TRIVSAM &
HEMTREVLIG

UTSÄTTAREGRÄNDEN 39
NORRA FÄLADEN

VÄLKOMMEN

Välkommen till denna ljusa och trivsamma
marklägenhet. Bostaden ligger i ett grönskande
område och har egen trädgård om hela 66 kvm. På
framsidan njuter man av morgonsolen och på den
insynsskyddade baksidan har man sin egen lilla oas
med sol hela eftermiddagen och kvällen. Uterummet
gör det trivsamt på vår och höst och kan öppnas upp
på sommaren.
Praktisk planlösning med stort kök vars matplats nu är
ombyggt till ett sovrum. Badrummet är helkaklat från
år 2019 och det finns även en tvättmaskin och
torktumlare här.
Hallen har avhängningsmöjligheter och förvaring i en
rejäl klädkammare samt en garderob/linneskåp.
Vardagsrummet är stort och luftigt med ett generöst
fönsterparti och med utgång till baksidan i
insynsskyddat västerläge. Köket är numera öppet in
emot vardagsrummet och det finns en naturlig
matplats vid köket.
Bostadens ytskikt renoverades år 2020 och köket
renoverades delvis år 2020.
Allt beläget på ett lugnt område med närhet till gröna
strövområden. Det finns även simhall, gym och
matbutik i närområdet.
Dessutom finns goda allmäna kommunikationer med
buss och närhet till motorvägspåfart. Det är ca. 10
minuters promenad till spårvagnsstationen
(Brunnshögstorget)
Till Lund centrum cyklar du på ca 10 min.
Välkommen på visning.

Utgångspris: 1.750.000 kr
Avgift: 2.907 kr
Antal rum: 2 rum och kök
Boarea: 50 kvm
Hiss: Nej
våningsplan: 1 av 1
Byggår: 1969
BRF: Brf Byggnadslagen i Lund

Daniel Frostmo
Fastighetsmäklare / Partner
0701-64 67 25
daniel.frostmo@bjurfors.se

UTERUMMET NÅS FRÅN
SÄLLSKAPSRUMMET.

SÄLLSKAPSRUMMETS STORA YTA GER PLATS FÖR FLERA MÖBLEMANG OCH EXTRA
FÖRVARING.

Det stora
fönsterpartiet skänker
ett trivsamt ljus in till
rummet.

OVAN. KÖKET ÄR UTRUSTAT
MED MÅNGA PRAKTISKA
FÖRVARINGSLUCKOR.
TILL HÖGER. HÄR FINNS
OCKSÅ LÄTTSKÖTTA YTOR FÖR
MATLAGNING .

VY MOT HALLEN OCH KÖKET.

Hemtrevligt kök med gott om plats för
kökets alla redskap.

OVAN. SOVRUMMET.
TILL HÖGER.BADRUMMET ÄR
UTRUSTAT MED TVÄTTMASKIN
OCH TORKTUMLARE.

OVAN. KLÄDKAMMAREN INTILL HALLEN ANVÄNDS IDAG SOM KONTORSPLATS.
NEDAN. I HALLEN FINNS PLATS FÖR BÅDE UPPHÄNGNING OCH FÖRVARING.

Praktisk och flexibel planlösning.

BAKSIDANS TRÄDGÅRD HAR
EN UPPVUXEN GRÖNSKA SOM
GER ETT PERFEKT
INSYNSSKYDD.

TRÄDGÅRDEN NÅS GENOM ETT KLIV UT FRÅN UTERUMMET.

Välkomna till en trivsam 2a med trädgård
på både fram- och baksida!
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Uterummet gör det trivsamt på vår och
höst och kan öppnas upp på sommaren.
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BOSTADSFAKTA
UTGÅNGSPRIS: 1.750.000 kr FÖRENING: BRF BYGGNADSLAGEN I LUND OMRÅDE: NORRA FÄLADEN

Marklägenhet med uterum och trädgård i både öster och väster på populära Utsättaregränden.
Renoverade ytskikt och badrum från 2019.

Bostadsrätt, lgh nr 105 Lund
kommun. Skattesats 32.67.
Våning
1 av 1.
storlek
2 rum och kök
Boarea
50 kvm. Areauppgifter enligt föreningen.
Enligt föreningens register är bostaden 1
rum och kök..
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 2.907 kr/mån. I avgiften ingår:
Värme, vatten, kabel-TV, bredband 100,
telefoni bas samt bostadsrättstillägget till
hemförsäkringen.
Andel i föreningen: 0,63655%.
Överlåtelseavgift: 1.190 kr.
Överlåtelseavgift betalas av köpare.
Pantsättningsavgift: 476 kr.
Bostadsrätten är inte pantsatt.
energideklaration
Energiklass: F*

övriga utrymmen
Det finns ett vindsförråd om ca 5 kvm till
varje lägenhet ( nr 113).
bostadsrättsförening
Brf Byggnadslagen i Lund. Brf
Byggnadslagen ligger på Norra Fäladen i
Lund. Föreningen bildades 1976 men husen
byggdes redan 1969 och ägdes till en
början av en privat hyresvärd. Husen är
grupperade i 23 radhuslängor med
sammanlagt 118 lägenheter:
Förvaltare
Föreningens ekonomiska förvaltning sköts
av Bredablick.
Teknisk förvaltning sköts av Clifa.
Avgiftsförändringar
Föreningen har inte tagit beslut angående
kommande avgiftsförändringar
(2021-04-07).
Medlemskap
Föreningen accepterar delat ägande, den
boende måste dock äga minst 10% .
Juridiska personer kan beviljas
medlemskap i föreningen efter styrelsens
godkännande.
Hemsida
Besök gärna föreningens mycket
informativa hemsida:
http://byggnadslagen.se/

*Energideklarationer som är gjorda från och med 1 januari 2014 redovisas som energiklass på en skala från A-G.
För mer information www.boverket.se/energideklaration

Försäkring
Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos
Trygg Hansa. I försäkringen ingår
ansvarsförsäkring för styrelsen samt
kollektivt bostadsrättstillägg för
medlemmarna.
Information som berör
föreningen/fastigheten är inhämtad via
årsredovisningar, hemsida och kontakt med
föreningen. Avvikelser kan förekomma och
som köpare uppmanas du att själv
kontrollera samtliga uppgifter, framförallt
om något är av extra stor betydelse för dig
som köpare. Det finns tre miljöhus på
området, ett vid varje parkeringsområde.
Din nyckel till gemensamma utrymmen
passar till både miljöhusen och till
hänglåset för trädgårdsavfallet.
I miljöhuset finns möjlighet att sortera de
mesta soporna som uppstår i hushållen.
Genom att sortera rätt så hjälper du både
miljön och håller nere kostnaderna för
föreningen. I området finns även en
elektroniktunna så man kan slänga
elektronik.
Det finns bla en gemensam örtträdgård där
medlemmarna kan plocka färska kryddor.
För komposterbart trädgårdsavfall finns det
tre stycken behållare, här får endast
komposterbart avfall får slängas.

Parkering
Det finns 6 längor med garage på området
med totalt 60 platser som kostar 280
kr/månad, i dagsläget är alla uthyrda och
kösystem tillämpas. Föreningen har även
70 parkeringsplatser utomhus som kostar
121 kr/mån. Lediga p-platser finns i
dagsläget.
Besöksparkering finns på den östra
parkeringen, besökare kan även parkera i
västra änden av Utsättaregränden på
kommunens parkeringsplatser.
Allmän parkering på gatan kvällar och
helger.
Uppgifter om parkering inhämtad från
föreningen 2021-03-29.

renoveringar
Utförda renoveringar:
1995: Målning av fasader
1996-1998: Byte av fönster
2002-2003: Renovering av tvättstugan
2004: Byggnation av miljöhus och
förbättrad belysning på området
2006-2007: Takrenovering
2010: Renovering av utemiljön
2013: Kontroll och rensning av
ventilationskanaler, målning av fönster och
altanpartier, byte av plank mellan
uteplatserna.
2013: Garageportar utbytta, garagelängor
målade och träpanel byttes ut.
2020/2021: Föreningen har bytt samtliga
elkablar i marken som går mellan
belysningsstolparna i mittgången. Nya
armaturer på alla lyktstolpar och nya
elkablar till samtliga garagelängor har
installeras.
Pågående renoveringar/underhåll
(kontrollerat 2021-03-25):
Översyn pågår av rör och stammar - Denna
översyn pågår kontinuerligt.
Planerade renoveringar/underhåll
(kontrollerat 2021-03-25):
Föreningen vet ej i dagsläget om det
kommer att uppstå renoveringsbehov när
de går igenom, rör och avlopp. Det finns
inga andra större planerade underhåll eller
renoveringar just nu.
byggnad
Byggår: 1969.
Gemensamma utrymmen
Två gemensamma tvättstugor med
torkrum, mangel och torkskåp.
I föreningen finns även tillgång till
cykelförråd och barnvagnsförråd i källaren.

Uppvärmning
Fjärrvärme

tv och internet
Kabel-TV, Bredband 100 och Telefoni Bas
levereras via ComHem och ingår i avgiften.
Övrigt:
Sovrummet är ca 4.8 kvm och max
sängbredd är 137 cm.
Enligt föreningens register är bostaden 1
rum och kök.
Det finns ett vindsförråd om ca 5 kvm till
varje lägenhet ( nr 113)

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

Bostaden ligger i ett
grönskande område
och har egen trädgård.
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NÖJ DIG INTE

MED MINDRE
BJURFORS är Sveriges största privatägda
mäklarföretag och grundades 1965. Bjurfors
finns där storstadsbon finns. Du hittar oss
därför i Stockholm, Göteborg, Malmö och i
många andra av Sveriges städer, men även i
ett stort antal attraktiva landsändar där
storstadsborna 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 på ett antal orter i Spanien.
VÅRA MÄKLARE arbetar efter
Bjurforsmetoden, 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 komponenter
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.

BJURFORS I

SKÅNE
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
fungerande verktyg för de över 185 anställda
på våra 21 mäklarkontor.
bjurforsmetoden har inte bara attraherat
kunderna utan även några av regionens
skickligaste mäklare. Till sin hjälp har
mäklarna bland annat Boagenten med över
65.000 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
förutsättningarna för varje enskild affär.
Resultatet för dig är en professionell
bostadsaffär - helt enkelt. Vi som arbetar på
Bjurfors 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!

PLANRITNING Utsättaregränden 39
PLANSKISSEN ÄR EJ SKALENLIG. MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA AVVIKELSER
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