
PARTERNAS GRÄND 43

På omtyckt läge ligger
denna moderna och

bekväma bostad - med
stora sällskapsytor och

kök med plats för
matbord.

FREDSLYCKAN

RYMLIG TREA PÅ
ANDRA VÅNINGEN



Välkommen upp på andra våningen till denna moderna
och välplanerade bostad på Parternas Gränd.
Genomgående med stora fönsterpartier och fritt från
hus precis intill ger ett generöst ljusinsläpp.
Lägenheten erbjuder såväl goda förvaringsmöjligheter
i stora garderobspartier som bra sällskapsytor och
även en gäst-wc.

Fredslyckan är populärt hos alla åldrar, här trivs alla
från studenter till barnfamiljer och pensionärer.
Området ger en kombination av närhet till såväl härliga
promenadstråk som stadslivets fördelar. På
Fäladstorget som är en av områdets knytpunkter finns
bland annat mataffär och vårdcentral. Läget är perfekt
för dig som vill vara nära LTH, Ideon eller sjukhuset. Till
centrum tar du dig med cykel på 5 min. Området har
också goda kommunikationer med täta avgångar för
stadsbussarna, och för dig som kör tar du dig snabbt
upp på motorvägen. Men trots närheten till detta bor
du ändå lugnt och trafikfritt inne i själva området.

Varmt välkommen på visning!

VÄLKOMMEN



Joel Tingfors
Fastighetsmäklare / Partner

0701-641921
joel.tingfors@bjurfors.se

Utgångspris: 2.095.000 kr
Avgift: 7.149 kr
Antal rum: 3 rum och kök
Boarea: 85 kvm
Hiss: Ja
våningsplan: 2 av 4
Byggår: 1968/2009
BRF: Brf Käranden 43-45



Hall och entré
Välkomnande och praktisk hall med plats
för avhängning av ytterkläder. Golvet är
klätt med slitstark granitkeramik direkt
innanför dörren och i övrigt följer en stilren
ekparkett genom hela lägenheten. Släta
väggar målade i ljus nyans.

Gäst-wc
Direkt till höger ligger lägenhetens gäst-wc
med tvättpelare. Snygg kakel och klinker i
grått och vitt.

Badrum
Det stora badrummet fyller sin funktion
gott och väl. Här finns duschhörna,
kommod och wc.

Sovrum 1
Till vänster från hallen ligger det första väl
tilltagna sovrummet. Här ges gott om
utrymme för både dubbelsäng, förvaring
och skrivbord. Kan nyttjas som barnrum
eller hemmakontor.

Sovrum 2
Lägenhetens andra sovrum bjuder även det
på mycket praktisk förvaring i platsbyggda
garderober och plats för dubbelsäng samt
en arbetsplats.

TEXT: JOEL TINGFORS  FOTO: SE360
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MED MYSIG
BALKONG
På omtyckt läge ligger denna moderna och bekväma bostad - på andra våningen med stora
sällskapsytor och kök med plats för matbord.





Vardagsrum
Generöst vardagsrum med stora ytor. Här
finns utrymme för både soffgrupp och
matsalsmöblemang. Även här ljuvligt
ljusinsläpp från fönsterraden i söderläge.
Här finns utgången till bostadens härliga
balkong i solsäkert söderläge!

Kök
Läckert kök från Myresjö med smakfull
köksinredning i vitt och ljusgrå bänkskiva.
Här finns utrymme för stor matplats och ett
härligt ljusinsläpp från stora fönster. Gott
om plats för allt den matlagningsglade
önskar!
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Generöst vardagsrum med stora ytor. Här
finns utrymme för både soffgrupp och

matsalsmöblemang







BOSTADSFAKTA
På omtyckt läge ligger denna moderna och bekväma bostad - på andra våningen med stora

sällskapsytor och kök med plats för matbord.

Bostadsrätt, lgh nr 4321 Lund

kommun.  Skattesats 32.68.

Våning

2 av 4. Hiss.

storlek

3 rum och kök
Objekttyp: Bostadsrättslägenhet

Boarea

85 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 7.149 kr/mån (2023-01-03). I avgiften
ingår värme, vatten och kabel-tv. En
schablonsumma för el-förbrukning
tillkommer.
Obligatoriskt tillägg för bredband om 105
kr/mån tillkommer.  Andel i föreningen:
5,82401%. Andel av årsavgiften: 5.82401%.
Bostadsrätten är pantsatt.

Bostadsrättens indirekta

Nettoskuldsättning

905 530 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: E*

byggnad

Byggår: 1968/2009.

Brf Käranden 43-45

Organisationstyp: Bostadsrättsförening
Antal lägenheter:  22
Äkta bostadsrättsförening: Ja
Äger föreningen marken: Ja
Föreningen tillåter delat ägande: Ja
Föreningen tillåter juridisk person som
köpare: Nej
Överlåtelseavgift: 1.313 kr
Överlåtelseavgift betalas av: köpare
Pantsättningsavgift: 525kr

Allmänt om föreningen

Brf Käranden 43-45 bildades 2009 och
består av 22 lägenheter. Föreningen äger
marken med beteckningen Käranden 6,
Lunds kommun. Förenings adresser är
Parternas gränd 43 och 45.

Förvaltning
Den ekonomiska förvaltaren är Nabo.
Gemensamt elavtal

*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
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Föreningen har gemensamt elavtal där
bostadsrättsinnehavaren månadsvis
debiteras en schablonsumma för
elförbrukningen. Den faktiska
förbrukningen för året avläses vid årsskiftet
och över-/underdebitering justeras i
efterhand, vanligen i april.
Medlemskap
Föreningen tillåter delat ägande förutsatt
att den boende äger 10% av bostadsrätten.
Det innebär att en förälder kan stå som
delägare utan att nyttja lägenheten som
permanentboende.

Avgiftsförändringar
Föreningen håller just nu på att lägga upp
budgeten, och det ser ut som att det
kommer bli höjning av avgiften, föreningen
kan i dagsläget inte svara på hur mycket
höjningen blir (kontrollerat 2022-11-03).

renoveringar

Utfört underhåll:
2018 Obligatorisk ventilationskontroll, OVK.

Planerat underhåll/renoveringar
(kontrollerat 2022-11-03):
Föreningen planerar att sätta in ytterligare
cykelställ och en häck på gräsmattan
framför huset (plats för ca 7 cyklar). Dock
är tidsramen oklar eftersom föreningen
samarbetar med grannföreningen och är
beroende av hur deras tidsplan ser ut.

Fasadstädning mars 2023, föreningen
kommer att utföra städning och ommålning
av fasaden, samt att säkra den mot fukt. I
och med det så kommer föreningen också
måla om "taken" på balkongerna och
loftgångarna samt fixa till golven på dessa.

Inga andra planerade renoveringar finns i
dagsläget.

Parkering

Parkering- och garageplatser hyrs ut av
Procendia AB, som kan nås på 046-460 12
75 eller fastigheter@procendia.se. Kontakta
dem för info om tillgänglighet och priser.
Det finns såväl parkerings- som
garageplatser för uthyrning (i mån av plats)
vilka ägs av Fäladens Parkerings AB, men
förvaltas av Procendia. Spekulanter
uppmanas att ringa Procendia för att

kontrollera tillgänglighet: tfn 046-460 12 75
eller via e-post Parkering@procendia.se.
P-plats kostar ca 483 kr/mån, i dagsläget
finns lediga platser (kontrollerat
2022-10-27).
Garageplats kostar ca 1065 kr/mån, i
dagsläget finns lediga platser (kontrollerat
2022-10-27).

Ovan nämnda priser gäller för boende på
Parternas gränd 1-79.
Har man en annan adress är summan 100
kr ex moms högre  på respektive.

TV och Internet

Bredband: 100 Mbit/s via Perspektiv
bredband.
Föreningen funderar på att uppgradera
internet från 100/100 till 1000/1000. Det
skulle i så fall ske utan att höja
månadsavgiften för medlemmarna, men
inga beslut är ännu tagna om detta
kommer att bli aktuellt eller ej (kontrollerat
2022-11-03) .

Tv via Sydantenn. Deras analoga basutbud
ingår i avgiften. Den medlem som önskar
digitalt utbud tecknar separat avtal med
Sydantenn och kan då välja mellan över
200 kanaler och 35 HD-kanaler inklusive
Viasat, C-more m.m.

övriga utrymmen

Till lägenheten hör ett förråd i byggnaden
mittemot om cirka 3 kvm

Övrigt

Föreningen är med i en samfällighet på
Fredslyckan som ansvara för gemensamma
ytor som vägar, grönytor, lekplatser,
snöröjning mm istället för att varje förening
själv ska ta hand om sin bit.
För mer information se årsredovisning och
föreningens hemsida:
https://fredslyckan4345.wordpress.com/

nuvarande ägare

Louise jonsson, Johan Larsson

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
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

N Ö J  D I G  I N T E



PLANSKISSEN ÄR EJ SKALENLIG. MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA AVVIKELSER

PLANRITNING Parternas gränd 43
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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

lundvaster@bjurfors.se | bjurfors.se

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


