
BLÅKLINTSVÄGEN 8
VILLA TYGELSJÖ



PRIS: 5 995 000 kr/ som utgångsbud
Rum: 6
Boarea: 145 kvm Biarea: 52 kvm  
Areakälla: taxeringsinformation
Tomt: 673 kvm/Trädgårdstomt

BLÅKLINTSVÄGEN 8
VILLA TYGELSJÖ

0766-
455 702

Reg. Fastighetsmäklare
martina.albertsson@MOHV.se

FRÅGA MIG GÄRNA!
I samband med din bostadsaffär kommer det  
att dyka upp frågor. Ofta redan tidigt i processen.
Då kan det vara bra att stämma av med någon
som verkligen kan svaren. Det kan jag.

Oavsett fråga är du välkommen att höra av dig.
Våga fråga!





PLANSKISS



Vi presenterar stolt detta fantastiska och kvalitativa
Uniqhus från 2010. Uniqhus är ett koncept som
byggdes av Skanska och som präglas av mycket
hög standard, klimatsmarta val och en hållbar
konstruktion. Husets samtliga väggar är byggda i
tegel och karakteriseras av vackert vandskurad
fasad. Tegelväggarna skapar en mycket behaglig
inomhusmiljö som tillsammans med en
värmepump, vattenburen golvvärme, solpaneler
och en braskamin ger låga driftskostnader. Som
kvitto på bra miljöval är huset dessutom
Svanenmärkt. Invändigt skapas en härlig rymd tack
vare öppet upp i nock i samtliga rum och stora
fönsterpartier. När det gäller materialval är det
påkostat överallt med bl.a. granitbänkskiva, vacker
ljussättning och Junckers skeppsgolv i
vitpigmeterad ask. Med altandörrar från kök,
allrum, vardagsrum och master bedroom är
trädgården lättillgänglig. Från köket nås det
tillbyggda uterummet om 22 kvm med golvvärme.
Den vackra trädgården med stensättning och
grönska är uppdelad i olika "rum" och gör att solen
tillvaratas hela dagen. I anslutning till huset finns
även ett garage med elektrisk öppnare, plats för en
bil och mycket förvaring. Uppfart med plats för en
bil. 
Affärer, skola och service finns i närheten och
vägen till Malmö är kort med bra
kommunikationsmöjligheter. Ett perfekt
familjeboende utöver det vanliga! 

Hall: Välkomnande hall med ett smakfullt polerat
stengolv, vita väggar och en dubbel skjutgarderob.
Plats för avhängning. 

Sovrum 1: Vita väggar och Junckers
vitpigmenterade askgolv. Tre dubbla och en enkel
garderob. 

Sovrum 2: Vita väggar och Junckers
vitpigmenterade askgolv. Skjutgarderob. 

Sovrum 3: Vita väggar och parkettgolv. En
garderob. 

Badrum: Helkaklat badrum med kakel, klinker och
putsade väggar. Utrustning: Bubbelbadkar, dusch,
wc, badrumsskåp och tillhörande vask.  

Grovkök: Klinkergolv, vita väggar, tvättmaskin och
torktumlare. 

Vardagsrum: Två trappsteg ner till det öppna
vardagsrummet i direkt anslutning till köket med
vita väggar och Junckers vitpigmenterade askgolv.
Här ges plats för större sällskapsmöblemang för
den som önskar. Stora fönsterpartier som ger
mycket ljus och skapar en trevlig atmosfär samt en
stor altandörr till trädgården. Braskamin från
Contura. 

Kök: Öppet kök från HTH i stilrent vitt med en
köksö som bjuder in till sällskap. Gott om förvaring
och mosaik ovanför granitbänkskivan. Rostfri
utrustning: Inbyggnadsugn, mikro och
induktionshäll 2015. Fläkt, kyl, frys samt
diskmaskin. Plats för större matplats intill köket och
även i intilliggande rum. 

Matplats: Även här vita väggar och Junckers
vitpigmenterade askgolv. Altandörr till trädgården.
Används som den större matplatsen. 

Uterum: Tillbyggt 2010, 22 kvm och golvvärme. 

Masterbedroom: Vita väggar, Junckers
vitpigmenterade askgolv och altandörr till
trädgården. En stor klädkammare.  

Badrum 2: Badrum med kakel, klinker och putsade
väggar. Utrustning: Dusch, wc, badrumsskåp och
tillhörande vask. 

Trädgård: Tomt om 673 kvm med tre uteplatser,
växtlighet, stensättning, garage samt plats för en
bil på uppfart. Perfekt för dig som vill ha en lättskött
trädgård.

RUMSBESKRIVNING

RUMSBESKRIVNING









A  Villa

Byggnadsår: 2010

1-plansvilla, Uniqhus Svanen

Fasad: Tegel, vandskurad puts

Fönster: Energiglas

Utvändigt plåtarbete: Zink

Tak: Betongpannor

Stomme: Tegel

Bjälklag: Trä (limträbalk)

Grundmur: Betong

Grundläggning: Betongplatta

Uppvärmning: Värmepump luft/vatten med solpaneler

Ventilation: FTX

Energideklaration: Energideklaration är beställd Energiklass -.

Kontakta mäklaren för mer information.

Övrigt byggnad: Garage - varmgarage, isolerat, klinkergolv samt

indragen el.  

Uterum - tillbyggt uterum om 22 kvm med golvvärme.  

Elektriska markiser finns på två av uteplatserna, dels vid

uterummet rakt i väster samt vid uteplatsen i söder. 

Centraldammsugare finns. 

Kabel Tv, internet - via Telia, kostnad efter val och hastighet.

Indraget i garaget och uttag i samtliga rum. 

Tak tvättat höst 2017.

Övriga byggnader: Uniqhus ingår i Skanska och erbjuder

tegelhus i dansk arkitektur. Uniqhus bygger svanen märkta hus.

Förutom miljövänliga material och produktionssätt ska huset

även kunna uppvisa en låg livscykelkostnad med låg förbrukning

av exempelvis energi. Alla ytterväggar och innerväggar är av

tegel och signifikativt för husen är öppna planlösningar. Ute-

och innerväggarna behandlas med en tunn puts. Tekniken som

kallas "vandskurning" kommer ursprungligen från Danmark.

Huset är byggt som en totalentreprenad av Skanska.

C  Fastighet

Fastighetsbeteckning: Hällan 111

Adress: Blåklintsvägen 8

Tomt: 673 kvm, Trädgårdstomt, Friköpt

Taxeringsvärde: 3 188 000 kr 2017

Taxeringskod: 220 Småhusenhet, helårsbostad

Vatten/Avlopp: Kommunalt vatten året om. Kommunalt avlopp.

Samfällighet gemensamhetsanläggning, servitut m.m.: Andel i

samfällighet/GA: Hällan GA:1 

www.hallan.se som fastighetsägare betalar man 1 907 kr år.

Planbestämmelser etc: Sjötorpsvägen, norr om 

Detaljplan, beslutad 

Datum: 2005-10-06 

Genomförande: Början 2005-10-07 slut 2015-10-06 

Hällan 1 mfl 

Ändring av DP, beslutad 

Datum: 2017-10-19 

Sjötorpsvägen norr om, områdena a-z 

Fastighetsplan, avregistrerad 

Datum: 2005-09-14

B  Ekonomi

som utgångsbud: 5 995 000 kr

Pantbrev: 2 000 000 kr

Driftskostnad: 35 049 kr/år med 2 personer i hushållet varav:

Uppvärmning: 22 115 kr

Vatten/Avlopp: 4 285 kr

Försäkring: 4 979 kr

Renhållning: 3 670 kr

Vill du få en personlig boendekostnadskalkyl upprättad –

kontakta ansvarig mäklare som erbjuder detta.

F  Övrigt

Ägarens namn: Berne Göransson, Désirée Göransson

BOSTADSFAKTABOSTADSFAKTA



KÖPARINFORMATION 
FASTIGHET

Finansiering av bostadsköpet
Ansvarig fastighetsmäklare kommer att efterfråga lånelöfte eller mot- 
svarande intyg från din bank. Saknar du ett giltigt lånelöfte så hjälper 
vi gärna till att förmedla kontakt med bank. Vi erbjuder oss vidare att 
upprätta en individuell boendekostnadskalkyl. Fråga ansvarig fastighets- 
mäklare för mer information.

Budgivning
Om det finns flera intressenter till samma objekt tillämpas normalt bud-
givning, då kan slutpriset komma att avvika från utgångspriset. Berätta 
om dina önskemål kring tillträdesdag, besiktning och eventuella låne-
villkor, som t.ex. försäljning av din nuvarande bostad, i samband med 
att du lägger bud. Fastighetsmäklarens roll är att vara en opartisk länk 
mellan säljare och köpare och får därför inte vara ombud för någon av 
dem utan ska hjälpa båda parter.

Det finns enligt lag inga bestämda regler för hur en budgivning ska 
gå till, den kan ske på många olika sätt.

Säljaren bestämmer i samråd med fastighetsmäklaren om det ska vara 
budgivning och hur den i så fall ska gå till. Fastighetsmäklaren får inte 
fatta egna beslut i fråga om försäljningen och ska göra klart för speku-
lanterna att det är säljaren som bestämmer. Säljaren har enligt lag fri 
prövningsrätt, det vill säga säljaren är aldrig juridiskt bunden av några 
överenskommelser beträffande budgivningen, utan kan när som helst 
ändra formen för budgivningen eller helt avbryta den. Säljaren behöver 
inte sälja till den som lagt det högsta budet och är inte heller juridiskt 
bunden att sälja till det pris som har angetts i annons eller på annat sätt 
marknadsförts under försäljningen.

MOHV tillämpar vanligtvis så kallad öppen budgivning, vilket 
innebär att samtliga inkomna bud redovisas öppet. Eftersom det är 
säljaren som helt bestämmer över budgivningen har en spekulant ingen 
ovillkorlig rätt att få bjuda över ett lagt bud.

Spekulantens rättigheter under budgivningen
Att en spekulant har lagt det högsta budet ger inte honom eller henne 
rätt att få köpa. En spekulant kan i sitt bud förena priset med olika villkor. 
En spekulant som inte har lagt något bud kan inte räkna med att få 
fortlöpande information om hur budgivningen och försäljningen fort-
skrider. En spekulant har inte rätt att få veta vilka de övriga budgivarna 
är, vilka bud som har lagts eller vilka villkor som diskuterats med andra 
spekulanter.

Fastighetsmäklaren måste alltid vidarebefordra bud
Till dess att ett köpeavtal är undertecknat av både säljare och köpare 
samt utväxlat mellan parterna måste fastighetsmäklaren ta emot och 
vidarebefordra alla bud till säljaren. Det är bara säljaren som kan besluta 
om ett bud av någon anledning ska väljas bort; det kan inte fastighets- 
mäklaren göra. MOHV råder därför säljare och köpare att teckna 
köpeavtal så snart budgivningen är avslutad.

Information till spekulanter efter avslutad försäljning
En spekulant har inte rätt till annan information än den att han eller 
hon inte fått köpa. Fastighetsmäklaren framför alla bud till säljaren och 
upprättar en förteckning över buden. Budlistan lämnas senast på till-
trädesdagen till säljaren och slutgiltig köpare med namn och kontakt- 
uppgifter till samtliga budgivare. Budgivare kan därför inte vara anony-
ma. Dock kan en spekulant lägga bud via ombud, då är det ombudets 
kontaktuppgifter som lämnas ut.

Undersökningsplikt
Fastigheten överlåts i befintligt skick. Efter köpet kan du inte göra gällande 
fel som borde upptäckts vid en noggrann undersökning av fastigheten. 

Säljaren och fastighetsmäklaren uppmanar därför köparen att under- 
söka fastigheten noga, gärna med hjälp av en sakkunnig person. Dolda 
fel ansvarar säljaren för i tio år. Det innebär att felet inte skall kunna 
misstänkas utifrån de förutsättningar som finns mot bakgrund av 
fastighetens ålder, när senaste renovering är genomförd, hur fastigheten 
ser ut etc. Inte heller skall felet ha kunnat upptäckas vid en ordentlig 
genomgång av fastigheten. De lagar som styr ett fastighetsköp är jorda- 
balken, (JB 4:19 undersökningsplikt, dolda felfriskrivningsklausul).

Vad ingår i köpet
Om inget annat anges i objektsbeskrivningen skall det som räknas till 
byggnadstillbehör samt fastighetstillbehör ingå i köpet. Vad som räknas 
till byggnadstillbehör är sådant som byggnaden har blivit försedd med 
samt som anses vara till gagn för alla (exempelvis: hatthylla, vitvaror, 
badrumsinredning mm). Fastighetstillbehör är sådant som har anbragts 
en fastighet för stadigvarande bruk. Dessa regler styrs av Jordabalken  
(JB 2:1, 2:2). Bäst är att alltid rådfråga sin mäklare för att undvika miss-
förstånd vad gäller vad som ingår i köpet.

Boarea
Tänk på att en bostads boarea kan variera beroende på olika uppmät-
ningsnormer. Om uppgifter finns, gällande vilken mätmetod som 
använts, informerar fastighetsmäklaren om detta i objektsbeskrivningen. 
Köparen uppmanas att om det är av stor vikt för denne, kontrollera 
bostadens boarea före köpet som ett led i sin undersökningsplikt.

Kontraktsskrivning
Fastighetsmäklaren upprättar samtliga nödvändiga köpehandlingarna 
och går igenom dessa med parterna, normalt sker genomgången på 
mäklarens kontor.

Handpenning
Köparen skall betala en handpenning efter kontraktsskrivningen, som 
normalt är på 10 % av köpeskillingen. Handpenningen förvaras sedan 
av mäklaren på ett särskilt klientmedelskonto, skiljt från mäklarens övri-
ga tillgångar, till dess att alla villkor i avtalet är uppfyllda (ex. låneklausul, 
besiktningsklausul). När villkoren i avtalet är uppfyllda har mäklaren 
rätt att betala ut handpenningen till säljaren.

Tillträde
Parterna träffas hos mäklaren eller på köparens bank, där slutbetalning 
görs. Mäklaren upprättar dessförinnan innan en avräkning där det 
framgår vad som betalats, återstår att betala, samt som reglerar fastighets- 
avgift m.m. Mäklaren överlämnar även en journal över förmedlingen. 
Vid tillträdet får köparen dessutom nycklar mm.

Lagfartskostnad/pantbrevskostnad
Lagfartsavgiften/stämpelskatten är 1,5 % av köpeskillingen och betalas 
av köparen (expeditionsavgift om 825 kronor tillkommer). För mer 
information se: www.lantmateriet.se. Kostnaden för uttagande av nya 
pantbrev är 2 % av pantbrevsbeloppet.

Sidotjänster
Mäklarföretaget erhåller en administrationsavgift beroende på utgångs- 
pris från Hemnet Service HSN om 300-1 050 kr inkl. moms. I övrigt 
erhåller inte den enskilde fastighetsmäklaren eller mäklarföretaget någon 
ersättning från företag som fastighetsmäklaren eller mäklarföretaget 
rekommenderar.
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Går du själv i säljtankar? Oavsett var du befinner dig i ditt kommande bostadsbyte skulle
jag vilja träffa dig för ett personligt möte.

Kontakta mig för en KOSTNADSFRI VÄRDERING
även om du inte ska sälja just nu.

Martina Albertsson
Reg. Fastighetsmäklare
martina.albertsson@MOHV.se

0766-455
702

Mitt namn är Martina Albertsson och jag är fastighetsmäklare på MOHV,
ett modernt mäklarföretag med fokus på kundnytta genom
flexibla lösningar. Jag är ansvarsförsäkrad, registrerad hos
FMI och ansvarig mäklare för den här försäljningen.




