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PRIS: 1 895 000 kr /Utgångspris
Avgift: 2 293 kr/mån inkl. värme, VA, kabel-tv &
bredband
Boarea: 39,2 kvm
Areakälla: Föreningens information
Våning: 1 av 3

Riktigt fint renoverad studentpärla på mycket bra
läge på Väster. Låg avgift, balkong och stambytt
fastighet.

ELDAREGATAN 2D
1:A VÄSTER

0766-
455 703

Reg. Fastighetsmäklare
fredrik.selmerhagen@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



Läget i området är bra, för att inte säga det bästa,
med endast några minuters gång till
centralstationen. Väster ligger, som namnet
antyder, på den västra sidan av järnvägsrälsen
som tillsammans med grönområde skapar en
naturlig avgränsning till "stadspulsen", man vill
gärna bo nära den, men inte i den - läget är alltså
perfekt!  

Har ni en tid av studerande framför er passar
lägenheten och läget verkligen perfekt då man till
fots kommer till Universitetsområdet och Juridicum
på mellan 5-10 minuter och därifrån ligger LTH
också nära. Stadsbuss nummer 5 går i området
och tar dig ut till Nova-Lund. Från Lunds
centralstation når du med tåg Malmö på 10
minuter, Köpenhamn på 45 minuter och
Helsingborg 30. Eftersom centralstationen ligger
på 5 minuters promenad har ni egentligen allt vad
Lunds centrum har att erbjuda riktigt nära samtidigt
som kvarteret är lugnt och precis lagom avskilt från
myllret på andra sidan rälsen.  

Avgiften är låg och inkluderar även bredband (fiber)
och lägenheten har säkerhetsdörr från Daloc.
Välkomna på visning! 

HALL 
Genom säkerhetsdörren når vi lägenheten vars hall
har vacker fiskbensparkett från byggnadsåret. Bra
disponering med ett naturlig och praktisk plats för
skoställ och hatthylla. I hallen finns en rejäl
klädkammare som låtit inredas med ett bra
hyllsystem med såväl trådbackar som
klädhängare. Detta gör att det mesta i klädväg får
plats här och städskåp finns integrerat i köket, så
dammsugare mm slipper ta plats i klädkammaren -
smart! Tapetserade väggar målade i vitt. 

KÖK 
Förutom läget, balkongen och all charm med
fiskbensparkett och högt i tak är köket utan tvekan
bostadens trumfkort. Här lät man totalrenovera
2013 då hela köksinredningen byttes ut, samtliga
vitvaror installerades nya. Nytt golv lades in och
väggar och tak målades. Under nuvarande golv
ligger det klassiska brädgolvet från 40-talet kvar för
den som vill ha ytterligare charm. Köket har stor
ordentlig matplats, något som ofta saknas i en
etta. Tapetserade väggar målade i vitt. 

Vitvaror (IKEA 2013): induktionshäll,
inbyggnadsugn m varmluft, inbyggnadsmikro,
diskmaskin samt rostfri kolfilterfläkt.  

BADRUM 
Fräscht och helkaklat badrum som renoverades av
föreningen i samband med stambytet. På senare
år har badrummet fått ett ansiktslyft med ny
tvättkommod m. blandare, spegelskåp samt wc.
Övrig utrustning är dusch samt handdukstork.
Plats finns för att sätta upp en glasvägg som
avskiljare mot duschdelen om det föredras framför
draperi.  

VARDAGSRUM/SÄLLSKAPSRUM MED
BALKONG. 
Rymligt rum med fönster och balkong mot ostörd
innergård, utan insyn. Som framgår av bilderna kan
ni möblera med fullstor soffa & soffbord, stor tv-
möbel och ändå ha gott om plats för sängen.
Balkongen gör ytterligare att rummet känns
rymligare, inte minst under sommarhalvåret.
Balkongen vetter mot sydväst och ger därför er
gott om sol. I rummet ligger fiskbensparkett och
väggarna är tapetserade och målade i vitt.

RUMSBESKRIVNING

RUMSBESKRIVNING









E  Lägenhet

Lägenhetsnr: 19

Våningsplan: 1 av 3

Andel i förening: 1,667%

Allmänt om lägenheten: - Säkerhetsdörr från Daloc 

- Varje lägenhet i föreningen har egen elmätare 

- Till lägenheten hör ett vinds- och ett källarförråd 

- Balkongen vetter mot sydväst

C Byggnad

Fastighetsbeteckning: Tendern 1

Byggnadsår: 1944

Uppvärmning: Fjärrvärme

Ventilation: Självdrag

D  Förening

Namn: Brf  Tendern i Lund

Adress: Att: Johan Åberg Eldaregatan 2C

Allmänt om föreningen: Brf  Tendern är en äkta förening och

bildades 1944 när huset byggdes. Föreningen består av 45

lägenheter, samtliga upplåtna med bostadsrätt.  

EKONOMI 

Avgiften höjdes senast i juli 2018. Idag finns inga beslutade

avgiftsändringar, kontrollerat 2018-11-14. Total belåning i

föreningen är ca 3 miljoner. 

TV & INTERNET 

Kabel-tv via Telenor ingår i avgiften. Bredband via Telenor ingår i

avgiften, fiber 250/250mb.  

PARKERING 

Boendeparkering längs gatorna i kvarteret. Föreningen har inga

egna parkeringsplatser. 

TVÄTTSTUGA 

Två tvättstugor finns i källaren. I varje tvättstuga finns det en

torktumlare och en tvättmaskin. Ni finner även ett strykrum och

mangel samt 2 torkrum utöver dessa två tvättstugor.  

ÖVRIGA GEMENSAMMA UTRYMMEN 

Föreningen har två cykelförråd samt en gemensam lokal som kan

hyras.  

HUSHÅLLS-EL 

Föreningen har ett gemensamt elavtal som faktureras

medlemmarna utifrån användning. Avläsning görs en gång i

kvartalet.  

UNDERHÅLL 

1987 Fönsterbyte 

1998 Byte av vattenstammar  

2002-2003 Byte av avloppsstammar samt renvering av samtliga

badrum  

2002-2003 Omläggning av el-ledningar i gemensamma utrymmen

samt installation av enskilda elmätare  

2003 Säkerhetsdörrar från Daloc installerade  

2005 Cirkulationspumpar utbytt  

2008 Portkod och portkodsystem installerat  

2008-2009 Balkongrenovering  

2011-2012 Nya tvättmaskiner och torktumlare  

2013 Ny avfuktare i källaren  

PLANERAT UNDERHÅLL 

2019/2020 byte av tak 

Ovanstående uppgifter är inhämtade av berörd förening.

Spekulanter uppmanas att kontrollera dessa uppgifter med

föreningen samt uppgifter rörande lediga p-platser, kommande

renoveringar och eventuella avgiftsförändringar.

Bostadsrättsföreningen är ett så kallat äkta bostadsföretag.

Äger föreningen marken?: JA

B  Ekonomi

Pris: 1 895 000 kr Utgångspris

Pantsättning:

Avgift: 2 293 kr/mån inkl. värme, VA, kabel-tv & bredband

(250mb)

Driftskostnad: 1 000 kr/år med 1 personer i hushållet varav:

Elförbrukning: 1 000 kr

Vill du få en personlig boendekostnadskalkyl upprättad –

kontakta ansvarig mäklare som erbjuder detta.

Energideklaration: Energideklaration är utförd 2008-10-20 med

energiprestanda på 127,00 kWh/kvm och år. Kontakta mäklaren

för mer information.

Ägarens namn: Anette Johansson, Per-Olof  Johansson

BOSTADSFAKTABOSTADSFAKTA





KÖPARINFORMATION 
BOSTADSRÄTT

Finansiering av bostadsköpet
Ansvarig fastighetsmäklare kommer att efterfråga ett lånelöfte och kontakt-
uppgifter till din/er bankman. Saknar du ett giltigt lånelöfte så hjälper vi gärna 
till att förmedla kontakt med en bank så att du kan delta vid en eventuell 
budgivning. Fastighetsmäklaren erbjuder vidare att upprätta en skriftlig och 
individuell boendekostnadskalkyl. Fråga ansvarig fastighetsmäklare för mer 
information.

Budgivning
Om det finns flera intressenter till samma objekt tillämpas normalt bud- 
givning, då slutpriset kan komma att avvika från utgångspriset. Berätta om 
dina önskemål kring tillträdesdag, besiktning och eventuella lånevillkor, 
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 spekulanterna 
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 bud- 
givningen 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 fortskrider. En spekulant 
har inte rätt att få veta vilka de övriga budgivarna är, vilka bud som 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 och 
utväxlat 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 fastighetsmäklaren 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 tillträdesdagen till 
säljaren och slutgiltig köpare - med namn och kontaktuppgifter till samtliga 
budgivare. Budgivare kan därför inte vara anonyma. Dock kan en spekulant 
lägga bud via ombud, då är det ombudets kontaktuppgifter som lämnas ut.

Undersökningsplikt
Inom juridiken skiljer man mellan fast och lös egendom. En bostadsrätt är 
att betrakta som lös egendom. Av den anledningen regleras köpet av  
Köplagen. Paralleller dras också till 4 kap. jordabalken vad gäller hur fel- 
reglerna bör tolkas. Till angivna lag kommer även föreningens stadgar, vilka 
fastighetsmäklaren tillhandahåller.

Utgångsläget är att du köper bostadsrätten ”i befintligt skick” med den 
utrustning och det slitage som finns. Det innebär att du efter köpet inte kan 
klaga på att exempelvis en äldre spisfläkt inte fungerar. Som köpare får du 
inte åberopa fel som du antas ha känt till vid köpet eller vad som borde ha 
upptäckts vid en noggrann undersökning. Det innebär att felet inte ska kunna 
misstänkas utifrån de förutsättningar som finns mot bakgrund av bostadens 
ålder och skick. Inte heller ska felet ha kunnat upptäckas vid en ordentlig 
genomgång av bostadsrätten. Detta gäller även om någon undersökning inte 
genomförts! Upp till två år efter köpet ansvarar säljaren således för fel som 
har funnits vid köptillfället, men som inte gått att upptäcka vid en noggrann 

besiktning eller som köparen inte kan haft fog att förutsätta med tanke på 
bostadens ålder, skick och konstruktion. Undantagsvis kan säljarens ansvar 
sträcka sig i tio år. Köparen uppmanas av säljaren och fastighetsmäklaren att 
noggrant undersöka bostadsrätten, från ytterdörr till fönster. Ta gärna hjälp 
av en sakkunnig person.

Läs bostadsrättsföreningens senaste årsredovisning. Där får du en bra 
inblick i föreningens ekonomi. Kontrollera även direkt med föreningen 
om eventuella kommande större reparationer, omläggning av lån etc. som 
väsentligt kan påverka bostadsrättens framtida årsavgift.

Som köpare uppmanas du även att kontrollmäta boarean. 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. För 
mer info, kontakta din fastighetsmäklare.

Fastighetsmäklarens ansvar
Fastighetsmäklaren har inget strikt ansvar för lägenhetens skick. Fastighets- 
mäklaren kan dock bli ansvarig exempelvis om han eller hon känt till eller 
misstänkt ett fel, men inte informerat om det. Fastighetsmäklarens roll är att 
förmedla säljarens och föreningens information, och ska enligt lag verka som 
opartisk mellanhand, ge parterna råd och upplysningar, verka för att säljaren 
lämnar köparen uppgifter av betydelse samt verka för att köparen före köpet 
undersöker bostadsrätten.

Vad ingår i köpet
Om inget annat sägs i objektsbeskrivningen ska det som är fast monterat 
och som inte uppenbarligen är personliga tillhörigheter anses ingå i köpet. 
Exempel på detta är inbyggd mikrovågsugn, vitvaror, fastmonterade garde-
rober, badrumsinredning som är fast monterad samt hatthylla. Paralleller 
dras till Jordabalkens regler. För att undvika konflikter är det lämpligt att 
frågorna regleras skriftligt i köpeavtalet med tillhörande objektbeskrivning. 
Sådana skriftliga förbehåll och avtal om fastighets- och byggnadstillbehör 
gäller alltid före Jordabalkens regler, då dessa inte är tvingande.

Avtalsskrivning
Fastighetsmäklaren upprättar samtliga nödvändiga köpehandlingar och går 
igenom dessa med parterna, vanligtvis sker avtalsskrivningen på fastighets- 
mäklarens kontor.

Handpenning
Efter avtalsskrivningen ska köparen erlägga en handpenning, vanligen om 
10% av köpeskillingen. Handpenningen deponeras på fastighetsmäklarens 
klientmedelskonto, tills dess att alla villkor i avtalet är uppfyllda som t ex 
låneklausul, medlemskap i föreningen etc.

Tillträde
Parterna träffas på fastighetsmäklarens kontor eller på köparens bank, där 
slutbetalning görs. Fastighetsmäklaren upprättar dessförinnan en avräkning 
där det framgår vad som betalats, återstår att betala samt eventuell reglering 
av månads- avgiften. Fastighetsmäklaren överlämnar även en journal över 
utfört arbete i för- medlingen av objektet. Vid tillträdet får köparen även 
nycklar, portkod med mera.

Överlåtelseavgift/pantsättningsavgift
Båda parter svarar strikt för respektive avgifter/kostnader av typ medlems- 
avgift, expeditions-, överlåtelseavgift och liknande, som debiteras av föreningen 
på grund av föreliggande överlåtelse. Överlåtelseavgiften är en engångsavgift 
som max får uppgå till 2,5 % av ett prisbasbelopp. Pantsättningsavgiften 
får max uppgå till 1 % av ett prisbasbelopp och kan tas ut av köparen för 
varje lån som tas med bostadsrätten som säkerhet. Avgifterna framgår av 
föreningens stadgar.

Sidotjänster
Mäklarföretaget erhåller en administrationsavgift beroende på utgångspris från 
Hemnet Service HSN om 300-1 050 kr inklusive moms. I övrigt erhåller inte 
den enskilde fastighetsmäklaren eller mäklarföretaget någon ersättning från 
företag som fastighetsmäklaren eller mäklarföretaget rekommenderar.



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.

Fredrik Selmerhagen
Reg. Fastighetsmäklare
fredrik.selmerhagen@MOHV.se

0766- 
455 703

Mitt namn är Fredrik Selmerhagen 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.

FREDRIK
PÅ MOHV




