlig. 



Övrigt tomt 
Härlig insynsskyddad trädgård belägen i 
perfekt soligt söderläge. Utgång från både 
vardagsrum, sovrum och passagen ut till det 
stora trädäcket. Här finns även vacker sjösten 
med fina växter. Över fönsterna från var-
dagsrummet finns en stor markis. Utanför 
trädgården finns stora gemensamma grön-
område perfekt för barnen att leka på. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Övrigt 
Driftskostnader 
Uppvärmning/el 21 285 kr 
V/A 4364 kr 
Samfällighet 4200 kr 
Renhållning 1280 kr 
Försäkring 4200 kr 
TOTALT 35329 kr 
 
Fiber finns och huset har en mediacentral. 
Läs mer på https://www.bredbandsweb-
ben.se/start/ 
 
Centraldammsugare  







Så här går vi vidare med försäljningen
Tack för ditt intresse för bostaden. Här redogörs för hur säljaren avser att genomföra 
försäljningen av denna bostad.

Fastighetsmäklaren 
Din fastighetsmäklare är med genom hela affären. Tveka inte 
att ställa frågor och komma med synpunkter. För oss är varje 
förmedling unik.

Intresserad av detta objekt
Är du intresserad av att gå vidare - meddela gärna mäklaren 
detta så fort som möjligt.  Försök att vara ’’startklar” genom 
att ha ett låne-löfte. Kanske behöber du även ha din 
nuvarande bostad värderad. Detta hjälper vi gärna till med.

Budgivning
Finns det flera intressenter tillämpas oftast budgivning. 
Slutpriset kan då avvika från utgångspriset. Om du vill lägga 
bud får du gärna berätta  innan budgivningen om dina 
önskemål om tillträdesdag, eventuella lånevillkor, försäljning 
av din nuvarande bostad etc. Det finns inga lagar som 
reglerar hur en budgivning ska gå till (se www.fmi.se). Det är 
säljaren som bestämmer om, hur och till vem denne säljer. 
Mäklaren framför alla bud till säljaren och upprättar en 
förteckning över de buden. Budlistan lämnas även till slutgiltig 
köpare - med namn och kontaktuppgifter. Budgivare kan 
därför inte vara anonyma men kan lägga bud via ombud, då 
är det ombudets kontaktuppgifter som lämnas ut.

Undersökningsplikt
Efter köpet kan du inte göra gällande fel som borde 
upptäckts vid en noggrann undersökning av bostaden. 
Undersök därför bostaden noga, gärna med hjälp av en 
sakkunnig person och sätt dig in i föreningens ekonomi 
och stadgar.

Kontraktsskrivning
Fastighetsmäklaren upprättar köpehandlingarna och går 
igenom dessa med parterna. Ofta vill parterna skriva snarast, 
eftersom varken bud eller anbud är bindande tills köpeavtalet 
är påskrivet av parterna.

Handpenning
Handpenning om 10% deponeras hos mäklaren på ett särskilt 
klientmedelskonto skiljt från mäk-larens övriga tillgångar, tills 
dess att alla villkor, till exempel en besiktningsklausul, är 
uppfyllda.

Tillträde
På tillträdet träffas parterna hos mäklaren eller köparens 
bank, där slutbetalning görs. Några dagar innan tillträdet 
upprättar mäklaren en likvidavräkning där det framgår vad 
som betalats samt vad som återstår att betala. I likvidavräk-
ningen regleras även fastighetsavgiften.  Mäklaren överläm-
nar köpebrevet samt en journal över förmedlingen. Vid 
tillträdet får köparen nycklarna och samtliga handlingar som 
tillhör fastigheten. 



Undersökningsplikt och  
felansvar vid fastighetsköp
Som köpare har du en skyldighet att noggrant undersöka 
fastigheten – den så kallade undersökningsplikten. Fel och 
brister som du skulle ha kunnat upptäcka vid en omsorgsfullt 
gjord besiktning, får inte användas mot säljaren i efterhand.

Konkret fel
Har fastigheten lägre standard än köparen har rätt att kräva 
förelig-ger ett fel i fastigheten. Standarden kan framgå av en 
konkret klausul i avtalet. Konkret fel kan föreligga även då 
säljaren, muntligen eller på annat sätt utanför kontraktet, 
lämnat uppgifter om fastigheten som köparen tagit intryck av. 
Lämpligt är att sådana uppgifter dokumenteras i en klausul i 
köpekontraktet.

Normal förslitning
Att avgöra vad som är normal standard får betraktas som 
god-tyckligt men en köpare måste räkna med att en byggnad 
utsätts för både normal förslitning och normala ålders-
förändringar. Först när byggnaden är i betydligt sämre skick 
än vad köparen haft anledning att räkna med- då föreligger 
ett fel i rättslig mening.

Köparens undersökningsplikt
Säljaren ansvarar inte för ett fel, om det är upptäckbart.Det 
innebär att köparen har undersökningsplikt. Om en normalt 
begåvad och på området normalt bevandrad lekman skulle ha 
kunnat upptäcka felet vid en tillräckligt noggrann undersök-
ning är felet upptäckbart; då får köparen själv stå för det. Om 
denne tillräckligt kunnige lekman inte skulle ha kunnat upp-
täcka felet är det dolt; då ansvarar säljaren.

Fel som är dolt
Vad som sagts om undersökningsplikten gäller oavsett om 
köparen undersökt fastigheten eller ej. Säljaren ansvarar 
således om det finns ett fel och detta fel är dolt.

Påföljder
Köparen har rätt till prisavdrag, skadestånd eller till och med 
häva köpet om fastigheten väsentligt avviker från vad säljaren 
utfäst eller om säljaren varit försumlig.

Reklamation, preskription
Köparen ska reklamera inom skälig tid från det att han efter 
köpet märkt eller förväntas ha märkt felet. Säljarens felansvar 
preskriberas tio år efter tillträdet.

Har säljaren upplysningsplikt?
Om felet varit dolt vid köpet svarar säljaren för konsekvens-
erna. Om felet varit upptäckbart får köparen stå för det själv. 
Säljarens vetskap har i princip ingen självständig betydelse för 
felansvaret. Även om säljaren inte måste tala om vad han vet 
om fastigheten, kan det ändå rekommenderas att han lämnar 
upplysningar.Mäklaren ska verka för att säljaren lämnar 
upplysningar som kan lämnas i en separat frågelista eller 
skrivas in i köpekontraktet för bevisningens skull.

Mäklarens ansvar
Enligt lag ska fastighetsmäklaren verka som opartisk mellan-
man, ge parterna råd och upplysningar, verka föratt säljaren 
lämnar köparen uppgifter av betydelse samt verka för att 
köparen före köpet undersöker fastigheten. Mäklaren ska 
kontrollera vem som har rätt att förfoga över fastigheten, vilka 
inteckningar, servitut och andra rättigheter som belastar den 
och ge köparen, utöver skriftlig boendekostnadskalkyl, en 
objektbeskrivning med nämnda uppgifter inklusive fastighets-
beteckning, taxeringsvärde och areal. I beskrivningen ska 
även finnas uppgifter om byggnadens ålder, storlek och 
byggnadssätt. Sägs inget annat, ska fastighetsmäklaren vara 
behjälplig vid upprättandet av köpehandlingar.

Friskrivningsklausuler
Friskrivning har till syfte att begränsa det ansvar säljaren har 
för fel som är dolda. En friskrivning bör vara mycket konkret. 
När en speci-ell egenskap beskrivs kallas denna typ av friskriv-
ning, egenskapsfri-skrivning, till exempel angående fastighet-
ens dräneringsbehov och gäller därför bara just den egenskap 
som berörs. En annan typ av friskrivning avser generell 
ansvarsbegränsning och är den klausul som säger att köparen 
avstår från att göra några som helst påföljder gällande för fel i 
fastigheten, innebär att säljaren i princip är fri från ansvar för 
alla dolda fel. En sådan klausul är heltäckande endast för det 
fall att säljaren inte känner till några dolda fel.

Köpar- 
information



Husera
Östra Mårtensgatan 20

223 61 Lund
Telefon: 046-15 05 20

E-post: lund@husera.nu


