
Östra Tommarp
den kringbyggda gårdens innersta väsen.



”Det är vackert ljus på morgonen. Också.”
...säger ägarparet med en mun när vi skiljs åt kvällen före, 

då elden falnat i spisen och solen sjunkit bortom fälten.



Grårosa gryning när jag kliver ur sängen. Kör den korta 
turen från mitt hem i norr. Genom äppellundar och över kullar. 
Genom bokskogens lövsalar. Förbi betesmarker där korna 
vilar just där solens strålar träffar allra först.

Så öppnar sig landskapet. Solen kysser liv i vallmon vid dikesrenen 
och i sädesfältens ljusgröna skimmer. Havet som en blå rand från 
höjden vid Gladsax mölla där jag svänger söderut. 

Vägen är kurvig och smal. Så ser jag Östra Tommarps kyrktorn 
och vet att jag strax är framme.

Kapitel 1. Tidig morgon.



I köket spiller solen strimmor över tegelgolv 
och marmorbänk. Här på arbetsbänken ligger 
häftet vi talade om i går kväll. Utgivet av 
Landsantikvarien för ett kvarts sekel sedan, 
är den en inspirerande inblick i skånsk 
byggnadsvård. Under många år, tills den var 
sliten och urblekt, hade jag samma illustration 
som skrivbordsunderlägg. Varje dag blev jag 
påmind om skånelängans innersta väsen. 
Gården är ett skolboksexempel på just detta. 

Kring gården är det stilla och tyst. 
Det doftar grönt och av syren. Två 

harar leker tafatt men de är för 
snabba för mig och min kamera. 

Solen har stigit över horisonten 
och det halvdunkla grå viker för 
ett ljus som är guldstänkt varmt. 

Jag öppnar smidesgrindarna och 
går genom portgången över den 

kullerstensbelagda innergården.Tre 
steg uppför trappan av kalksten, 

nött av många steg.

Skånegårdens innersta väsen.
Några tänkvärda och pedagogiska rader ur 
broschyren får följa fotonas ögonblicksglimtar. 
Resten får du uppleva i verkligheten.



Honungsros. Allium på höga stänglar. Buxbomsklot. 
Gräs och lavendel. Och stenens blanknötta yta.
Balans mellan det strama och det mjuka.



”Det traditionella skånska lanthuset 
har tusenårig historia - uppfört i en 
enkel teknik av naturens egna 
material; trä, sten, lera och halm. 
Längan är anspråkslös i utformning, 
har värdighet och karaktär.

Just så. Värdighet 
och karaktär.



En klassisk skånelänga har gavlarna 
vända mot öster och väster. Sov-
rummet vetter åt morgonsolen. De 
första strålarna kan avnjutas från 
sängen - eller från bänken utanför 
med rygg mot gavelväggen vid 
tjänlig väderlek.

I gången tid kallades gavelrummet 
för kistekammare och användes 
inte som bostad. Där förvarades 
istället hushållets förråd av textil 
och klädespersedlar i stora 
bemålade kistor. 

Idag är rummet ombonat. 
Varmt på vintern och svalt på 
sommaren. Den enkla bräddörren 
mot trädgården har ersatts av en 
glasdörr som ofta står på glänt.

Kistekammare.



Dubbla siktaxlar. Genomlysta rum.



”Fönster.
Gamla fönster har stående proportioner och är utåt-
gående. Virket i äldre fönster är oftast av hög kvalitet 
och nästan alltid värt att reparera. Måla med linoljefärg. 
Var rädd om gammalt handblåst glas med ojämn yta. 
Enkelfönster med innanfönster ger bra isolering. Byt 
inte ut dem mot dubbelkopplade eller treglasfönster.”



Postadr. Tommarp. Tel. 28.
Så står det på det lätt gulnade dokument (ett utdrag 
ur ”Gods & gårdar”, troligen från trettiotalet...) där vi 
finner dessa lakoniska upplysningar om gården. Den 
bördiga svartmyllan nämns, liksom antalet hästar, kor, 
grisar och höns. Och här nämns Per och Elin, som 
under drygt 30 år bor på gården. I ett senare dokument 
har antalet djur ökat betydligt under en ny ägare, som 
också fått ett nytt telefonnummer. 285!

Samhället, byarna och jordbruket förändras, men 
gården förblir tämligen opåverkad. När många 
gamla byggnader rivs blir denna kvar. Den klassiska, 
helt kringbyggda skånska gården har 
alltmer blivit lite av en raritet.



”Gårdsformer. Kringbyggd gård.
Har varit en mycket vanlig gårdsform i 
Skåne. Sammanbyggnad av huset runt 
gården är vanlig. Boningslängan kan 
dock ofta ligga fri från övriga husen. 

Ekonomibyggnader är en viktig del av 
gårdens karaktär. Var rädd om 

befintliga hus.”

Fyra längor omsluter kuller-
stensgården. Den femte är 
friliggande och var en gång ett 
grishus, i tidigare ägares 
händer förvandlad till ett 
rymligt garage. Östra längan 
inrymmer den gamla dräng-
stugan, idag ett fint gästrum, 
en liten snickarverkstad och 
förråd. Men merparten har 
inretts till en storslagen festsal 
som även nyttjats som konst-
galleri! I södra längan finns 
den gamla ladugården och den 
västra är ännu en loge. 
Att utöka bostaden låter sig 
således göras, för den som vill.



När ägarparet förvärvade gården fanns visserligen valnötsträdet. Men 
det var illa beskuret, nästan stympat. Personligen trodde jag inte att det 

skulle gå att rädda! Mina farhågor kom på skam. Nu breder trädet sin 
välformade krona över kullerstensgården och vecklar ut sin blad, vilka 

behåller sin ljusgröna färg tills de faller. Och vid trädets fot, en matta av  
vitblommande vintergröna ”Vinca minor”. Blommorna är lika kritvita som 

mangårdslängans gnistrande fasad!

”Vårda det träd som finns. Välj vid 
nyplantering lind, ask, valnöt, kastanj eller ek.”

Vårdträdet.

Kapitel 2. Middagsljus.



Att rensa ogräs är en meditativ syssla, mer än ett 
tråkigt måste, åtminstone om du frågar undertecknad!



Mänskliga mått.
”Proportioner: Skånelängans 
bredd är anpassad till gamla 
alnsmått. 9-10 alnars bredd är 
vanliga mått och motsvarar 5,40 
respektive 6 m. Takresningen är 
hög. En takvinkel på 48°-55° är 
vanligast. Eftersom längan är 
smal har de flesta rum fönster 
åt båda långsidorna.

1 fot = 30 cm.
1 tum = 2,5 cm.
1 aln = 60 cm, från armbåge till fingertopp!

Få men kloka förändringar av längans disposition 
har skett under ägarparets tid på gården. Det 
som nu är ett stort och ljust rum för samvaro, var 
tidigare uppdelat i en lite mindre sal, en kammare 
och en förstuga. Ljusinsläppen blev genom 
förändringen minst sagt generösa. Genom sex 
fönster och en fransk dörr flödar ljuset in och ger 
rummet en lätt och somrig atmosfär där det är lätt 
att andas.



”Rummen är placerade i liv med dörraxlarna, mitt för 
varandra, så att man kan se genom hela huset.”

Det ljusa och lättarbetade köket 
är alldeles nytt. Det är genom-
tänkt och praktiskt inrett - det är 
uppenbart att matlagningsvana 
finnes! 

Då sätter man värde på att 
stegen är få mellan kyl, ugn 
och arbetsbänk. Då vet man att 
marmor är bäst för pastadeg och 
pizzabak. Då vill man gärna ha 
sällskap i köket, men utan att 
behöva trängas!

Vedspisen är inte bara en deko-
rativ mittpunkt. På en sådan kan 
man med fördel placera ett lång-
kok i många timmar, eller 
kanhända hålla det småvarma 
varmt till julbordet!



Tidlösa rum.

Sinne för ljus och färg. 
Absolut gehör för form och proportioner. 

Ödmjukhet inför gårdens historia. 
Respekt för dess inneboende kvaliteter. 

Kunskap om byggnadsvård.

Med dessa ingredienser har ägarparet präglat sitt livsrum. 

Tidlöshet åldras väl.



Sommarlunch i solgasset. Och jag blev inbjuden!



Ett trädäck har nästan omärkligt smugits in på innergårdens 
varmaste hörn.  Här går man barfota direkt ut, här lagrar tegel-
väggen solens värme som dröjer sig kvar långt in på kvällen. 
En rundad ligusterhäck ger avskildhet och rumskänsla. 
Och snart slår honungsrosen ut och sveper in gården i väldoft.



Få saker kan ge en sådan tillfredsställelse och avkoppling från alla
vardagsbekymmer som arbetet i en trädgård, där man i intim kontakt med 
jorden och naturen följer årets växlingar, år för år ser resultaten av sina 
mödor i form av växande liv, som man själv hjälpt till att ge form.” 

Ur Så renoveras torp och gårdar, ICA Bokförlag,1995

Dill till laxen. Rabarber till efterrätten. 
Köket ligger bara några steg från köksträdgården.
En vindskyddad, nersänkt plats ger goda livsbetingelser för allt 
som växer och gror. 

Jordgubbslandet bådar gott inför midsommar!



Cykeltur.

Bädda i drängstugan.

Duka på logen.

Köra till stan och 
handla på torget.

Hänga tvätt.

Det finns nog sämre sätt att 
tillbringa en eftermiddag på.



Drängstugan är ett vilsamt och enkelt gästrum.



”Putsade fasader är vanliga på slättbygden, i byar och i städerna. 
Äldre hus underhålls med kalkputs och kalkfärg. Putsytan är 
slät eller en grov spritputs (med rund ballast), i så fall med 
slätputsade lister runt fönster och dörrar./---/ ”

Kvällens gyllene släpljus poängterar väggytan. Kalkad oräkneliga gånger har putsens 
skrovlighet istället fått en sidenskimrande yta.



Från badrummet och tvättstugan längst västerut, 
förbi gästrummet och genom hallen, köket och 

vardagsrummet till sovrummet i öster 
är måttet 28 meter! 



Kapitel 3. Skymning.

”Trädgården.
Den traditionella skånska trädgården har 
en fast struktur med gångar som skiljs 

från rabatter, grönsaksland eller gräsytor 
av låga häckar, ofta buxbom men även 

lavendel och isop kan gå bra.”

Trädgårdsrummet vetter åt norr, i enlighet med traditionen. Välformad, åldrig 
buxbom. Utblick mot fälten. Gluggar och gångar i grönskan. I nordvästra hörnet finns 
en klassisk kaffegrotta, nedsänkt, kallmurad - vår skånska motsvarighet till den klas-
siska bersån. En väldig, flerstammig hagtorn vars kronblad yr som snöflingor över 
grönsakslandet och mattan av myskmadra. Den unga blodboken i trädgårdens mitt. 
Runt om, flera lager av grönska som bromsar både vind och insyn.



Jag lånar några rader ur Hannu 
Sarenströms underbara och snart 
sönderlästa bok ”Trädgårdsmagi”, 
som jag fått i gåva av en familj 
som för länge sedan sedan 
köpte en dröm och ett hus med 
tillhörande buxbomsbroderi…

”Jag ser att min trädgård, som 
byggs av flyktiga drömmar, 
sakta blir en del av mig, så som 
jag blir en del av trädgården. 

Vi reser i fantasins värld, utan 
förutbestämda mål, en resa där 
vi i den gemensamma drömmen 
spirar som groende frön – 
kanske är det magi.”

Dörren på glänt mot grönskan och sommarkvällen.



Ännu är kvällen alltför sval att tillbringa under bar himmel. Gott sällskap 
och tända ljus sprider värme och trivsel runt logens middagsbord.



Middag med dans? O.S.A.



...eller kanske 1849, tros vara året 
för gårdens tillblivelse. Vid tiden för 
skiftesreformen, vilken i Tommarps 
fall påbörjades 1806, beslöts att 19 
av 26 gårdar skulle flyttas ut från 
kyrkbyn. Reformen ändrade för alltid 
det skånska landskapet. Tidigare låg 
gårdarna tätt samman längs bygatan. 
Men även om jordbruksreformen inte 
var populär bland dem som tvingades 
flytta, bidrog det mer rationella an-
vändandet av jorden till utveckling 
och bättre skördar.  

Så sent som 1990 styckades 
åkrarna ifrån. Drygt tre tunnland 
hör ännu till vilket torde räcka för 
den som vill ha häst, kanske får, 
höns och potatisland - och vill 
leva lantliv ”på riktigt”!

1850.



Kapitel 4. Försommarkväll.



Kvällen före 
morgonen efter.
Jag lämnar gården just när 
elden falnat i spisen och 
solen sjunkit bortom fälten. 
Och jag vet att jag ska stiga 
upp tidigt imorgon bitti. 

Det lär ju vara vackert ljus. 
Då också.



Kvällen före 
morgonen efter.
Jag lämnar gården när el-
den falnat i spisen och solen 
sjunkit bortom fälten. Och jag 
vet att jag ska stiga upp tidigt 
imorgon bitti. Det lär ju vara 
vackert ljus. Då också.



Siffror & kalla fakta:               
Byggnadstyp: Kringbyggd, fyrlängad gård med friliggande f.d 
grishus (f.n garage) och mindre traktorgarage. Mangårdsbyggnad, 
stall, loge och förrådsutrymmen. Fastigheten lämpar sig som 
såväl privatbostad som för flera tänkbara kombinationer av 
boende/verksamhet.

Byggnadsår/renoveringsår: Troligen uppförd år 1849.  
Renoverat mellan åren 2015 -2020. (Tidigare ägarbyten 1990 
och 1998).  Fortlöpande men varsamt restaurerat från 1995 
och framåt, senast i perioden 2015-2020.

Storlek: 1) Uppgift från lantmäteriets taxeringsinformation: 
Boyta 130 kvm + biyta 26kvm. 
2) Användbar golvyta uppmätt med lasermätare av Uppvik i 
samband med framtagning av ritning, avrundat till närmaste kvm: 
Norra längan: Bostad ca 135 kvm, takhöjd som lägst under 
bjälke ca 211 till 226 cm.
Östra längan: Gästrum/verkstad/förråd ca 46 kvm. + festsal/
gallerilokal ca 94 kvm. Västra längan: Loge ca 88 kvm.
Södra längan: Stall ca 110 kvm. Friliggande, f.d. grishus/garage ca 
97 kvm. Inredningsbara loft.

Konstruktion: Mangårdslängan: skånsk grund med 
grundmur av natursten, urgrävt och betonggjutet golv i kök 
(90-tal).  Vardagsrum ombyggt 2015, urgrävt och betonggjutet 
golv med isolering. Mindre matkällare under gästrummet. 
Stomme av tegel/lersten, delvis korsvirkeskonstruktion. Delvis 
dubbelkopplade, spröjsade fönster, delvis enkla fönster med 
innerfönster och delvis blåsta glas. Fönsterdörrar med isolerglas. 
Mellan- och takbjälklag av trä. Putsad och silikatmålad fasad.  
Yttertak av facetteternit. Yttertrappor av huggen kalksten och 
smitt räcke. Självdragsventilation.
Uthuslängorna: fasader och stommar av handslagen tegel, 
stallfönster i gjutjärn och yttertak av plåt. 

Grishuset: gjutet golv, nyare garageport. Yttertak av enkupigt 
tegel och putsad fasad. 

Inredning & utrustning: Nytt Ikeakök (2015) med 
induktionshäll, kolfilterfläkt, varmluftsugn, mikrovågsugn, 
diskmaskin och kyl/frys. Köksö med bänkskiva och bardisk i 
Cararramarmor. Badrum med putsade väggar, delvis tegelklädda 
och terrakottaklinkergolv. Ny toa, handfat med kommod och 
dusch från år 2016. Tvättstuga med inredning från Ikea år 2015, 
Tvättmaskin från år 2010. Elektrisk golvvärme i bad & tvätt. 
Välbevarade snickeridetaljer, listverk och spegeldörrar med 
kammarlås.

Golv: Genomgående massiva trägolv resp. tegel- och 
klinkergolv. 

Uppvärmning: Vattenburet system, delvis via radiatorer, 
delvis golvvärme. Elslingor i badrum. Jord- värmeanläggning 
och värmepump från 2007. Ny öppen spis med insatskassett i 
vardagsrum, vedspis i kök. Brandskyddskontrollerade. 

Vatten & avlopp: Vatten från egen borrad brunn ca 60 
meter.  Vattenprov från år 2020. Enskild avloppsanläggning till 
trekammarbrunn med infiltrationsbädd från år 1990, f.n godkänd 
av kommunen. Delvis nedgrävda rör för dagvatten.

Uppkoppling: Mobil

Övrigt: Larm finns, används ej. Uthyrning av garageplatser 
och förrådsutrymme kan övertas av köpare. El 16 Ampere.  
Automatsäkringar, huvudsäkringar av porslin. Ny el. (2016) i 
vardagsrum. Huvudsakligen infrästa kablar.  

Anlagd, återskapad trädgård i klassisk skånsk stil med fruktträd, 
gräsytor, singelgångar och köksträdgård. Beteshage, kan 
arrenderas ut för den som så önskar. Robotgräsklippare ingår.

Pris: 4.475.000:- eller bästa bud
 
Fastighetsbeteckning & adress: Simrishamn 
Tommarp 10:8. Tommarp 108, 272 93 Tommarp
Areal: 15.860 kvm.
Taxeringsvärde: 1.341.000:- 
varav byggnad 911.000:- (2018).

Taxeringskod: 121, bebyggd lantbruksenhet (?)
Pantbrev: 4 st om totalt 2.200.000:-
Servitut: inga inskrivna. Last, muntlig nyttjanderätt 
avseende traktorväg i fastighetens östra gräns.

Uppvik & döttrar Österlen
Tjörneröd/Eljaröd 4905, 273 56 Brösarp 

0414 - 708 00 • hus@uppvik.nu

Uppvik & döttrar Västerlen
Ålavägen 6, 239 42 Falsterbo 

040-47 15 51 • elisabeth@uppvik.nu
 

• Objektsbeskrivningen grundar sig på av säljaren lämnade uppgifter och iakttagelser gjorda på fastigheten.
Uppvik & döttrar uppmanar dig som spekulant/köpare att noggrant undersöka fastigheten i enlighet med JB 4:19.
• För dig som bokar in en visning: vi sparar endast dina uppgifter namn, mobilnummer och mailadress för att vi ska 
kunna nå varandra i samband med husintresset. Samt budförteckning till säljare/köpare och eventuell spekulantlista.
• Du som anser att antal kvm är extra viktigt inför ditt fastighetsköp uppmanas att själv mäta upp fastighetens storlek.



Simrishamn Tommarp 10:8

Tommarp 108

272 93 Tommarp



Information om köparens och säljarens ansvar för fastighetens skick m.m.

Utgångspunkt för
ansvarsfördelningen
vid överlåtelse av
fastighet

Utgångspunkten enligt jordabalken är att fastigheten ska stämma överens med vad som 
avtalats mellan parterna och inte heller avvika från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid 
köpet. Därutöver gäller att den köps i det skick den faktiskt befinner sig i på kontraktsdagen 
och att köparen, för att trygga sig, får göra en noggrann undersökning av fastigheten. För 
sådana fel eller skador, som köparen haft möjlighet att upptäcka eller haft anledning att räkna 
med p.g.a. fastighetens ålder och skick, kan säljaren inte göras ansvarig. Säljaren ansvarar 
dock för dolda fel, dvs. sådana fel i fastigheten som köparen inte bort upptäcka och oavsett 
om säljaren själv känt till felen eller inte. Säljarens ansvar för dolda fel i fastigheten gäller i 10 
år.

Köparens
undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens 
undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten ska 
undersökas i alla dess delar och funktioner. Finns det möjligheter måste köparen även 
inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på vinden), rötskador, skador 
på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och grundmur samt 
skorstensstock.

Upptäcker köparen vid sin undersökning fel eller symptom på fel i fastigheten eller är 
fastigheten överhuvudtaget i sådant skick att fel kan misstänkas, skärps kraven på köparens 
undersökningsplikt.

Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens omfattning. Om säljaren 
exempelvis upplyser köparen om ett misstänkt fel kan det utgöra en varningssignal, som bör 
föranleda en mer ingående undersökning från köparens sida. Å andra sidan ska köparen inte 
behöva undersöka sådana delar av fastigheten som säljaren lämnat uttryckliga utfästelser 
eller garantier för, under förutsättning att dessa inte är för allmänt hållna.

Köparen bör slutligen ha i åtanke att säljaren inte svarar för fel och brister, som köparen 
borde ha räknat med eller borde ha "förväntat sig" med hänsyn till fastighetens ålder, pris, 
skick och användning. Han bör därför anpassa sin undersökning till detta. Rör köpet ett 
begagnat hus måste köparen ta i beräkning att vissa delar och funktioner utsatts för slitage 
och på grund av ålder t.o.m. kan vara uttjänta och i behov av utbyte eller i vart fall renovering.

Anlitande av
besiktningsman

Jordabalken utgår från att köparen själv i normalfallet ska kunna uppfylla sin grundläggande 
undersökningsplikt och det är alltså inget krav att anlita någon sakkunnig för detta. Trots det 
väljer de flesta köpare att anlita en s.k. besiktningsman eller annan sakkunnig, och detta är 
att rekommendera om man inte själv har särskild byggnadsteknisk kunskap. Detsamma 
gäller om köparen inledningsvis själv undersökt fastigheten och då upptäckt symptom på fel 
som det kan vara svårt att bedöma betydelsen av. Som angivits ovan ska köparen undersöka 
fastigheten i alla dess delar och funktioner. Anlitar köparen en sakkunnig är det därför viktigt 
att vara observant på vilken omfattning en beställd besiktning har. Normalt omfattar inte en 
sådan besiktning vissa delar av fastigheten såsom elinstallationer, vatten och avlopp, 
rökgångar m.m., varför köparen bör överväga att komplettera sin undersökning.

Jordabalken har som utgångspunkt att den undersökning köparen gör eller låter göra, ska 
ske före köpet, dvs. innan köpekontrakt undertecknas av parterna. Det är dock inget som 
hindrar att parterna i kontraktet avtalar om att köparen ska få möjlighet att undersöka 
fastigheten senare och därefter på det sätt kontraktet då föreskriver, ska få åberopa 
upptäckta fel och begära avdrag på köpeskillingen eller begära att köpet i dess helhet ska 
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återgå. Denna typ av avtalsvillkor brukar kallas besiktningsklausul och är numera vanligt 
förekommande. Tas ett sådant villkor in är det viktigt att båda parter sätter sig in i vad som 
krävs för att köparen ska kunna åberopa villkoret och också noga beaktar de tidsgränser som 
anges i villkoret.

Det förekommer att säljaren inför försäljningen låter undersöka fastigheten med hjälp av en 
besiktningsman, ofta för att tjäna som underlag för en säljaransvarsförsäkring (se nedan). I 
dessa fall är det viktigt att köparen noga går igenom besiktningsprotokollet, gärna med den 
besiktningsman som utfört besiktningen, s.k. köpargenomgång. Det är också av stor vikt att 
köparen då tänker på att undersökningsplikten omfattar fastigheten i dess helhet och vid 
behov kompletterar med ytterligare undersökningar.

Säljarens
upplysnings-
skyldighet

Någon generell upplysningsskyldighet motsvarande köparens undersökningsplikt finns i 
egentlig mening inte. Avgörande för bedömningen om ett faktiskt fel är relevant eller inte, är 
om felet är möjligt att upptäcka för köparen. Endast om felet inte är upptäckbart är det 
relevant. Trots detta kan man ändå säga att säljaren har en upplysningsskyldighet. Om 
säljarens förtigande innefattar svikligt eller annat ohederligt förfarande kan säljaren gå miste 
om rätten att åberopa att köparen inte uppfyllt sin undersökningsplikt. Det finns dock även 
andra situationer där säljaren är skyldig att upplysa om förhållanden som han har vetskap om 
och som köparen borde ha upptäckt men förbisett. Det är främst fråga om situationer där 
omständigheterna är sådana att säljaren måste förstå att köparen är i villfarelse avseende ett 
förhållande och där han vidare inser att förhållandet kan vara avgörande för köparens 
köpbeslut. Säljaren får med andra ord inte medvetet utnyttja köparens okunskap om ett visst 
förhållande.

Säljaren kan vidare sägas ha en upplysningsskyldighet i så motto att han kan bli 
skadeståndsskyldig om han faktiskt känt till eller borde ha känt till felet men inte upplyst 
köparen om detta. Detta följer av köparens rätt till skadestånd på grund av säljarens 
försummelse.

Det är således i säljarens eget intresse att han upplyser köparen om de fel eller symptom 
som han känner till eller misstänker finns. Vad som redovisats av säljaren är dessutom inte 
dolt och kan i normalfallet inte åberopas av köparen.

Utfästelse Säljaren kan bli bunden av en utfästelse beträffande fastighetens skick. Detta gäller i 
huvudsak då säljaren gjort en klar och specificerad utfästelse beträffande fastighetens skick. 
Allmänt lovprisande eller generella uttalanden betraktas inte som utfästelser.

Avtalsfrihet
friskrivning

Avtalsfrihet råder mellan parterna om ansvaret för fastighetens skick, varför parterna kan 
avtala om annan ansvarsfördelning än vad som angivits ovan. Ett exempel på detta är då 
säljaren friskriver sig från ansvaret för fastighetens skick, generellt eller beträffande viss 
funktion.

Säljaransvars-
försäkring

Genom säljaransvarsförsäkring finns möjlighet för säljaren att inom försäkringens ram 
begränsa sin ekonomiska risk för dolda fel i fastigheten samtidigt som köparens rätt till 
ersättning för sådana fel, säkerställs via försäkringen. Säljaransvarsförsäkringen erbjuder 
således en trygghet för både säljare och köpare.

Säljaren och köparen intygar härmed att de tagit del av ovanstående information rörande 
ansvaret för fastighetens skick.
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Bra att veta om Budgivning
Vid köp av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt är varken säljare eller köpare bunden förrän 
ett skriftligt köp undertecknats av båda parter. Innan dess kan säljare och köpare ändra sig 
utan att motparten kan ställa några krav.

Mäklarens roll vid en försäljning
Mäklarens roll är att vara en opartisk länk mellan säljaren och köparen. Mäklaren får därför inte vara ombud för någon av 
dem utan ska hjälpa båda parter.

Budgivningen är inte reglerad i lag
Det finns inga i lag bestämda regler för hur en budgivning ska gå till. Budgivningen kan ske på många olika sätt. Ofta 
uppstår en budgivning spontant när det finns flera spekulanter på ett objekt.

Olika former av budgivning
I praktiken sker budgivningen oftast enligt två olika modeller. Vid s.k. sluten budgivning får spekulanterna en viss tid på sig 
att lämna sina bud, vanligtvis skriftligen. Mäklaren redovisar buden för säljaren. Spekulanterna informeras inte om 
varandras bud. Vid s.k. öppen budgivning lämnas bud till mäklaren, som löpande redovisar högsta budet till säljare och till 
övriga spekulanter. Spekulanterna får då möjlighet att bjuda över varandra.

Säljaren bestämmer över budgivningen
Säljaren bestämmer i samråd med mäklaren om det ska vara budgivning och hur den i så fall ska gå till. Men säljaren är 
aldrig juridiskt bunden av några överenskommelser beträffande budgivningen, utan kan när som helst ändra formerna för 
budgivningen eller helt avbryta den.

Mäklarens upplysningar om budgivningen
Spekulanterna ska informeras om hur en eventuell budgivning kommer att gå till. Alla har rätt att få veta vilka 
förutsättningar som gäller och att få sakliga och korrekta uppgifter. Om säljaren har ställt upp vissa villkor för försäljningen, 
ska mäklaren informera spekulanterna om det.

Säljaren bestämmer till vem han vill sälja och till vilket pris
Säljaren behöver inte sälja till den som lämnat det högsta budet. Säljaren är inte heller juridiskt bunden att sälja till det pris 
som har angetts i en annons eller på annat sätt under försäljningen.

Säljaren kan när som helst avbryta en påbörjad försäljning
Det gäller även om han eller hon tagit hjälp av en mäklare. Säljaren är inte juridiskt bunden av ett löfte att sälja, inte ens om 
det är skriftligt, och kan när som helst ångra sig innan köpekontrakt skrivits.

Mäklaren får inte fatta egna beslut i fråga om försäljningen
Mäklaren kan inte ge några löften till någon om att få köpa utan ska göra klart för spekulanterna att det är säljaren som 
bestämmer. Mäklaren får dock ge säljaren sakliga råd i valet mellan olika spekulanter.

Mäklaren måste alltid vidarebefordra bud
Till dess att ett köpekontrakt är undertecknat av säljaren och köparen måste mäklaren ta emot och vidarebefordra alla bud 
till säljaren, även om buden inte lämnas på det sätt som bestämts. Det är bara säljaren som kan besluta om ett bud av 
någon anledning ska väljas bort; det kan inte mäklaren göra.
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Mäklaren behöver inte ge en spekulant möjlighet att bjuda över någon annans bud
Eftersom det är säljaren som helt bestämmer över budgivningen har en spekulant ingen ovillkorlig rätt att få bjuda över ett 
lämnat bud. Men oftast ligger det i säljarens intresse att mäklaren låter spekulanterna höja sina bud.

Spekulantens rättigheter under budgivningen

=  Vem som helst kan ge ett bud muntligt eller skriftligt. Mäklaren och säljaren kan dock kräva att budet
preciseras till ett bestämt belopp.

=  Att en spekulant har lämnat det högsta budet ger inte honom eller henne någon rätt att få köpa.

=  En spekulant kan i sitt bud förena priset med olika villkor.

=  Den som lämnar ett bud är inte juridiskt bunden att stå kvar vid det; inte ens om det lämnats
skriftligen.

=  En spekulant kan inte räkna med att få fortlöpande information av mäklaren om hur budgivningen och
försäljningen fortskrider.

=  En spekulant har inte rätt att få veta vilka de övriga budgivarna är, vilka bud som lämnats eller vilka
villkor som diskuterats med andra spekulanter.

Information till spekulanter efter avslutad försäljning
En spekulant har inte rätt att få annan information än att han eller hon inte fått köpa. Mäklaren framför alla bud till säljaren
och upprättar en förteckning över buden. Budlistan lämnas till säljaren slutgiltig köpare - med namn och kontaktuppgifter.
Budgivare kan därför inte vara anonyma (men kan lägga bud via ombud, då är det ombudets kontaktuppgifter som lämnas
ut).

Källa: FMF
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Vår filosofi är ganska enkel.

Vi säljer hus vi själva skulle vilja bo i.
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VI SÄLJER HUS VI SJÄLVA SKULLE VILJA BO I. VID HAVET. PÅ LANDET. PÅ ÖSTERLEN & VÄSTERLEN. 

Det är ett privilegium.  Vi älskar hus. Vi älskar människor.  Vi älskar Skåne i både öst och väst. Varje dag strävar  
vi efter att utvecklas. Varje dag blandar vi passion för hus och människor med kunskap och erfarenhet av husaffärer. 

Vi tror på sambanden mellan lust och lönsamhet. Känsla och kunskap. Arbetsglädje och avkastning. Det man tycker 
är roligt och stimulerande gör man bra. Därför vill vi inte ha fler hus än att vi orkar arbeta engagerat och passionerat 
med dem alla. Det innebär inte att vi kategoriskt ratar en viss sorts hus. Hus av sten. Hus av korsvirke. Hus av tegel. 
Hus för liten peng och större. Det lilla renoveringsobjektet i skogsbrynet kan vara lika spännande som den 
kringbyggda gården på slätten eller längan i fiskeläget.
 
Men, det ska erkännas – ”udda”  hus finner lättast vägen till våra hjärtan.
  
Det handlar kanske ytterst om livskvalitet. Att uppleva livskvalitet är 
när vi lyckas vara närvarande i stunden. Att uppfyllas av ögonblicket. 
En försiktig förhoppning är att vi på något sätt ska kunna hjälpa dig  
att förhöja din livskvalitet. 

Vi villl gärna se och höra hur  
din husdröm ser ut... 

Åtminstone vill vi gärna vara 
Dina rådgivare & stigfinnare. 
Dina vägvisare & budbärare. 

Oavsett om du vill köpa. 
Eller sälja!

Välkommen till  
Uppvik & döttrar.
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Formgivare, foto & layout
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lotta@uppvik.nu
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Uppvik & döttrar ÖSTERLEN
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