
Åbrinksvägen 25 
3 rum | 92 kvm | Vån: 2 

Avgift: 5 067 kr | Pris: 2 795 000 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!

Hej!

Jag heter Jenny Eklöf och är ansvarig fastighets-
mäklare 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 började arbeta 
som fastighetsmäklare 2012 och förmedlar bostä-
der 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.

JENNY EKLÖF
Registrerad fastighetsmäklare

TELEFON: 0738–037309 
MAIL: jenny.eklof@husera.nu



Natur- 
skönt 

boende  

Bostadsrätt, Lund 
Välkommen till denna moderna trea, be-
lägen på andra våningen mitt i den grön-
skande naturen. Här möts vi av öppen 
planlösning och härlig inglasad balkong i 
söderläge. Genomgående ekparkettgolv 
och stort förråd/klädkammare inne i lä-
genheten. Badrum med goda tvättmöjlig-
heter och gästtoalett. Höje å rinner precis 
utanför huset och känner man för ett 
svalkande dopp sommartid finns Källby-
badet i närområdet. Närhet till busskom-
munikationer som enkelt tar en in till 
Lunds stadskärna. Ca 10 min cykelav-
stånd till centrum. Välkomna på visning!  

 

PRIS: 2 795 000 kr 

AVGIFT: 5 067 kr 

INGÅR: inkl. värme & VA 

ADRESS: Åbrinksvägen 25 

22271 Lund 

BOAREA: 92 m² 

ANTAL RUM: 3  rum och kök 

VÅNING: 2 

HISS: Finns 

FÖRENING: Riksbyggens brf Källby Äng 

BYGGÅR: 2012 

DRIFTSKOSTNAD: 2 800 kr/år 

ANDELSTAL: 3,1468% 

LÄGENHETSNUMMER: 125 

ENERGIPRESTANDA: 86 

TILLTRÄDE: Tillträde enl. överensk. 



Interiör, allmän 
beskrivning 
En praktisk hall med skjutdörrsgarderob välkom-
nar dig in i denna trea, direkt till vänster från hal-
len finns ett rymligt förråd/klädkammare och pre-
cis intill ligger gästtoaletten. Rakt fram från hallen 
hittar vi sovrum 1 som ligger vägg i vägg med sov-
rum 2. Till höger från entrén finner vi det stora 
badrummet med praktiska tvättmöjligheter. Går vi 
vidare in i lägenheten så kommer vi till köket och 
vardagsrummet som ligger i en öppen planlösning 
med varandra. En mindre vägg skärmar av mot kö-
ket som har gott om arbets- och förvaringsytor. Här 
möts vi av stora fönsterpartier i två väderstreck för 
maximalt ljusinsläpp. Från vardagsrum/kök når vi 
den inglasade balkongen som ligger i söderläge. 
Från samtliga fönster har man utsikt över den 
grönskande naturen. Genomgående ekparkett och 
ljusa väggar i hela lägenheten. Välkommen in!  
 
-- Hall med inbyggd skjutdörrsgarderob med spe-
geldörrar, perfekt för avhängning av ytterkläder 
och annan förvaring. 
 
-- Smakfullt Myresjökök med fräscha vita köks-
luckor, vitt kakel på väggen ovanför arbetsbänken 
och bänkskiva i mörkgrått. Utrustning: Induktions-
häll, ugn, kyl/frys i fullhöjd, diskmaskin, inbyggd 
mikrovågsugn (Electrolux 2012) och spisfläkt 
(Thermex 2012). Matplats för 4-6 personer.  
 
-- Vardagsrum som blir lägenhetens naturliga sam-
lingsplats. Rymmer större soffgrupp, TV-bord samt 
skrivbordshörna.  
 
 

 
-- Sovrum 1 har bra plats för dubbelsäng och stör-
re byrå. Här finns även ett praktiskt inbyggt garde-
robssystem.  
 
-- Sovrum 2 passar bra till exempelvis barnrum, 
gästrum eller kontor.  
 
-- Helkaklat badrum med vitt kakel på väggarna 
och mörkgrått klinkergolv. Utrustning: WC, vägg-
hängt spegelskåp, underskåp, handfat, duschhör-
na och handdukstork. Här finns både tvättmaskin 
och torktumlare (Electrolux 2012) med praktisk 
avlastningsbänk ovanpå. 
 
-- Gästtoalett i vitt med mörkgrått klinkergolv. Ut-
rustning: WC, vägghängt spegelskåp, underskåp 
och handfat.  

Allmänt om 
lägenheten 
Lägenheten har förråd på vind och nedre plan. 
 
5 067 kr/mån inkl. värme och vatten (obligatiskt 
tillägg för tv och bredband tillkommer med 258 
kr/mån) 
 
Förråd på ca 5 kvm finns beläget i lägenheten.  
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Med reservation för avvikelser i utförandet. Planlösning ej skalenlig. 



Föreningen 
Riksbyggen Brf Källby Äng består av 2 hus 
och har totalt 32 st lägenheter uppförda 
2012. Fastighetens adress är Åbrinksvägen 
25 & 29 i Lund. 
 
Lägenhetsfördelning: 
2 rok 4 st 
3 rok 26 st 
4 rok 2 st 
 
FÖRVALTARE 
Riksbyggen 
 
EKONOMI 
Inga avgiftshöjningar planerade i nuläget. 
 
FASTIGHETENS SKICK OCH RENOVE-
RINGAR 
Inga större renoveringar är planerade. 
 
TV OCH INTERNET 
Tv och bredband (100/100 Mbit) via Telia 
Triple Play. Kostnad 258 kr/mån, tillkommer 
som ett obligatoriskt tillägg på månadsavgif-
ten. 
 
PARKERING 
32 parkeringsplatser. En bilplats per lägen-
het kan erbjudas och går att hyra för 350 
kr/mån.  
 
GEMENSAMMA UTRYMMEN 
Det finns cykelförråd, festlokal/samlingslokal 
som också fungerar som övernattningslägen-
het.  
 

ÖVRIGT 
Föreningen tillåter ej juridisk person. 
Hemförsäkring bekostas individuellt av bo-
stadsrättsinnehavarna och bostadsrättstilläg-
get ingår i föreningens fastighetsförsäkring.  
 
Ovanstående uppgifter är grundade på av 
säljare och av berörd förening lämnad infor-
mation. Köparen uppmanas att före köpet 
noggrant kontrollera lägenhetens och utrust-
ningens/inventariers skick - samt att kontrol-
lera ovanstående angiven boarea då avvikelse 
kan föreligga, bl.a. på grund av olikheter i ti-
digare/nuvarande mätregler. Efter köpet kan 
köparen inte göra gällande fel som borde 
upptäckts vid en noggrann undersökning av 
bostaden.  







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 lånelöfte. 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, försälj-ning 
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 mäklarens övriga tillgångar, tills 
dess att alla villkor, till exempel medlemskap i föreningen,  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, återstår att betala samt reglerar t.ex. månads-
avgift. Mäklaren överlämnar även en journal över förmed-
lingen samt ett överlåtelsebevis. Vid tillträdet får köparen 
nycklar mm. 



Undersökningsplikt och felansvar 

Vid köp av bostadsrätt
När du köper en bostadsrätt, innebär det att du köper en ideell 
andel i en ekonomisk förening. Med andelen följer rätten att 
nyttja en specifik bostad eller lokal som ägs av föreningen. Du 
blir tillsam-mans med övriga medlemmar ägare av föreningens 
tillgångar t.ex. byggnader och mark och skulder, i förhållande till 
bostadsrättens andelstal (ägarandel). Ibland finns ytterligare ett 
andelstal som anger bostadsrättens andel föreningens kostnader.

Vilka bestämmelser gäller?
Vilka bestämmelser gäller? Inom juridiken skiljer man mellan 
fast och lös egendom. Fast egendom är mark indelad i fastig-
heter. Till fastighet hör fastighetstillbehör som byggnad etc. 
Felreglerna för fastighet finns i Jordabalken. Allt annat än fast 
egendom är att betrakta som lös egendom. Således är en bostads-
rätt lös egendom. Felansvaret vid köp av lös egendom regleras i 
köplagens §§ 17- 20, som i förstahand tar sikte på varor och 
tjänster och ger dålig vägledning vid köp av bostadsrätt. 
Bostadsrättslagen reglerar främst bostadsrättsföreningens och 
bostadsrättsinnehavarens skyldigheter och rättigheter. Vid tvister 
används ofta branschpraxis samt Jorda-balkens 4 kap. som 
ledning för hur köplagens felregler bör tolkas. Till angivna lagar 
kommer även bostadsrättföreningens stadgar.

Köparens undersökningsplikt 
Utgångsläget är att du köper bostadsrätten i befintligt skick med 
den inredning och det slitage som finns. Det innebär att du efter 
köpet inte kan klaga på att en dörr är trasig eller att en äldre 
spisfläkt inte fungerar. Detta om inte säljaren har lämnat en 
särskild utfästelse - att han garanterar till exempel att spis med 
ugn fungerar perfekt - även på tillträdesdagen. Du uppmanas av 
säljaren att noggrant undersöka bostadsrättens lägenhet. Du får 
som köpare inte åberopa fel som du antas ha känt till vid köpet 
eller vad som borde ha upptäckts vid en noggrann undersökning. 
Detta även om någon undersökning inte genomförts!

Det är inte bara själva lägenheten som din undersökningsplikt 
omfattar! Läs bostadsrättsföreningens senaste årsredovisning. 
Där får du en bra redovisning av föreningens ekonomi. Den 
brukar också ge en övergripande information om föreningens 
planerade reparations- och ombyggnadsåtgärder. Kontrollera 
även direkt med föreningen om eventuella kommande större 
reparationer, omlägg-ning av lån etc. som väsentligt kan påverka 
bostadsättens framtida årsavgift. Du uppmanas att kontrollmäta! 
Särskilt i äldre byggnader kan den angivna arean avvika, på 
grund av gamla mätnormer i förhållande till dagens norm som 
anges i standarden SS21054:2009.

Vad ingår i lägenhetens utrustning 
Före köpet kan säljaren plocka bort mikron i köket. Därför är 
det viktigt att din mäklare preciserat i Objektbeskrivningen 
vad som ingår i köpet - och speciellt vad som inte ingår.

Praktiska tips
I princip svarar bostadsrättsinnehavaren för allt i lägenheten 
som omsluts av golv, vägg och tak i lägenheten. Från ytterdörr 
till insida fönster. De flesta fel i bostaden är vatten- och fukt-
skador! Under kyl, frys och diskmaskin finns risk för golv-
skador, kontrollera anslutningar och eventuella läckage under 
diskbänk. Besiktning av badrum är svårt. I moderna badrum 
ska en speciell fuktisolering finnas bakom kaklet. Skaffa dig 
information om när badrummet är byggt och av vem! Finns 
fakturor, våtrumsintyg etc.? Med en stålkula kollar du enkelt 
eventuellt bakfall mot golvbrunn. Viktigt att undersöka tätning 
av rörgenomföringar i våtrumsväggar och golv. Spricka i 
handfat eller toalettstol? Lätt att lyfta på locket och titta. 
Fuktrosor i parkettgolv under fönsterbänkar är ganska vanliga. 
Lyft på mattor och kolla. En titt utvändigt och i husets 
allmänna utrymmen, tvättstuga, cykelförråd m.m. brukar ge 
en bra känsla av hur föreningen sköter sitt hus.

Säljarens felansvar och 
upplysningsplikt
Säljaren ansvarar inte för fel och brister som du borde ha 
upptäckt eller misstänkt vid en noggrann undersökning. 
Säljarens ansvar ska gälla dolda fel som fanns vid köptillfället 
men som upptäcktes efter köpet. Säljarens upplysningsplikt? 
En svår definition beroende av om säljaren haft faktisk 
kännedom om felet eller om säljaren förstod eller borde ha 
förstått att köparen inte känt till omständigheten, samt om 
säljaren borde ha förstått att denna uppgift var viktig för 
köparens beslut att köpa bostadsrätten. Om felet varit dolt vid 
köpet och inte är att förvänta med hänsyn till ålder, pris och 
skick, svarar säljaren för konsekvenserna. 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 bostadsrätten är 
mäklaren skyldig att verka för att säljaren lämnar väsentliga 
upplysningar, som kan lämnas i en separatfrågelista eller skrivs 
in i Objektbeskrivningen.

Reklamation, preskription
Det är viktigt att du som köpare reklamerar inom skälig tid 
från det att du upptäckt eller förväntas ha märkt av felet. 
Absolut senast inom två år räknat från tillträdesdagen.

Köpar- 
information



Husera
Östra Mårtensgatan 20

223 61 Lund
Telefon: 046-15 05 20

E-post: lund@husera.nu


