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HSB Brf Spelmannen
Folksångsgatan 43, Malmö
RUM: 4
BOAREA: 120 kvm
AVGIFT: 6 098 kr/mån
PRIS: 1 695 000 kr

| r o o m

EDDIE SEVEN
VD / MÄKLARE

0707-103000
eddie.seven@maklarforetagetroom.se

www.maklarforetagetroom.se

mailto:eddie.seven@maklarforetagetroom.se


m ä k l a r f ö r e t a g e t  | r o o m



m ä k l a r f ö r e t a g e t  | r o o m



m ä k l a r f ö r e t a g e t  | r o o m



m ä k l a r f ö r e t a g e t  | r o o m



m ä k l a r f ö r e t a g e t  | r o o m



Folksångsgatan 43,Malmö
Vårsången
Välkommen till dennamoderna och stilfulla bostadsrätt radhus om fyra rum som genomgått en omfattande renovering. Om-
rådet är väldigt familjär och barnvänlig där du har promenad avstånd till skolor, butiker restauranger samt bra kommunika-
tioner med busshållplatsen runt hörnet som tar dig snabbt till centrala delarna i Malmö. Föredrar du bilen då kan du snabbt
och enkelt ansluta till ringvägen. Välkommen på visning!
Rum 4 Boarea (BOA) 120m2
Månadsavgift 6 098SEK Pris 1 695 000SEK
Pristyp Högstbjudande
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Grunddata

Bostadstyp Bostadsrätt
Typ av Bostadsrätt Radhus
Område Vårsången
Gatuadress Folksångsgatan 43
Postnummer 21579
Ort Malmö
Lägenhetsnummer 21-2235-1-29-4
Boarea (BOA) 120m2
Andelstal insats 0,59765
Andel avmånadsavgift 0,59765
Överlåtelseavgift 1137,5 SEK, överlåtelseavgift betalas av köpare
Pantsättningsavgift 455 SEK
Antal rum 4
Antal sovrum 3
Pris 1 695 000 SEK, högstbjudande
Pantförskrivning är pantsatt

Byggnad

Våningsplan 1
Antal våningar i byggnaden 2
Allmän information Namn HSB Brf Spelmannen Organisationsform/typ Bostadsrättsförening Antal

lägenheter 171 Antal lokaler 1 Äkta/oäkta bostadsrättsförening Äkta Överlåtel-
seavgift 1120* * Betalas av köpareAllmänt om föreningenHSBBrf Spelmannen är
en välskött förening som omfattar 171 både BR-radhus och loftgångslägenheter
som byggdes 1982-1984, med adress, Folksångsgatan och Gånglåtsvägen. Före-
ningen innehar fastigheterna Lovsången 1, Fågelsången 1 och Vaggsången 1 med
tomträtt. Tomträtten omförhandlas 1/1-2022. Föreningens ekonomi förvaltas av
HSB Malmö. Föreningen är mycket barnvänlig så till vida att bilkörning i området
är förbjuden och avstånden till dagis och skolor är korta. Området har - ett attrak-
tivt läge bra bussförbindelser ochmed gång-/cykelavstånd till Hyllie/Emporia.
Renoveringar:
2015 - upprustning av innergårdar och lekplatser samt underhåll av träpanel på
husen.
I dagsläget finns det inga planerade renoveringar utöver sedvanligt underhåll. Av-
gifter:
Inga planerade avgiftshöjningar. Delat ägande mellan förälder och barn accepte-
ras ej, den som står som ägare på bostaden ska även bo i den.
Gemensamma utrymmen:
Festlokal Parkering:
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Det är kötid. Vanlig p-plats kostar ca 175 kr/månoch garageplatsmellan ca 200 kr-
350 kr/mån. I sambandmedöverlåtelsen utför föreningen en tillsyn av bostadsrät-
ten där både köpare och säljare ska närvara. Uppgifterna är hämtade från senas-
te årsredovisning och vicevärden. För mer information besök gärna föreningens
hemsidawww.spelmannen.com.Föreningennåspå040-214412eller brf@spelmannen.com.
Spekulanterna uppmanas att kontrollera dessa uppgifter med föreningen. Stad-
gar, årsredovisning och energideklaration finns att läsa och skriva ut på bostads-
beskrivningen på vår hemsida ww.maklarforetagetroom.se.

Rum

Beskrivning NEDRE PLAN
HALL
Ljus välkomnande hall med vita väggar och mörkt golv. Kombinationen av det lju-
sa med det mörka ger ett väldigt modernt intryck. Härifrån har du tillgång till kök,
vardagsrum, badrum samt ovanvåningen.
KÖK
Jättefint ljust och fräscht kök med mörkt kakel på väggen samt goda förvarings-
utrymmen i form av över- och underskåp samt plats för matbordet. Härifrån har
du tillgång till grovköket samt denmysiga terrassen/uteplatsen där du kan avnjuta
frukosten eller kvällsmaten under bar himmel. Den maskinella utrustningen be-
står av spis, ugn, fläkt kyl, frys och diskmaskin.
GROVKÖK
Fint helkaklad grovkök i svart och vitt, här sköter du tvätten. Här finner du tvätt-
maskin, torktumlare, tvättställ, över- och underskåp samt hyllor.

VARDAGSRUM
Rymlig vardagsrummed ljusinsläpp från fönsterpartier som vetter mot öster. Par-
kettgolvet och de vita väggar förstärker rymlighets känslan samt att det ger ett
väldigt modernt intryck. Här får du plats med soffgruppen samtmatbordet.

BADRUM1
Väldigt fint renoverad helkaklad badrum med vit kakel och svart klinker. Kombi-
nationen av svart och vitt samt spotlights i taket och valet av inredning är rätt i
tid och ger ett väldigt modernt intryck. Här finner du dusch, handukstork, toalett
samt tvättställ med underskåp.
ÖVRE PLAN
SOVRUM1, 2 och 3
På ovanvåningen finner du tre sovrum. Samtliga har vita väggar och ljust laminat-
golv. Två av sovrummen är kvadrat formade där du med enkelhet får plats med
dubbelsängen samt garderoben medan den tredje är i vinkel och kan användas
som ett allrum eller sovrum.
BADRUM2
Även på ovanvåningen finner du en renoverad helkaklad badrummed sammamo-
derna val av kulörer.Härfinnerdubadkar, handukstork, toalett samt tvättställmed
underskåp.

Bostadsrättsförening
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4.1 false

Bostadsrättsförening HSB Brf Spelmannen
Brf bildades 1982

Kostnader

Månadsavgift 6 098 SEK/MÅN
Ingår i avgiften Uppvärmning, Vatten , Kabel-TV, Internet

I avgiften är bredbandskostnaden om 120kr per månad inräknat.
I avgiften är bredbandskostnaden om 120kr per månad inräknat.

Hushållsel 800 SEK/MÅN
Summa driftskostnad 800 SEK/MÅN
Kommentar OBS! Driftskostnaderna är individuella och kan variera beroende på förbrukning

och val av leverantör.
Försäkring Försäkringen betalar säljaren via sinmedlemskap i fackförbund den enskilda kost-

naden har ej gått att ta fram.
Boendekalkyl Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att

upprätta en boendekalkyl.

Energideklaration

Energistatus Energideklaration är utförd
Energideklaration utförd 2010-03-18
Energiprestanda 135 kWh/m2
Besiktningsman Kjell Knutsson, ÅF-Infrastruktur AB

Övrigt

Köparens undersökningsplikt
Omköparenuppmanats att undersökabostadsrätten före köpet eller omhan ändå
undersökt den, ansvarar säljaren inte för sådana fel som köparen borde ha märkt
vid undersökningen. Även vid köp av bostadsrätter har köparen alltså normalt en
undersökningsplikt. Det är därför viktigt att köparen av en bostadsrätt noggrant
undersöker denna. Särskild uppmärksamhet bör ägnas fuktskador i kök och bad-
rum. I köket bör köparen vara vaksam på ev tecken på läckage under diskbänken
och i badrum eller annat våtrum kontrollera golvfallet och utseendet på installa-
tioner för vatten och avlopp. Om det finns symptom på fel som köparen inte själv
kan dra några slutsatser av, måste han gå vidare med sin undersökning och, om så
krävs, anlita en sakkunnig för att fullgöra sin undersökningsplikt. Även de uppgif-
ter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens omfattning. Om säljaren ex-
empelvis upplyser köparen om ett misstänkt fel kan det utgöra en varningssignal,
som bör
leda till en mer ingående undersökning från köparens sida. Köparen bör slutligen
tänka på att säljaren inte svarar för fel och brister, som köparen borde ha räknat
medeller bordeha förväntat sig. Skulle exempelvis fel uppstå på någon av vitvaror-
na i lägenheten kan det vara något köparen borde ha räknat med, med hänsyn till
vitvarornas ålder och beräknade ”livslängd”.Det är inte bara själva lägenheten som
undersökningsplikten omfattar. Även förhållanden kring bostadsrättsföreningen
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bör undersökas, exempelvis om föreningen står i begrepp att genomföra större
renoveringar, höja sina avgifter m m. En kontakt med företrädare för föreningen
bör därför alltid ingå i köparens undersökning, liksom en genomgång av stadgar
och senaste årsredovisning.
Utgångspunkt för ansvarsfördelningen vid överlåtelse av bostadsrätt
Utgångspunkten är att bostadsrätten skall stämma överens med vad som avtalats
mellan parterna och inte heller avvika från vad köparen har fog att förvänta sig vid
köpet med hänsyn till bostadsrättens ålder, pris, skick och användning. Därutöver
gäller normalt att bostadsrätten köps i det skick den befinner sig i på kontrakts-
dagen. Reglerna om fel i bostadsrätt finns formellt i köplagen, men då de reglerna
inte passar så bra för prövning av fel i bostadsrätt används ofta motsvarande reg-
ler i jordabalken.
Säljarens upplysningsskyldighet
Någon generell upplysningsskyldighet motsvarande köparens undersökningsplikt
finns i egentlig mening inte. Om bostadsrätten säljs i befintligt skick kan den dock
ändå anses vara felaktig, om säljaren före köpet underlåtit att upplysa köparen om
ett sådant väsentligt förhållande rörande bostadsrätten, som han måste antas ha
känt till och som köparen med fog kunnat räkna med att bli upplyst om. Om sälja-
ren genom ett förtigande handlat i strid mot tro och heder går säljaren
ävenmiste om rätten att åberopa att köparen inte uppfyllt sin undersökningsplikt.
Det är således i säljarens eget intresse, att han upplyser köparen om de fel eller
symptom på fel han känner till eller misstänker finns. Vad som redovisats av sälja-
ren kan i normalfallet inte åberopas av köparen.
Utfästelse Säljaren kan bli bunden av en utfästelse beträffande bostadsrättens
skick. Allmänt lovprisande eller generella uttalanden betraktas ej som utfästelser.
Avtalsfrihet Avtalsfrihet råder mellan parterna om ansvaret för bostadsrättens
skick, varför man kan avtala om annan ansvarsfördelning. Denna information re-
dovisar kortfattat den ansvarsfördelning som köplagen föreskriver och som gäller
om inte annan ansvarsfördelning särskilt avtalats.

Eddie Seven, Fastighetsmäklare
Segevångsgatan 1, 21227Malmö
eddie.seven@maklarforetagetroom.se
0707-10 30 00
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