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Närmar mig kusten. Landskapet veckar sig alltmer.
Poppelalléer i snörräta rader följer landskapets hud och kropp.
Sandbackar. Gräddvita kor som siluetter på strandvallen. 

Havet och himlen. Gräset och sanden.

Solen gassar. Ljuset är så starkt att jag bara urskiljer siluetter.
Färgerna slukas upp av det intensiva ljuset.
Det är som ett främmande land. Ett land av sol och sand och vind och luft och ljus.

Färgskalan blond och solbränd. 
De gräsklädda backarnas kontur suddig.
Den mogna säden blänker. 
Landskapet omslutet av åsen, som vänder rygg mot havet.



Ett ovanligt hus. Stramt och resligt.
En skånelänga men med starka förtecken av italienskt lanthus. 
Ljus från morgon till kväll. Varje ljusinsläpp en tavla. 
Skönhet och funktion. Perfekt balans.
Fulländad form. Sunda material.
Lätt att sköta. Tid till annat.



Ett hus för ljuset. Genom franska dörrar och fint placerade fönster flödar det in. 
Monumental volym medger ljuskronor av större modell!
Ett hus för värmen. Varma golv. Den uppvärma poolen som en gnistrande ädelsten.
Det sofistikerade ligger som så ofta i det enkla.





Morgonsol.



Stränderna vid Sandhammaren, 
Mälarhusen eller Löderups strandbad 
- eller poolen hemma?





Trädgården är något av ett oskrivet 
blad – om du inte föredrar den just lätt 

hanterbar. Här finns inga vidlyftiga, 
svårskötta rabatter. Ligusterhäckar och 

syrenbuskage omsluter delvis, men 
utsikten har tacknämligt sparats. Längs 

husfasaden växer buxbom, rosmarin och 
lavendel. Valnötsträdet ger riklig skörd, 

liksom vinbärsbuskarna.

I övrigt råder det öppna landskapets 
avskalade elegans. Men vill du så ligger 
trädgården som en canvas att fylla med 
precis det du önskar. Om inte annat så 

måhända en liten köksträdgård. Inget 
förhöjer livsnjutningen som färska 
kryddor till maten. Eller solvarma 

jordgubbar till ett glas champagne...





Funktionalism i sin mest tilltalande form. 
Ett sparsmakat urval vad gäller material och färgsättning. 
En kvalitetsmedvetenhet vad avser alla detaljer.

Huset tål hur mycket ljus som helst. Genom väl placerade 
fönster flödar ljuset in i minsta vrå.

Rustik värme. Finstämd harmoni. 



Det yttre intrycket av huset kan lura öga 
och tanke. Men den gamla längan är så 
noggrant och genomgripande förvandlad, 
att den vad skick och standard beträffar 
kan jämföras med ett nybyggt hus!

Gårdens historia.
Smeden och lantbrukaren N.P. Andersson 
och hustrun Ingrid Christina byggde sitt hus 
1875 på traditionellt vis, med lertegel och 
hårdbränd, lokalt tillverkad tegelsten, lerbruk 
och kalkbruk. 1908 köptes huset av Hans 
Andersson som med hustrun Emma fick tre 
barn. Två av dem, Hilda och Albert, övertog 
och bodde sedan kvar i huset. Hilda blev 
ensam kvar efter broderns död, och bodde 
här ända in på nittiotalet.

Gården är en plats för det goda livet. 
Den vida rymden i landskapet är 
påtaglig - även inomhus.



Solgass vid södervägg.



Detaljerna handplockade, som den utsökta 
tapeten från William Morris.



På vindsvåningen 
ryms två sovrum och 
ett loftrum ovanför 
vardagsrummet. 
En inspirerande 
arbetsplats finns 
också, med utblick mot 
åsens böljande rygg.



Idag finns en bottenvåning 
skräddarsydd för sällskapsliv, delvis 
inrett i den gamla ladan. Kök och 
ett riktigt rymligt sällskapsrum i 
halvöppen planlösning  där man lätt 
inrymmer både matsal och sittytor. 
Övre planet för den mer privata 
sfären, sömn och vila.

Färgskalan naturnära och nedtonad. 
Detaljerna handplockade, som 
exempelvis den utsökta tapeten från 
William Morris. Ett väl utvecklat sinne för 
livsnjutning har skapat en helgjuten miljö 
där det finns gott om rum för umgänge 

med familj och vänner och för stunder
i avskildhet. Huset är skapat för att 
också vara lätt att sköta och hantera. 
Det kan med fördel bebos året runt – 
men tål också att lämnas under 
ruggiga månader!

Det ljusa sällskapsrummet, där 
rymden är vid som himlen, är inrett för 
avslappnat umgänge. Ett mer intimt 
sällskapsrum med kamin finns för kyliga 
dagar. På bottenvåningen finns också ett 
sovrum, ett rymligt badrum och ett litet 
relaxrum med dusch. Härifrån nås den 
uppvärmda poolen med bara några steg. 



Kanske utvecklar du medelhavstemat och 
planterar persikor och fikon, aprikoser 
och kiwi? Om vädret är nådigt mognar 
de sig alla söta och smakrika! Basilikan 
tål inte drag – bara när man själv kan 
sova utomhus utan sovsäck är klimatet 
tillräckligt gynnsamt för medelhavskryddan 
framför alla andra! Så kanske adderar du 
ett vackert växthus till byggnadbeståndet?



”Man åldras inte vid matbordet”

italiensk klokskap av okänt ursprung.



Köpingsbergs vingård ett stenkast från gården.



Provinsen väcker nyfikenhet ”world-wide” för sin särpräglade natur, sin 
ålderdomliga kultur och sin fridfullhet (en direkt bristvara för den som lever sitt 
liv på Manhattan, Milano eller Tokyo). Att det dessutom bjuds intressant och 
varierad gastronomi, ett rikt utbud av konst i alla dess former och en varm och 
enkel mänsklig atmosfär torde också bidra.

Österlen. Sveriges Provence. Skånes Toscana. 



Ett schlaraffen-
land av ätbar 
vällust.





Siesta.
Känslan av lyxig semester kunde inte vara mera påtaglig. Poolvattnet 
lagom uppvärmt. Solen gassande. Ljuset gnistrande. Himlen intensivt blå. 
Ljusterapeutiska effekter som det anstår en södervänd, närmast sydländsk kust. 
Ibland hörs dyningarna från havet och fulländar känslan.



Augustivärme. 
En sen lunch i flödande sol.



”Pastafabriken” 
i byn är kvällens 
mål alla dagar 
då matlagnings-
lusten tryter!





Solkatter och ljusreflexer.
Kaskader av naturligt ljus.





Fjärran det folkhemska och allt annat än vardagligt. 
Det är en miljö för vuxna, men som utan tvekan inbjuder till lek!



Ett stenhus. 
Varmt om vintern. Svalt 
om sommaren.Det är ett 
hus med ett stort och 
självsäkert ego. Efter 
ett besök här känns den 
gängse skånelängan, alla 
sina förtjänster till trots, 
som en tämligen trivial 
arkitektonisk upplevelse... 



Ett gyllene pussel av den goda jorden så 
långt ögat når. Ett osvenskt landskap vid 
sydvänd kust. Över ett pärlband av byar 
sticker ett spetsigt kyrktorn upp lite högre 
än de andra. Ingelstorps kyrkby.

Samhället är fint samlat längs den slingrande 
byvägen. En gårdskrog, en antikaffär, ett 
antikvariat, ett konstgalleri eller två... alla är de 
tecken på att det levs ett gott liv i byn.

Strax utanför kyrkbyn ligger en liten samling 
hus längs en grusad väg. Ett av dem skriver sin 
historia från 1875. Boningshusets ålderdomliga 
yttre står naturligt vackert mot fälten. Det 
skrovliga teglet i den gamla byggnaden 
kontrasterar mot vinkellängans mjukt nyputsade 
fasad. Och innanför huskropparna öppnar sig 
en innergård där sikten är fri över åkrarna, och 
ända bort mot backafallen.  Landskapets vidd. 
Molnens skuggspel. Himlakupans rymd. 

Det öppna landskapet. Horisonter i alla väderstreck. 







Från duschrummet nås den uppvärmda 
poolen med bara några steg. 

Kring skepp och gravskepp glittrar böljeskummet
mångtusenårigt och mångtusenmila,
och tiden byter hälsningar med rummet
i seglens rörelse och blockens vila,
och marken strör sin blom
kring stentung ålderdom,
och lärkan slår, och Skånes somrar ila.

Anders Österling



En mojito efter en sen lunch. 
Sjöbris. Solens smak.







Livets goda på nära håll. 

En kort promenas bort ligger bykrogen. Nära finns Kåseberga 
fiskeläge med krogar, caféer och småbåtshamn. Ales 
berömda stenar på åsens topp. Skärmflygning vid Hammars 
backar. Surdegsbröd på Olof Victors gårdsbageri. Mataffärer 
i flera småsamhällen på bygden. Ystads och Simrishamns 
medeltidsgränder och affärer på bekvämt avstånd med 
gott om affärer och torghandel. Med färja tar du dig över 
havet till kontinenten. Med det lila pågatåget når du smidigt 
Malmö och Köpenhamn - ett ypperligt sätt att stilla eventuell 
storstadslängtan och suget efter äkta smörrebröd!

De österlenska golfbanorna blir till de frälstas glädje fler och fler. Vad 
gäller de österlenska naturupplevelserna är de oöverskådligt många 
och varierande! Detsamma skulle faktiskt kunna gälla för de österlenska 
matupplevelserna!

Den våghalsige kan prova skärmflygning. Färglada skärmar i vinden, 
seglar lätt över marken, cirklar över Ales stenar uppe på Kåsehuvud, 
flyger med lärka och blåhake över Kåsehuvud där skeppssättningen 
stä- var mot norr...

Ännu gäckar sagokungens skepp från fjärran nordisk forntid varje försök 
att tyda dess avsikt och innebörd. Vid sommarsolståndet sjunker solen vid 
den nordvästra spetsen. Vid midvinter går den upp vid den sydöstra. Men 
det är en sällsam upplevelse att i grårosa gryningsljus följa stigen uppför 
den gräsklädda strandvallen och förnimma hur nu blir då och då blir nu.



Sensommarskymning över nyss skördade fält.





Tegelväggens varma lyster 
fångar solens sista strålar.









Siffror & kalla fakta:               

Byggnadstyp: Skånelänga byggd i vinkel.  Friliggande 
förråd/maskinrum.

Byggnadsår/renoveringsår: Troligen uppförd i 
slutet av 1800-talet. Tegellängan renoverad 2013-2014 
och ”ladan” nybyggd 2014-2015.

Storlek: 1) Uppgift från lantmäteriets 
taxeringsinformation: Boyta 99 kvm + biyta 117 kvm. 2) 
Användbar golvyta uppmätt med lasermätare av Uppvik 
i samband med framtagning av ritning, avrundat till 
närmaste kvm: Bostad ca 170 kvm, varav bv ca 110 kvm 
och ov ca 60 kvm. V.v. Se ritning - angivna ytor ovan avser 
användbar golvyta. 

Konstruktion: Grundmur av natursten, grundläggning 
av isolerad bottenplatta med vattenburen golvvärme. 
Stomme i ”gamla huset” av tegelväggar med luftspalt 
och ny, putsad, innervägg av leca. Nya delen: isolerade 
lecablock med putsade väggar. Bjälklag av trä. Yttertak av 
tegel på gamla huset och falsad plåt på den nya delen. 

Dubbelkopplade fönster och fönsterdörrar med spröjs.  
Fönsterdörren i gavelsovrummet har fått bytas till ett 
fast fönster med vädringsfunktion sedan bilderna till 
beskrivningen togs då de öppnades inåt och vid stark 
vind och regn släppte in vatten.
Ytterdörr : pardörr med glasrutor. Självdragsventilation. 

Inredning & utrustning: Kök med gasspis och 
elektrisk/varmluftsugn från Smeg, kyl/frys, diskmaskin och 
tvättmaskin. Badrum med kaklad dusch, toa och handfat. 
Separat duschrum, kaklat duschutrymme med utgång till 
poolen. Rördragning förberedd för toalett på ov.

Golv: Trägolv på o.v, terracottagolv i gamla huset och 
slipad/vaxad betong i nya delen.

Uppvärmning: Vattenburen golvvärme på bv 
och vattenburna radiatorer på o.v. Bosch luft/vatten 
värmepump. Vedkamin.

Vatten & avlopp: Kommunalt.

Pris: 5.100.000:- eller bästa bud
 
Fastighetsbeteckning: Ystad Ingelstorp 49:63
Adress: Tuvebäcksvägen 138-26, 270 21 Glemmingebro
Areal: 1.284 kvm
Taxeringsvärde: 1.098.000 :- varav byggnad 716.000:- (år 2018)
Pantbrev: 2 st om totalt 3.800.000:-  
Servitut: Andel i samf/GA: Ingelstorp GA:1

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.
• För dig som anser att antal kvm är extra viktigt inför ditt fastighetsköp uppmanas att själv mäta upp fastighetens storlek.



Ystad Ingelstorp 49:63

Tuvebäcksvägen 138-26

270 21 Glemmingebro

STORT TACK för samarbetet med Apotekarns, 
för lån av vita smidesmöbler (vilstolar med 
pall och stolar), mosaikbord Marrakech, 
teakstolar och blåbrun kruka.

Apotekarns - Medelhavet på Österlen

Det som driver oss är passionen för det färgstarka, 
udda, mönstrade och kvalitativa. Jakten på det unika 
tar oss till många platser i världen. Vi har nosat upp 
och knutit kontakter med ett härligt och inspirerande 
gäng konstnärer, designers, antikhandlare, fotografer, 
hantverkare och formgivare. Som alla förser oss med 
den mest fantastiska inredning. Den röda tråden är 
känslan av ett soligt Medelhav.

Vid vissa tillfällen möter du ett konstnärligt och 
färgsprakande Barcelona i en del av butiken och 
ett sobert och coolt Rivieran i en annan. Vid nästa 
besök har vi dukat upp ett rustikt och lantligt Toscana 
kombinerat med ett chict och klassiskt Paris eller 
kanske ett orientaliskt och mönstrat Marrakech.

Butiken är vår scen, som ständigt kommer att vara 
i förändring. Allt för att helhjärtat inspirera dig som 
besökare.

Carolina Hodanek • www.apotekarns.com

Tack också till Leila på Jansro Hem & Trädgård 
för lån av konjaksfärgat lammskinn och eldfat i 
rostfärgad plåt. 

Styling av Gabrielle Malmberg, Uppvik INREDNING



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.

Copyright: Mäklarsamfundet. Eftertryck beivras.

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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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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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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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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