
Renoverad trea med
västerbalkong på

centralt läge i
Kulturkvadranten.
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VÄLKOMMEN

Välkommen till denna renoverade trea om ca 80 kvm
på tredje våningen i populära Kulturkvadranten.
Lägenheten erbjuder två bra sovrum där det ena
innehar fransk balkong in mot gården. Perfekt för
studenten som vill hyra ut ett rum och ha inneboende,
unga paret som vill bo mitt i stan eller
syskon/kompisar som vill bo tillsammans.
Renoverat kök (2015) med stilrena materialval från
HTH, utrustat med allt man kan tänkas behöva
inkluderat diskmaskin och tvättmaskin. Renoverat
badrum (2014). Stort vardagsrum med plats för både
matsalsdel och vardagsrumsdel med balkong ut mot
kullerstensgatorna i väster. Bra med förvaring med
walk in closet.

Här bor du på bästa centrala läge med vackra
Botaniska trädgården runt hörnet, charmiga
kullerstensgator och pulsen i centrum bara runt
husknuten.

Välskött förening med god ekonomi.

Välkommen på visning!



Joel Tingfors
Fastighetsmäklare / Partner

0701-641921
joel.tingfors@bjurfors.se

Utgångspris: 3.550.000 kr
Avgift: 4.396 kr
Antal rum: 3 rum och kök
Boarea: 80,1 kvm
Hiss: Nej
våningsplan: 3 av 4
Byggår: 1949
BRF: Brf Wallbo
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På centralt läge i
Kulturkvadranten
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Renoverad trea med västerbalkong på centralt läge i Kulturkvadranten. Stabil föreningen med
låga avgifter där bredband är inkluderat.
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Renoverat kök (2015) med stilrena
materialval från HTH
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Stort vardagsrum med
plats för både

matsalsdel och
vardagsrumsdel







Bostadsfakta
UTGÅNGSPRIS: 3.550.000 kr  FÖRENING: BRF WALLBO  OMRÅDE: LUND - CENTRUM

Renoverad trea med västerbalkong på centralt läge i Kulturkvadranten. Stabil föreningen med
låga avgifter där bredband är inkluderat.

Bostadsrätt, lgh nr 6 Lund kommun.

Skattesats 32.68.

Våning

3 av 4.

storlek

3 rum och kök
Objekttyp: Bostadsrättslägenhet

Boarea

80.1 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 4.396 kr/mån. I avgiften ingår värme,
vatten samt kabelavgift för TV och
bredband. Sedan får var och en betala
önskat TV-utbud. Andel i föreningen:
6,8968%. Andel av årsavgiften: 6.86184%.
Bostadsrätten är pantsatt.

Bostadsrättens indirekta

Nettoskuldsättning

100 541 kr

Bostadsrättens indirekta nettoskuldsättning
baseras på föreningens skulder/lån minus
föreningens räntebärande tillgångar och
likvida medel. Beräkningen är gjord och

baseras på senaste tillgängliga
årsredovisningen. För mer information
kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

energideklaration

Energiklass: F*

byggnad

Byggår: 1949.
Byggnadstyp: Flerfamiljshus

Balkong/Uteplats

Balkong med läge i väster.

Brf Wallbo

Organisationstyp: Bostadsrättsförening
Antal lägenheter:  16
Antal lokaler: 1
Äkta bostadsrättsförening: Ja
Äger föreningen marken: Nej
Föreningen tillåter delat ägande: Ja
Föreningen tillåter juridisk person som
köpare: Nej
Överlåtelseavgift: 1.313 kr
Överlåtelseavgift betalas av: köpare
Pantsättningsavgift: 525 kr

Allmänt om föreningen

Brf Wallbo bildades i samband med
byggnationen 1949 och består av 16 st
lägenheter samt en lokal med hyresrätt.
Lägenhetsfördelning enligt följande: 11 st 3
rok, 4 st 2 rok,1 st 1 rok. Föreningens
ekonomiska förvaltning sköts av SBC.

STORA TOMEGATAN 30A

*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



Fullvärdesförsäkring finns via
Bostadsrätternas medlemsförsäkring. I
försäkringen ingår kollektivt bostadstillägg
för medlemmarna samt ansvarsförsäkring
för styrelsen.

Föreningen tillåter delat ägande. Den som
bor i lägenheten skall äga minst 10 %.
Juridisk person tillåts inte (kontrollerat
2022-12-21).

Avgiftsförändringar:
Föreningen höjer avgiften med 10% från
och med 1 januari 2023 med hänsyn till
värdls- och ränteläget.

Kulturkvadranten är ett anrikt kvarter i
Lund med mycket historia och närhet till
stadens puls. Den vackra Botaniska
trädgården har man som granne.

renoveringar

Renoveringar:
Föreningen har spolat rörstammarna
regelbundet och även filmat dem.
Elstammar i trapphus, i källare och på vind
byttes ca: 1999
Omfogning av skortstenar 2010.
Tvättstugan renoverades och fläkten i
torkrummet byttes ut 2012.
Balkonger 2013.
Cykelparkering har anlagts vid gårdshuset
2014. Samma år genomfördes viss förnyelse
av växtbeståndet i den bakre trädgården.
Installation av rörelsedetektordriven
belysning i källarna 2017.
Säkerhetsdörrar installerades 2018.
Gatporten är bytt 2021.

Planerade renoveringar (kontrollerat
2022-12-21):
Föreningen planerar att relina. Det är inget
akut och föreningen har beslutat att
avvakta något på bättre räntevillkor.

Parkering

Parkering är möjlig på intilliggande gator
samt i p-hus, för mer info se LKPAB.se.
Föreningen har inga egna p-platser för
uthyrning.

TV och Internet

TV och bredband via Bredbandsbolaget.

gårdsplats/innergård

Föreningen har två underbara grönskande
innergårdar med tillgång till grill och
utemöbler.

Gemensamma utrymmen

Det finns källarförråd samt vindsförråd.
Tvättstuga finns placerad i källaren och är
utrustad med två tvättmaskiner samt en
torktumlare. Separat torkrum finns.
Cykelparkering finns på gården. Föreningen
har även ett hobbyrum.

nuvarande ägare

Vincent Wilsby, Lars Wilsby, Li Wilsby,
Douglas Wilsby

Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör
huvudsakligen från säljaren och
kontrolleras av fastighetsmäklaren endast
om omständigheterna ger anledning till
detta.
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N Ö J  D I G  I N T E

MED MINDRE

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!

B J U R F O R S  I

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.

SKÅNE



PLANSKISSEN ÄR EJ SKALENLIG. MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA AVVIKELSER

PLANRITNING Stora Tomegatan 30A
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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


