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Trivsam trea högst upp
i huset med hiss. Bo

bekvämt och praktiskt
med garage i källaren.



VÄLKOMMEN

Varmt välkommen till denna välplanerade och
praktiska trea ett stenkast från Lund City och
Centralstationen. Läget är perfekt i gamla charmiga
kvarter på populär och lugn adress. Huset byggdes år
1989 och har på goda grunder fått benämningen "Tysta
huset" - (ett projekt där ett av målen var att skapa
mycket god ljudisolering mellan lägenheterna,
våningsplanen och trafiken, se gärna separata artiklar
under "Dokument och länkar").

Via hissen når du bostaden på vån 3, högst upp i
huset. Hallen välkomnar med avhängningsmöjligheter
och bra förvaring. Hela bostaden är i fint skick. Här
samspelar estetik med funktionalitet på mycket
smakfullt sätt. Dessutom erbjuds en väldigt trevlig
planlösning med kök och vardagsrum i delvis öppen
lösning. Burspråk och stora fönster i vinkel i
vardagsrummet skänker både ljus och karaktär. Vidare
finns två bra sovrum belägna mot öster, bra förvaring i
klädkammare och totalrenoverat badrum med
tvättmöjligheter. Bekvämt boende med allt du behöver
- här är det bara att flytta rakt in!

Fastigheten är mycket välskött och har hiss. Mysig
innergård med sittmöblemang och grill. Bredband
ingår i månadsavgiften. I husets källarplan finns ett
rymligt källarförråd och ett garage där varje lägenhet
har en egen plats med laddstolpe. Från källare och
entré går hissen direkt upp till lägenhetsdörren.
Här bor du på bästa läge i Lund, endast en kort
promenad från absoluta centrum, tågstationen och
den grönskande Stadsparken. Välkommen på visning!



Joacim Ernstsson
Fastighetsmäklare / Partner

0701-64 67 11
joacim.ernstsson@bjurfors.se

Utgångspris: 3.495.000 kr
Avgift: 5.013 kr
Antal rum: 3 rum och kök
Boarea: 86 kvm
Hiss: Ja
våningsplan: 3 av 3
Byggår: 1989
BRF: Brf Bollen
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I Tysta huset på utmärkt cityläge finns nu denna trivsamma trea högst upp i huset med hiss. Bo
bekvämt och praktiskt med garage i källaren.

Hall
Välkomnande hall med
avhängningsmöjligheter och förvaring av
ytterkläder i garderob. I förlängningen av
hallen finns ytterligare
förvaringsmöjligheter i den rymliga
klädkammaren. Parkettgolv i hallen och
väggarna är ljusa.

Badrum
Direkt till höger från hallen hittar vi ett
fräscht helkaklat badrum som renoverades
under 2015. Beige/grå kakel tillsammans
med klinker av samma typ på golv.
Tvättmaskin i nischen direkt till höger.
Utrustning badrum: Wc, tvättställ med
kommod, spegel med belysning ovanför,
handdukstork samt dusch med duschvägg.

Sovrum
Det stora sovrummet har plats för
dubbelsäng och garderober. På golvet
ligger parkett och väggarna är ljusa.

Sovrum
Det mindre sovrummet disponeras idag
som gästrum och arbetsrum men kan
förstås även användas som barnrum om så
skulle önskas. På golvet ligger parkett och
väggarna är grå.
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VÄLPLANERAD OCH
PRAKTISK TREA





Kök
Vidare från hallen nås köket som
uppdaterats varsamt genom åren. Ljusgrå
skåpsluckor i kombination med bänkskiva i
ek och rostfritt. Bra skåpsförvaring och
goda arbetsytor. Plats finns till matbord för
6-8 personer vid det charmiga burspråket.
På golvet ligger gråvitrutig plastmatta och
väggarna är ljusa. Utrustning kök: Kyl
(2014), frys (2014), spis/ugn samt spisfläkt.

Vardagsrum
Vardagsrummet ligger i delvis öppen
planlösning med köket på ett socialt och
trivsamt sätt. Här finns plats för både
större soffgrupp och matbord för den som
vill.

Det fina burspråket vid matplatsen samt de
stora fönstren i vinkel skänker både ljus och
karaktär till rummet.
På golvet ligger parkett och väggarna är
ljusa.
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Vardagsrummet ligger
i delvis öppen
planlösning med köket
på ett socialt och
trivsamt sätt







Fräscht helkaklat
badrum som

renoverades under 2015



BOSTADSFAKTA
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I Tysta huset på utmärkt cityläge finns nu denna trivsamma trea högst upp i huset med hiss. Bo
bekvämt och praktiskt med garage i källaren.

Bostadsrätt, lgh nr 342 Lund

kommun.  Skattesats 32.68.

Våning

3 av 3. Hiss.

storlek

3 rum och kök, varav 2 sovrum.
Objekttyp: Bostadsrättslägenhet

Boarea

86 kvm. Uppgifter 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 5.013 kr/mån. I avgiften ingår vatten,
värme, bredband, kabel-TV, och
bostadsrättstillägg. Obligatorisk kostnad
för garage tillkommer om 550 kr/mån.
Andel i föreningen: 3,45572%. Andel av
årsavgiften: 3,45572%. Bostadsrätten är
inte pantsatt.

energideklaration

Energiprestanda: 59 kWh/m² år

byggnad

Byggår: 1989.

Brf Bollen

Organisationstyp: Bostadsrättsförening
Antal lägenheter:  29
Äkta bostadsrättsförening: Ja
Äger föreningen marken: Ja
Föreningen tillåter juridisk person som
köpare: Nej
Överlåtelseavgift: 1.208 kr
Överlåtelseavgift betalas av: säljare
Pantsättningsavgift: 483 kr

Allmänt om föreningen

Föreningen består av 29 lägenheter.

Fastigheten som stod klar 1989 är en
mycket speciell byggnation där tanken var
att skapa ett hus utan störande ljud från
grannar eller utomhusmiljön. Byggnationen
utfördes av JM Bygg i samråd med
allmännyttiga Sabo och hyresgästförbundet
med ekonomisk uppbackning från Statliga
byggforskningsrådet och byggbranschens
utvecklingsfond.

Totalt har huset ett 50-tal tekniska
förändringar jämfört med vanliga byggen.

För att nämna något bl.a. tjockare
betongstomme, specialgjord ventilering,
tysta vattenrör.
Utförliga beskrivningar finns i flera av de
artiklar som finns på nätet.

UTGÅNGSPRIS: 3.495.000 kr FÖRENING: BRF BOLLEN OMRÅDE: JUTAHUSEN



Här kan du även läsa hur de som bor själva
upplever sina bostäder. Se även artiklar
under "Dokument och länkar".

Styrelsen avgör från fall till fall juridiska
personer som ägare, dock endast för
boende, inte för verksamhet.
Andrahandsuthyrning och delat ägande tas
ställning till i varje enskilt fall.

Föreningens medlemmar har tillgång till en
gemensamhetslokal som kan lånas vid
behov. I källaren finns ett cykelförråd.

Avgiftsförändringar:
Föreningen har god ekonomi. I dagsläget
finns inga planerade avgiftsförändringar
(2022-09-09).

Föreningens tomt är friköpt dvs föreningen
äger marken.

renoveringar

Utförda renoveringar:
Föreningen har nyligen målat om
trapphusen samt källaren. Sett över el i
offentliga utrymmen, bytt samtliga
armaturer. Utfört målning av trädetaljer på
balkongerna.
Översyn av hissarna 2021, fönsterblecken är
skrapade, värmeundercentralen är
kontrollerad.

Planerade renoveringar (kontrollerat
2022-09-09):
Inga större planerade åtgärder är
inplanerade de närmaste åren.

Parkering

En garageplats per lägenhet, obligatorisk
kostnad för detta tillkommer på avgiften
med 550:- per månad. Möjlighet finns till
att hyra ut sin plats i andrahand, i första
hand ska andrahandsuthyrning ske inom
föreningen, men om ingen medlem är
intresserad så går det bra att hyra ut till
utomstående. Samtliga garageplatser har
tillgång till laddare för elbil. Avtal tecknas
individuellt med Eways. Ingen kostnad för
de boende om man inte utnyttjar
möjligheten till laddning (kontrollerat
2022-09-09).

TV och Internet

Leverantör: Tele2  respektive Bredband2.

övriga utrymmen

Ett källarförråd om ca 5 kvm tillhör
lägenheten.



nuvarande ägare

Gabriella Grotte

Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör
huvudsakligen från säljaren och
kontrolleras av fastighetsmäklaren endast
om omständigheterna ger anledning till
detta.
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B J U R F O R S  I

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!

SKÅNE

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.

MED MINDRE
N Ö J  D I G  I N T E



PLANRITNING Idrottsgatan 2
PLANSKISSEN ÄR EJ SKALENLIG. MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA AVVIKELSER
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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

pinterest.com/bjurforsfacebook.com/bjurforsmaklare@bjurfors_Skane


