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centrum.



Välkommen till ett suveränt boende för dig som ska
studera på universitetet eller helt enkelt bara vill bo
riktigt bra. Lägenheten är placerad på översta
våningen i den äldre huskroppen och har ljusa och
smart planerade ytor. Det stora vardagsrummet har
flertalet härliga fönster mot den grönskande
innergården och erbjuder plats för såväl
soffmöblemang som större matplats. Det snygga köket
totalrenoverades av föreningen 2022 och alla ytskikt
målades om, ny el, nytt golv etc. Badrummet är
helkaklat och även det totalrenoverat 2022. Stambyte
skedde i fastigheten 2011/2012. I anslutning till
vardagsrummet finns en stor och avskärmad sovalkov
med ordentliga förvaringsmöjligheter i flertalet
garderober. Lägenheten är praktiskt placerad närmst
trapphuset som leder rakt ner till tvättstugan i
källaren. I anslutning till porten nedanför finns även ett
låsbart cykelrum, smidigt!

Bostaden är belägen på ett attraktivt läge med närhet
till såväl LTH, Ekonomicentrum och Ideon, som till
centrum med bibliotek, affärer och nöjen. Goda
kommunikationsmöjligheter finns, med busshållplats
100 m från bostaden. Omtyckta Sankt Hans Backar
ligger bara på andra sidan ringvägen, ett mycket
trevligt område för motion och promenader.

Välkommen till en studentvänlig bostad på populär
adress!

VÄLKOMMEN



Daniel Frostmo
Fastighetsmäklare / Partner

0701-64 67 25
daniel.frostmo@bjurfors.se

Utgångspris: 1.795.000 kr
Avgift: 2.502 kr
Antal rum: 1 rum och kök
Boarea: 37 kvm
Hiss: Ja
våningsplan: 3 av 3
BRF: Brf Briljanten
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UTGÅNGSPRIS: 1.795.000 kr   FÖRENING: BRF BRILJANTEN   OMRÅDE: MÖLLEVÅNGEN

Bostadsrätt, lgh nr 1166 Lund

kommun.  Skattesats 32.68.

Våning

3 av 3. Hiss.

storlek

1 rum och kök
Objekttyp: Bostadsrättslägenhet

Boarea

37 kvm. Areauppgift enligt föreningens
lägenhetsförteckning.
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 2.502 kr/mån. I månadsavgiften ingår
värme, vatten, nätavgift för el (förbrukning
debiteras innehavaren) och kabel-tv.
Obligatoriskt tillägg på 98 kr/mån för
bredband tillkommer.  Andel i föreningen:
0,3332256%. Bostadsrätten är inte
pantsatt.

energideklaration

Ej utförd. Energiprestanda: Saknas

Brf Briljanten

Organisationstyp: Bostadsrättsförening
Antal lägenheter:  203
Antal lokaler: 3

Äger föreningen marken: Ja
Föreningen tillåter delat ägande: Ja
Föreningen tillåter juridisk person som
köpare: Nej
Överlåtelseavgift: 1.208 kr
Överlåtelseavgift betalas av: köpare
Pantsättningsavgift: 483 kr

Allmänt om föreningen

Föreningen bildades 2007 och verksamhet
omfattar förvaltningen av fastigheterna
Landsdomaren 9 och Tinghöraren 1 vilka
innehåller 203 lägenheter och 3 lokaler. I
fastigheten finns 4 flerbostadshus med
adresserna Möllevångsvägen 8-16 A-K,
samt Margaretavägen 9. Fastigheten består
av två typer av flerbostadshus. Den nyare
delen uppfördes år 1991 och den äldre
delen byggdes år 1964. Byggnaderna är
sammanbyggda.

Förvaltning:
Den ekonomiska och tekniska förvaltningen
sköts av Bredablick.

Avgiftsförändringar:
Det finns inga beslutade avgiftshöjningar.
Senaste höjningen skedde 1/1 2022 med
1,8%  (kontrollerat med föreningen
2022-04-27).

Medlemskap:
Föreningen tillåter delat ägande men har
som krav att den boende äger åtminstone 5
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%.
Andrahandsuthyrning accepteras efter
styrelsens godkännande. Giltiga skäl krävs.
Föreningen godkänner inga juridiska
personer.

Hemsida:
För styrelsefrågor går det bra att maila till
info@brfbriljanten.se. Besök gärna deras
hemsida: www.brfbriljanten.se

Gemensamt elavtal:
Föreningen har tecknat ett gemensamt
elavtal. Bostadsrättsinnehavarna betalar
för den faktiska elförbrukningen. Debitering
sker varje månad.

renoveringar

Utförda renoveringar:
2009/10 Nytt värmesystem för att optimera
husets uppvärmning
2010 Målning av balkonger
2010 Renovering av tvättstugor
2011/2012 Stambyte samt renovering av
samtliga badrum och nya termostater i
lägenheterna
2012 Trappuppgångar och
ventilationssystemet
2015 Nya hissar installerades
2016 Takrenovering (byte av skadad papp,
råspont och bär- /ströläkt)
2016/2017 Termostater
2018 Asfaltering på parkering (1/5 av totala
p-ytan)
2018 Anslutning till bergvärme i syfte att
reducera energikostnaderna
2019 Parkeringsplats omläggning av asfalt
1/5
2019 Slamsugning av brunnar
2019 Bytt korridorbelysning i den gamla
delen som var igång 24/7 till miljövänliga
LED-armatur som går på 20 % ljusstyrka
och tänds via rörelsedetektorer
2019 Spolning av brunnar samt
dagvattensystem
2019 Lekplatser: Besiktning och åtgärder
2019 Fönster och fönsterdörrar från 1992
Smörjning och justering
2019 Fönster och fönsterdörrar från 1964
Smörjning och justering
2019 Invändig takavvattning, relining med
sprutmetoden/brunn
2019 Spillvattenledningar: Spolning och
filmning samt samling

2019 Taktäckning av papp: Omläggning
samt taksäkerhet
2019 Balkonger: Funktionsbesiktning
2020 Föreningen har asfalterat en del av
parkeringen. Föreningen har installerat
solceller på taken. Målet är att kraftigt få
ner elkostnaderna för föreningen och
medlemmarna
2020 Ny energideklaration.
2021 OVK - lokaler Besiktning och åtgärder
2021 Parkeringsplats 20 % av ytan
Omläggning av asfalt
2021 Putslagning och omfärgning av
putsfasad.
2021 Övriga lägenhetsdörrar Smörjning,
justering och målning
2021 Källartrappa Putslagning, filtning och
räcke

Kommande renoveringar (kontrollerat
2022-04-27):
2022 Fasad av betong Lagning (pågående)
2022 Nya fönster i den äldre delen av
fastigheten (pågående)

2022 Rökluckor i trapphus Byte / underhåll
2022 Värmekabel hängrännor Byte
2022 Putsade/murade källarväggar
Putslagning/målning
2022 Cykelrum Målning och underhåll
2022 Tappvattenventiler Byte samt
komplettering av nya
2022 Fastighets-el Funktionsbesiktning

Läs mer om utfört och planerat
underhållsarbete i årsredovisningen.



Parkering

Apcoa parking har hand om föreningens
parkeringsplatser i området. Det finns ca.
100 platser som kostar 294 kr/mån för
boende. Laddplatserna (6 st) kostar 590
kr/mån och det finns lediga platser
(kontrollerat 2022-08-03).
För uppdaterade uppgifter och
tillgänglighet, ring Apcoa parking 08-556
306 70.
Att ställa sig i kö till p-plats görs via
hemsidan www.apcoa.se

TV och Internet

Fiber via Bahnhof, kostnaden för
hastigheten 1Gb/s tillkommer som ett
obligatoriskt tillägg på avgiften.
Kabel-TV via Tele2, kostnaden ingår i
avgiften (kontrollerat 2022-04-27).

gårdsplats/innergård

Trevlig gemensam innergård med
utemöbler, grillplats och lekplats.

Gemensamma utrymmen

Det finns källarförråd, cykelförråd,
barnvagnsrum och tvättstuga.

övriga utrymmen

Till bostaden hör ett förråd i källaren.

nuvarande ägare

Brf Briljanten

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

SKÅNE

N Ö J  D I G  I N T E

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!

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.

B J U R F O R S  I



PLANSKISSEN ÄR EJ SKALENLIG. MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA AVVIKELSER

PLANRITNING Möllevångsvägen 12B
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lundvaster@bjurfors.se | bjurfors.se

bjärred · båstad · eslöv · helsingborg city · helsingborg norr · hässleholm · höllviken · höör · kristianstad
landskrona · limhamn linnégatan · limhamn järnvägsgatan · lomma · Lund centrum · Lund väster · malmö city

malmö väster · malmö öster · staffanstorp · trelleborg · ystad · österlen

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


