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Välkommen till denna inbjudande trea på populära
Möllevången. Här bor du högst upp med underbart
ljusinsläpp från generösa fönsterpartier. En
genomgående och mycket välplanerad bostad med
rymliga rum och gott om förvaringsmöjligheter i bland
annat klädkammare. Här erbjuds ett trivsamt
vardagsrum med vackert burspråk som bidrar till en
härligt rymd. Känslan förstärks av den öppna
planlösningen mot det moderna köket med stora
arbetsytor och matplats för långbordet. Från köket
kommer man vidare ut till den underbara balkongen i
söderläge med fri utsikt mot Öresund. Helkaklat
badrum med stora ytor, avskiljt utrymme för
tvättmaskin och torktumlare samt gäst-wc. Optimalt!

Bekvämt boende med hiss som tar dig direkt ner till
källarplan med garage och förråd. Lägenheten ligger i
ett lummigt område med promenadavstånd till St Hans
backar, Centrum, Universitetet och Ideon. Området har
goda bussförbindelser och nära till motorvägspåfart.
Den kommande spårvägen blir även belägen ett
stenkast bort.

MICHELLE KORÉN
FASTIGHETSMÄKLARE

VÄLKOMMEN

0701-64 67 47  |  michelle.koren@bjurfors.se

UTGÅNGSPRIS
2.575.000 kr

AVGIFT: 4.988 kr
ANTAL RUM: 3 rum  och kök

BOAREA: 82 kvm
HISS: Ja

VÅNINGSPLAN: 4 av 4
BYGGÅR: 2002

BRF: Brf Solfjädern 3

BOSTADS
FAKTA



Ta hissen upp till fjärde våningen och stig in
i entrén genom lägenhetens säkerhetsdörr.
Vi möts av en ljus och luftig hall med
avhängningsplats för ytterkläder och skor.
Här finns även garderob och städskåp.
Golvet pryds av ekparkett som tillsammans
med ljusa väggar blir genomgående för hela
bostaden.

I anslutning till hallen finns ett avskiljt
utrymme med tvättmaskin (2010) ,
torktumlare (2003), tvättställ och torkräcke.
På golv ligger klinkers och väggarna är vita.
Här nås även en lyxig klädkammare med
praktiskt förvaringssystem från IKEA (2018).
På golv ligger trivsam heltäckningsmatta.
Lägenheten har även fördelen att erbjuda en
gäst-wc inredd med vitt kakel och grått
klinkers.

Till vänster om hallen når vi det luftiga
vardagsrummet med underbart ljusinsläpp
från karaktäristiskt burspråk. Rummet har
plats för den stora soffgruppen. Väggen mot
köket har låtit rivas för att skapa en ljus och
öppen planlösning med inbjudande
umgängesyta. Här finns gott om plats för
middagsbjudningar vid långbordet med det
stora sällskapet.

Köket från IKEA installerades 2015 och är
stilfullt inrett med vita luckor, en del med
vitrinskåp, som möter vitt kakel och vacker
bänkskiva i ek. Med bra förvaringsutrymmen
och arbetsytor blir det roligt att laga
middag. Köket är utrustat med
induktionshäll, ugn, kyl, frys, spisfläkt och
diskmaskin. Från köket tar man sig smidigt
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Ljus och trivsam lägenhet i populärt område. Praktisk bostad bekvämt belägen med närhet till
Lund Centrum.





Med bra förvaringsutrymmen och
arbetsytor blir det roligt att laga middag
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ut till den södervända balkongen med
plats för utemöbler och dekorativa växter.
Njut av fri utsikt mot Öresund.

Vidare nås de rymliga och rogivande
sovrummen med generösa ytor för
möblemang. Rummen sammanlänkas av
det stora badrummet med ingång från två
håll. Helkaklat i ljusa kulörter och utrustat
med handdukstork, toalett, tvättställ,

dusch och badrumsskåp. Här är även
förberett för installation av badkar om så
önskas.
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Underbart ljusinsläpp från karaktäristiskt
burspråk

 



 



 

Rymliga och rogivande
sovrum med generösa

ytor för möblemang
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PLANSKISSEN ÄR EJ SKALENLIG. MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA AVVIKELSER
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UTGÅNGSPRIS: 2.575.000 kr   FÖRENING: BRF SOLFJÄDERN 3   OMRÅDE: SOFIAPARKEN/ MÖLLEVÅNGEN

Ljus och trivsam lägenhet i populärt område. Praktisk bostad bekvämt belägen med närhet till
Lund Centrum.

MARGARETAVÄGEN 3M

Bostadsrätt, lgh nr 143 Lund

kommun, Lunds Allhelgonaförsamling
församling. Skattesats 33.67.
 
Våning

4 av 4. Hiss.

storlek

3 rum och kök
 
Boarea

82 kvm.
Areauppgifter enligt bostadsrättsföreningen.
Denna area kan av olika skäl vara felaktig.
Den köpare som anser arean vara av
betydelse för köpet bör därför vidta en
uppmätning.
 
Ekonomi

Avgift 4.988 kr/mån. I månadsavgiften ingår
värme, vatten, kabel-tv och bredband.
Andel i föreningen: 1,82138%. Andel av
årsavgiften: 1,82138%. Bostadsrätten är
pantsatt.

energideklaration

Energiprestanda: 123 kWh/m² år

övriga utrymmen

Ett källarförråd tillhör bostadsrätten.

Balkong/Uteplats

Balkong i söderläge.

gårdsplats/innergård

Trevlig innergård med grillplats.

BOSTADSFAKTA

bostadsrättsförening

Brf Solfjädern 3. Solfjädernområdet består av
143 lägenheter fördelat på 3
bostadsrättsföreningar. Brf Solfjädern 3
består av 51 lägenheter med adresserna
Margaretavägen 3 A, B, C, M, N. Det finns 10
st 2 rok, 22 st 3 rok, 14 st 4 rok samt 5 st 5
rok. Total boyta är 4502 m². Det finns även
en gemensamhetslokal och två
gästlägenheter som går att hyra via Brf
Solfjädern 2 för 300kr/natt.

Gjorda renoveringar:
Automatiska dörrar till alla
trappuppgångarna både i entréerna och till
garaget 2015/2016.
Avloppsrören har fått rensluckor 2015.
Ny central-värmeväxlare.
Spolade avloppsledningar 2015.
Målning av fönster och fönsterdörrar
utvändigt 2012.
Träpartier målades 2014.

Kommande renoveringar:
Sannolikt behöver fönstren åtgärdas inom ett
par år, ev. bytas ut år 2020. Det kan innebära
en avgiftshöjning. Utredning pågår. I
dagsläget finns inga beslutade
avgiftsförändringar.

Garageplats finns att hyra. Avgift 500 kr/
mån, i dagsläget finns lediga platser. Gratis
gästparkering kl 18.00-02.00

Föreningen tillåter sk. delat ägande. Det
betyder att en förälder kan stå som delägare



av bostaden, trots att det endast är barnet
som är boende i lägenheten. Föreningen
gör en bedömning utifrån bl.a.
kreditupplysning av köparna. Föreningen
godkänner inte juridisk person som köpare.

Föreningens tomt är friköpt.

Ekonomisk förvaltning sköts av Riksbyggen.

Nära till grönområde/park på St Hans
backar på Norra Fäladen. Området är lugnt
och grönt med goda kommunikationer
nära. Det finns flera förskolor i närheten.

Föreningen har en informativ hemsida.
www.brfsolfjadern.se.
 
Parkering

Garage går att hyra för 500 kr/mån.
P-plats går att hyra.

byggnad

Byggår: 2002.

Gemensamma utrymmen

Cykelförråd, hobbyrum, festlokal och
gästlägenhet finns.

Uppvärmning

Fjärrvärme

bilplats

Garageplats kostar 500kr/mån. Kölista
finns.

tv och internet

TV. Ansluten till kabelnät. Leverantör: Com
Hem
 
Bredband. Leverantör: Perspektiv
Bredband. Fiber.

nuvarande ägare

Philip Åstrand, Emma Åstrand

Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör
huvudsakligen från säljaren och
kontrolleras av fastighetsmäklaren endast
om omständigheterna ger anledning till
detta.



Bjurfors är det största mäklarföretaget i
Skåne. Vår framgång vilar på en konsekvent
genomförd arbetsmetod som kombineras
med ett djupt engagemang och en känsla för
detaljer. Bjurforsmetodens sju steg säkrar
kvaliteten i säljprocessen och är ett funger-
ande verktyg för de över 170 anställda
på våra 18 mäklarkontor.
Bjurforsmetoden har inte bara attraherat
kunderna utan även några av regionens
skickligaste mäklare. Till sin hjälp har
mäklarna bland annat Boagenten med över
50.000 registrerade spekulanter. Förutom en
omfattande marknadsföring, backas
mäklarna även upp av en drivande och
effektiv kundvårdsavdelning. Där arbetar 45
personer med att skapa de bästa förutsättn-
ingarna för varje enskild affär. Resultatet för
dig är en professionell bostadsaffär - helt
enkelt. Vi som arbetar på Bjurfors  Lund
Väster känner inte bara varje gathörn här i
området. Vi vet också hur livet levs här. Detta
ger oss den lilla mäklarfirmans alla fördelar.
Samtidigt som vi har det stora
mäklarföretagets ansenliga resurser i ryggen.
Kom gärna och hälsa på!

Bjurfors är Sveriges största privatägda
mäklarföretag och grundades 1965. Bjurfors
finns där storstadsbon finns. Du hittar oss
därför i Stockholm, Göteborg, Malmö och
många andra av Sveriges städer, men även i
ett antal attraktiva landsändar där storstads-
borna tillbringar sin fritid. Vi är ett av landets
marknadsledande mäklarföretag på bostäder
och erbjuder även tjänster inom förmedling
av kommersiella fastigheter och ombildningar
till bostadsrätter. Vår lokalkännedom i
områdena vi verkar i är en del av framgången
som gör att vi kan hjälpa dig till en bra
bostadsaffär, oavsett om du vill sälja eller
köpa nu eller i framtiden. Vi finns dessutom i
Spanska Barcelona, Marbella, Nerja samt på
Mallorca och i Franska Rivieran.

Våra mäklare arbetar efter Bjurforsmeto-
den, en kvalitetssäkrad och välbeprövad
arbetsmetod i sju steg som ser till att du får
ut det mesta möjliga av din bostadsaffär.
Samtidigt hjälper den oss på Bjurfors att
ständigt utvecklas och förbättras, allt för att
ge dig en lyckad affär. Till sin hjälp har våra
mäklare en effektiv och engagerad
organisation samt det stora och kontinuerligt
uppdaterade köparregistret Boagenten. Detta
register har fokus på spekulanter som redan
är klara för köp. Det gör att det är enkelt för
oss att hitta rätt köpare till rätt bostad. Alla
dessa tjänster och verktyg är viktiga kompon-
enter som säkerställer att våra kunder alltid
får den bästa möjliga servicen – vad det än
gäller. För vi på Bjurfors nöjer oss inte med
mindre, och det tycker vi inte att du ska göra
heller.

B J U R F O R S  I

ÖRESUND

N Ö J  D I G  I N T E

MED MINDRE
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lundvaster@bjurfors.se | bjurfors.se

MALMÖ CITY · MALMÖ VÄSTER · LIMHAMN LINNEÉGATAN · LIMHAMN JÄRNVÄGSGATAN · MALMÖ ÖSTER · LUND CENTRUM · LUND VÄSTER
STAFFANSTORP · BJÄRRED · LOMMA · HÖLLVIKEN · TRELLEBORG · LANDSKRONA · HELSINGBORG · MELLANSKÅNE · ÖSTERLEN · BÅSTAD · YSTAD · Kristianstad

pinterest.com/Bjurfors_Skane@bjurfors_Skane facebook.com/bjurforsmaklare


