
Östaröd Björklunda 1, Sankt Olof



Vid skogen mitt på Österlen med lantligt vackert läge i
naturskönt öppna omgivningar ligger Björklunda Gård.
Handslagen tegelbostad i 1 ½-plan byggd 1922. 
Charmigt och med en familjär känsla välkomnar huset Er! 
Här är det högt i tak (3,08 m), synliga bjälkar, tre eldstäder
ger skön värme, massiva trägolv, glasveranda, nytt avlopp
(minireningsverk) mm. 
Sällskapsytor och två sovrum på bottenplan, allrum och tre
sovrum på övervåning och en bra källare under hela bostaden. 
Runt husknuten finns en lummig barn- och hundvänlig
trädgårdsdel, en inhägnad beteshage, fruktträd, trädgårdsland
med bärbuskar, stengärden och flera mysiga uteplatser. På
norra sidan, avskilt från omvärlden finns en vedeldad
badtunna. 
Friliggande bod om ca 50 m² med eluppvärmning. Perfekt
för egen verksamhet eller som gästbostad. 
Stall och loge i u-form, delvis uppfört på 1700-talet och
framåt, med korsvirke och gråsten, om ca 370 m². 
Till Sankt Olofs by som har mataffär, förskola och F-3 skola,
tempererat utomhusbad och idrottsplats är det ca 5 km. Till
Kivik och havet är det ca 15 km och lika långt till Lilla Viks
båda golfbanor. Till Simrishamn är det ca 19 km. På
cykelavstånd (15 minuter) finns Gyllebosjön och dess
omgivningar. Badplats med bryggor, omklädningsrum mm.

Boarea: 161 m² + 90 m²
Rum: 7 varav 5 sovrum
Tomt: 4 905 m²

Energiklass: E
Pris: 2 350 000 kr

Lina Lundberg
0704-129 558
lina.lundberg@maklarnaekstrom.se

























Östaröd - Björklunda Gård

Fastigheten Simrishamn Östaröd 3:38
Östaröd Björklunda 1, 277 45 Sankt Olof. Belägen i Simrishamn
kommun, S:t Olof församling. Skattesats 32,74.

Storlek
Boarea ca 161 m², biarea ca 90 m². Areauppgifter enligt
taxeringsinformationen. 7 rum, varav 5 sovrum.

Tomt
Tomtarea 4 905 m² (friköpt). Tomten: Delvis naturtomt med
sluttning, Trädgårdsland finns som ger rikliga skördar, äldre
fruktträd ( körsbär, päron, äpple) bärbuskar (hallon, jordgubbar,
smultron, vinbär och kryddväxter). Gräsmatta, perenna växter,
vinranka och uppvuxna träd.

Planlösning
Entré från innergården till hall med laminatgolv (trägolv finns
under), putsade väggar och vit träpanel i innertak. Trappa till
övervåning. 
Stort ljust vardagsrum med två eldstäder, trägolv, putsade väggar,
synliga takbjälkar och vitmålad träpanel lagd med fiskbensmönster.
Fönster åt både norr och söder. Utgång till glasveranda med
söderläge. 
Sovrum med trägolv, vita tapeter, synliga bjälkar och fönster åt norr
och väster. 
Bibliotek (alt sovrum) med trägolv, putsade väggar, laserade bjälkar,
fönster åt söder och väster. Åtkomst till rymlig klädkammare. 
Glasveranda med vitt trägolv (snyggt slitet), bröstpanel, spröjsade
enkelglas och utgång till trädgård. 
Serveringsrum med trägolv, vita tapeter, blåmålat innertak med
synliga bjälkar och ett fönster åt söder. 
Badrum som tidigare ägare renoverade 2000/2001. Här ligger det
en våtrumsmatta, väggarna är delvis kaklade/målade, vitmålat
innertak. Toalett, tvättställskommod, dusch, fönster åt öster med
utsikt över omgivningen. Mekanisk ventilation. 
Kök med trägolv, putsade väggar, synliga bjälkar och fönster åt norr
och öster. Köksinredning i ek från Ikea. Vid matplatsen finns en
eldstad. Vitvarorna består av en kombinerad kyl/frys, diskmaskin,
spis med ugn och fläkt. Mikrovågsugn i trappan ner till källaren. 

ÖVERVÅNING: 
Genomgående trägolv i alla rum. 
Trappa i vinkel till allrum öppet upp i nock med synliga bjälkar.
Gavelfönster åt öster. 
Toalett med plastmatta, målad vävtapet. Här finns toalett och
tvättställ. 
Hall som förbinder de tre sovrummen samt en garderob. 
Sovrum i vinkel med vitamålad vävtapet, vitlaserad träpanel i
innertak, takfönster och ett gavelfönster åt väster. Rummet har
tidigare varit två sovrum. Dörren finns kvar om det finns behov/
önskemål om fler sovrum. 
Sovrum med takfönster åt söder, vävtapet och vitlaserad träpanel i
innertak. 
Sovrum (mindre) med takfönster åt söder, vävtapet och vitlaserad
träpanel i innertak. 

KÄLLARE: 
Gjutna golv, putsade innerväggar, fönster i alla utrymmen och
ventilation i delar av källaren. 
Tvättstuga med tvättmaskin, torktumlare och frysbox. 
Snickarbod, pannrum, förråd och matkällare med hyllor.

Byggnad
Byggnadstyp: Avstyckad gård, 1 ½-plan med källare. Byggår: 1922.
Renoveringar: 1985 - Tidigare ägare inredde övervåningen inkl.
toalett 
2000 - Förra ägare utförde ny dränering på östgavel och norrsidan 
2001 - Förra ägare gjorde nytt badrum 
2002 - Verandatak 
2009 - Mur innergård 
2012 - Fönsterramen byttes i sovrum åt väster 
2013 - Takutskjut åt öster och väster

Byggnadssätt
 Grundmur: Gråsten. Grund: Gråsten ventilerad källare. Stomme:
Tegel. Bjälklag: Trä. Fasad: Tegel (handslagen). Takbeklädnad:
Eternit. Utv plåtarbeten: Plåt. Hängrännor: Galvaniserad målad
plåt. Fönster: Dubbelkopplade. Ventilation: Självdrag. Murstock:
Murade skorstenar. Larm: Finns.



Vatten: Enskilt vatten från borrad brunn, 36 m, Avlopp: Enskilt
avlopp, med minireningsverk - Biovac 2016. Radon: Radonhalten
låg på 40 Bq/m³ 2003.

Uppvärmning
Uppvärmningssystem: Vattenburen värme via pellets (Panna 1962
med pelletsbrännare 2004 elektronik bytt 2017), samt 3 vedspisar.

TV- och Internetanslutning
TV: Egen parabol via Canal Digital. Dekoder ingår ej. Mobilt
bredband. Fiberanmälan är gjord och beräknas vara klart under
våren 2018.

Bilplats
Garage om ca 22 m² med plats för en mindre bil. 
Parkeringsplats på fastigheten med plats för flera bilar.

Övriga byggnader
"Boden" om ca 50 m². Klätt med träpanel, tegeltak. Trägolv, träpanel
på innervägg, synliga bjälkar och innertak som saknar beklädnad. 
U-format stall och loge om ca 370 m² uppfört på 1700-talet och
framåt. Delvis korsvirkesfasad med plåttak. Stallet har kvar de äldre
boxarna där det idag bor höns (som kan övertagas av de nya ägarna
om så önskas).

Ekonomi
Pris 2 350 000 kr. Taxeringsvärdet är 1 231 000 kr
(fastställt avseende år 2015) varav byggnadsvärde 791 000 kr.
Typkod 220, Småhusenhet, bebyggd. Värdeår 1952. Driftkostnaden
är ca 53 800 kr/år och fördelas enligt följande: uppvärmning 21 000
kr, försäkring 7.000 kr, vatten/avlopp 4 400 kr, renhållning 1 100 kr,
sotning 500 kr, hushållsström 18 000 kr, samfällighet 1 800 kr
Uppvärmingen består av pellets och ved samt till viss del oljefyllda
elelement. Underhållsvärme finns i boden och hos hönsen vintertid. 
I avgiften till samfälligheten ingår även vägavgift och snöröjning.

Energideklaration
Energiklass E, energiprestanda 130 kWh/m² år. 
Status: Energideklaration är utförd. 
Datum: 2017-08-23. 

Beställd/utförd av: 14 energy Eklund & Eklund Energideklarationer
i Skåne AB.

Pantbrev
3 pantbrev om sammanlagt 895.000 kr.

Servitut, planbestämmelser, gemensamhetsanläggningar m.m.
Gemensamhetsanläggning: Simrishamn Älmhult GA:1.

Övrigt
Tillträde efter överenskommelse.

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

Erbjudande boendekalkyl
Om du önskar få en skriftlig beräkning av boendekostnaderna (en
boendekostnadskalkyl) ta kontakt med ansvarig mäklare.

Ansvarig fastighetsmäklare
Lina Lundberg, mobil 0704-129 558.
E-post: lina.lundberg@maklarnaekstrom.se
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Budgivning
Bra för konsumenter att veta om budgivning

Bud är inte bindande
Den allmänna utgångspunkten för budgivning är att bud inte är bindande – inte ens om det lämnas 

skritligt. Först när både säljaren och köparen har undertecknat ett köpekontrakt för fastighet eller 

bostadsrätt blir köpet bindande. Innan dess kan ena parten ändra sig utan att motparten kan ställa 

några krav.

 

Mäklarens skyldigheter vid budgivning
Mäklaren ska ge alla spekulanter tydlig information om hur en eventuell budgivning kommer att 

gå till och hur bud bör lämnas. Mäklaren ska också upplysa om eventuella krav eller önskemål 

från säljaren. Etersom det är säljaren som avgör om ett bud är intressant eller inte ska mäklaren 

ta emot och vidarebefordra alla bud till säljaren. Det gäller även om buden inte lämnats på det 

sätt som bestämts. Mäklaren ska också vidarebefordra spekulanters meddelanden om intresse för 

objektet till säljaren. Mäklarens skyldigheter gäller till dess att säljaren och köparen undertecknat 

ett köpekontrakt.

 

Mäklarens skyldigheter när uppdraget slutförts
En mäklare är skyldig att upprätta en förteckning över budgivningen med uppgiter om

• spekulantens namn (alt namn på ombud som spekulanten använder sig av)

• kontaktuppgiter som adress, e-postadress eller telefonnummer

• bud med tidpunkt för när budet lämnades och eventuella villkor för budet, t.ex. om lån 

eller besiktning.

 

Mäklaren ska överlämna förteckningen till säljaren och köparen när uppdraget slutförts. Om 

uppdraget slutförts utan att det blivit någon försäljning (t.ex. om uppdragsavtalet sagts upp) ska 

mäklaren överlämna förteckningen till uppdragsgivaren.

 

Säljaren bestämmer över budgivningen
Säljaren bestämmer – i samråd med mäklaren – hur en eventuell budgivning ska gå till. Säljaren är 

dock inte juridiskt bunden av sådana överenskommelser. Därför kan formerna för budgivningen 

ändras. Det är säljaren som bestämmer till vem han vill sälja, när och till vilket pris. Det betyder att 

säljaren inte behöver sälja till den som lämnat det högsta budet. Säljaren är inte juridiskt bunden av 

ett löte att sälja eller att sälja till det pris som presenterats i marknadsföringen.

 

Budgivning kan ske på olika sätt
I praktiken inns två modeller: öppen och sluten budgivning.

Vid s.k. öppen budgivning lämnar spekulanterna bud till mäklaren som löpande redovisar buden 

till säljaren och till övriga spekulanter. Spekulanterna får då möjlighet att lägga nya bud.

Vid s.k. sluten budgivning får spekulanterna en viss tid på sig att lämna sina bud, vanligtvis skrit-

ligen. Mäklaren redovisar buden för säljaren. Den som lämnat bud informeras inte om övriga bud.

 

Kort om budgivning
Vem som helst kan ge ett bud – skritligt eller muntligt. Budet kan förenas med villkor.

En spekulant kan inte räkna med att få fortlöpande information av mäklaren om hur en budgivning 

fortskrider. En spekulant har inte rätt att få uppgiter från mäklaren om vilka de övriga budgivarna 

är, vilka bud som lämnats eller vilka villkor som diskuterats med andra spekulanter. Eter avslutad 

försäljning har en spekulant enbart rätt att få information från mäklaren om att objektet sålts till 

någon annan.

Källa: www.fmi.se/budgivning

Area-uppgifter
Uppgiter angående fastighetens area (bo-, bi-, lokal-area) är baserad på säljarens uppgiter och kan 

av olika själ vara felaktig. Den köpare som anser att arean är av betydelse för köpet rekommenderas 

därför vidta en formell uppmätning.

Köparens undersökningsplikt
Bra för konsumenter att veta om Köparens undersökningsplikt

Mäklarens information om köparens undersökningsplikt
Mäklaren ska informera köparen om undersökningsplikten. Informationen ska lämnas skritligt 

och kan till exempel presenteras i objektsbeskrivningen. Den ska beskriva vad undersökningsp-

likten innebär vid köp av fastighet respektive bostadsrätt. Mäklaren ska försöka få köparen att un-

dersöka fastigheten eller lägenheten, eller föreslå köparen att anlita en besiktningsman. En sådan 

undersökning bör ske i nära anslutning till kontraktskrivningen. Om undersökningen inte kan 

göras före kontraktskrivningen bör mäklaren föreslå en s.k. besiktningsklausul. Mäklaren har inte 

något ansvar för att köparen verkligen fullgör sin undersökningsplikt.

 

Mäklarens intag
Mäklaren utför ingen besiktning av fastigheten eller lägenheten och har ingen skyldighet att un-

dersöka objektet närmare. Men i samband med intaget ska mäklaren eller någon som mäklaren 

anlitat besöka objektet och göra en ytlig undersökning av objektet.

 

Säljarens uppgifter
Mäklaren ska försöka få säljaren att lämna uppgiter om objektet som kan antas vara av betydelse 

för köparen. Mäklaren ska göra säljaren uppmärksam på betydelsen av att objektet beskrivs på ett 

korrekt sätt. Om säljaren lämnat en felaktig uppgit kan köparen ha rätt till prisavdrag. Vid all-

varliga fel kan köparen ha rätt att häva köpet. Mäklaren ska göra köparen uppmärksam på att vissa 

uppgiter från säljaren kan medföra att köparens undersökningsplikt utökas.

 

Säljarens ansvar för utfästelser
Om säljaren lämnat garantier eller andra utfästelser om objektets skick ansvarar säljaren för dessa. 

Köparen har inte någon undersökningsplikt avseende dessa förhållanden. Mäklaren ska uppmärk-

samma parterna på konsekvenserna av att säljaren gör utfästelser om objektet.

 

Mäklarens information om fel
Mäklaren ansvarar inte för objektets skick eller för eventuella fel i objektet, men mäklaren ska in-

formera spekulanter och köpare om sådant som kan vara av betydelse för dem. Det kan till exempel 

handla om fel som mäklaren iakttagit, känner till eller har anledning att misstänka, t.ex. genom 

tidigare försäljningar eller sin allmänna sakkunskap.

 

Besiktningen – en byggnadsteknisk undersökning
En besiktning är en byggnadsteknisk undersökning av ett bostadshus eller en lägenhet. Resultatet 

av besiktningen presenteras i ett protokoll. Finns det anmärkningar på bostaden i protokollet kan 

det medföra att köparen får en utökad undersökningsplikt. Köparen bör då göra en s.k. fördjupad 

undersökning. Vanligtvis omfattar en besiktning inte installationer som el, värme, vatten, sani-

tet, vitvaror, ventilation, eldstad och skorsten. I besiktningen ingår inte heller tomten eller andra 

byggnader på den. Vid besiktning av en lägenhet ingår inte den fastighet som bostadsrättsförenin-

gen äger. För mätning av radon, buller och vattenkvalitet m.m. krävs andra typer av kontroller. 

Energideklaration utgör en särskild tjänst. Det är viktigt att mäklaren förklarar att köparens un-

dersökningsplikt omfattar mer än den byggnadstekniska undersökningen.

 

Överlåtelseförsäkring
Det inns försäkringar för det ansvar som säljaren har för dolda fel i samband med en överlåtelse. 

Till en sådan försäkring hör normalt en besiktning. Mäklaren ska informera parterna om hur 

försäkringen eventuellt ändrar säljarens och köparens köprättsliga ansvar.

Källa: www.fmi.se/koparens-undersokningsplikt

Tilläggstjänst
Hemnet: mäklaren kan erhålla upp till 800 kr.



Kontakta gärna våra annonsörer

i vårt bostadsmagasin r.o.k



Ja tack, jag vill gärna ha en gratis värdering:

Namn

Adress

Postnummer    Ort

Epost

Telefon

FRANKERAS EJ.

MOTTAGAREN

BETALAR 

PORTOT. 

Mäklarna Ekström & Co

SVARSPOST
20620501
271 20 YSTAD

maklarnaekstrom.se

VI ERBJUDER 
GRATIS VÄRDERING 
AV DIN BOSTAD!
Funderar du på vad din bostad kan vara värd? Kontakta oss så bokar vi ett möte.

SIMRISHAMN

Storgatan 11, Box 109
272 23 Simrishamn

TEL: 0414-146 40
FAX: 0414-41 12 05

YSTAD

Stora Östergatan 32
271 34 Ystad

TEL: 0411-211 750

SKILLINGE

Köpmangården
276 60 Skillinge

TEL: 0414-146 40
FAX: 0414-311 20

TOMELILLA

TEL: 0417-773 900


