
Sandby 17:7
Gott liv på 



På den sköna 
österlenska 

slätten, dryga 2 km 
inåt land från den vi-
dunderliga kusten, 
ligger den 150-åriga 
vita längan inbäddad i 
grönska och lagom av-
skilt med grannar en 
liten bit ifrån.

Den gamla gården är 
en mix av charm och 
tradition, känsla, mo-
dernitet och kvalitet. 
På två våningar ryms 
ett vardagsrum och ett 
stort sällskapsrum, 
två sovrum och två 
badrum samt ett rejält 
lantkök med matplats. 

Det finns också ett 
rymligt gästhus med 
kök, bastu och bad. 
Här ryms släkt, vän-
ner eller familjens 
äldre barn. Eller en 
verksamhet – kanske 
uthyrning eller ateljé? 

Och slutligen, den 
gröna pricken över i:et 
– växthus och anlagd 
trädgård.



Sandby 17:7 är byggt ca 
1870 och genom åren har 

bl a smeder och konstnärer 
levt och verkat här. Mång-
falden och det konstnärliga 
verkar sitta i väggarna och 
man blir lite besjälad av att 
bara vara här. Nuvarande 
ägarna Britt och  Christer 
är inte undantagna; de 
har genom sin passion för 
konst, god mat, böcker och 
trädgård fyllt på den goda 
 känslan med råge.



Namnet lever vidare även om 
det var ett tag sedan det fanns 
verksamhet här. Men ljuset 
och känslan genomsyrar hela 
rummet – kanske dax för 
galleri igen?

Galleriet



Från galleriet leder två dörrar ut till trädgården, varav den ena är 
en dubbel glasdörr i anslutning till matplatsen. 

Nästan 5 m 
till nock!

Golvvärme



En skyddad oas
 Invid Galleriet, i öster, ligger en 
omsluten gårdsplats. Idealisk för 

morgonens frukost eller under 
heta, sena eftermiddagar då man 

helst vill vistas i skuggan.

Galleriets 
fönsterkonst



GRÖNT KÖK 
ÅRET RUNT

Om du älskar mat – att äta, 
laga eller odla den, kanske 
allt på en gång – är detta 
ditt drömboende.

Ett stort välutrustat lant-
kök, två inhägnade köks-
trädgårdar och en mindre 
kryddgård är din bas. Lägg 
därtill att du befinner dig i 
den skånska provinsen där 
det aldrig är långt till goda 
råvaror, matupplevelser 
och kulinarisk inspiration. 



Matlagninsglädje 
på österlenska



En av de två proffsigt anlagda 
köksträdgårdarna. Denna har 
vindsilande plank som håller 
ute såväl vind som objudna 
 middagsgäster.



Österlen är paradiset 
för matälskare. Här 
finns det mesta från 
raps, potatis, kryddor, 
pumpor och sparris 
till vin, fisk och kött.

I absolut närhet 
till 17:7 ligger bl a 
 Södra Kompaniet 
och Örum 119 med 
god mat av närprodu
cerade råvaror. Him
melsk olivolja köps 
hos Sannas Italien. 
Vidga  radien en mil 
eller två och valen 
är nära på oändliga; 
rögad sill i lägena, 
italienska läckerheter 
i Pasta fabriken i Ing
elstorp, bageriet Olof 
Viktors i Glemminge 
– till att börja med...

”Det finns ingen bättre 
aperitif än kokböcker, 
bra kokböcker som luk-
tar andra främmande 
kök och resor och histo-
rier och lagom mycket 
mat”

Sanna Töringe
Citroner och Rosmarin 
i mitt kök – smaker från 
Österlen och Italien



Kronärtskocka 
 tillhör de mer känsliga 

köksväxterna, men fungerar 
utmärkt att odla i det milda 
österlenska klimatet. Viss 
vintertäckning rekommen
deras dock om sorterna är 
fleråriga. Då kronärtskocka 
är en ovanligt dekorativ växt 
odlas den på 17:7 i  rabatten 
ihop med den  intensivt blå
blommande nävan  Rozanne. 
Skockan skördas när spet
sarna viker sig utåt. 

Smaka på trädgården
Kronärtskockssoppa



Matplatsen 
i köket 



Ett rum för 
njutbar vardag
– vardagsrum



Intill köket ligger 
 vardagsrummet. 

Detta rymliga rum med 
fint ljusinsläpp upptar 
hela den vinkellänga 
som utgör husets väs
tra del. Rummets pièce 
de résistance är den stora 
murade spisen, lika 
praktfull som praktisk. 
I vardagsrummet finns 
även glasdörrar som 
leder ut på den stora 
terrassen.

Stort däck med 
sol eftermiddag 
och kväll



Den charmiga 
hallen förbinder 
köket med träd-
gården och gäst-

toaletten. 

Gästtoalett
&

tvätt i ett



Kanske är det lite 
närmare till himlen 
öster om leden
- det känns i alla fall så .

Den östra delen av den skånska sydkusten har unika  natur- 
och kulturvärden. Från Hammars backars branta klint-
kust till pittoreska Kåseberga och det fantasieggande Ales 
 stenar, vidare till Sandhammarens mäktiga sandstränder 
och den förhistoriska bygd som ligger innanför på slätten. 
Vid Mälarhusen byter vägen namn och kusten rundar av 
uppåt mot Simrishamn. Men kuststräckan fortsätter fas-
cinera med sin mångfald och skönhet – med Gislövs läge, 
Skillinge och Brantevik som pärlor i ett juvelskrin.

Östra Kustvägen



PÅ LOFTET Fönsterkupor gör loftet 
ovanligt spatiöst och 

ljust. Hall och genom
gångsrum, badrum och 
klädförvaring ryms här 
uppe, liksom två sovrum 
varav det ena dubblerar 
som arbetsrum. 

Stora fönsternischer 
ger ljus och yta. Kläd-
förvaring snyggt dold 
bakom Marimekkos 
klassiska tyg 
Unikko

Lilla sovrummet 
 dubblerar som 

hemmakontor för 
två.



Stora sovrummet är genom
gående med utsikt över den 
vackra slätten åt öst och väst. 
Att vakna här är ljuvligt...



Badrummet ligger 
vägg i vägg med 
sovrummet.

”Duschen 
är rastplat
sen mellan 
sängen och 
världen”.



Sandhammaren 
och

 Brantevik

Kusten bjuder på 
tvära kast, 

idyllisk sommar eller 
dramatisk höst 

 sand eller klippor.



Trädgård & Tomt
En stor tomt hör till huset, det 
mesta äng och träd. Men när-
mast huset finns en välanlagd 
trädgård – en riktig liten juvel.



Växthuset – 
14 kvm grön lust



Fransk rabarbermarmelad

400 gram skivad (1 cm) rabarber
300 gram strösocker
30 g smör

Lägg den skivade rabarbern i en 
rostfri kastrull och häll på sock
er. Rör om ordentligt. Låt dra i 
ca 6–8 timmar. Rör om igen så 
att sockret löser sig. Koka utan 
lock på medelvärme i ca 10–20 
minuter. Lägg i smöret, rör om 
och låt koka i ytterligare 10–15 
minuter. Häll upp i ren burk. 
Förvaras i kyl. 

Egenodlad rabarber
Rabarber är en makalös 
köksväxt. På 17:7 odlas 

två sorter.

Frukost med fransk 
touch i växthuset 



Nedsänkt 
kryddgård

Lilla köksträdgården med 
bl a vinbär, hallon, taggfria 

björnbär och rabarber. Trädgården är  välanlagd 
och delvis ritad av 

Anna Lindhagen, Lind
hagens Trädgårdsarkitektur. 
Christer och Britt har inte 
troget följt  planen, men den 
har utgjort en viktig stom
me. Hyser du odlarplaner 
finns här en drömtomt för 
frilandsodling liksom växt
hus för värme krävande god
saker som  tomat, basilika, 
gurka, chili och melon.

Växthusets 
söta guld



Grön inspiration och plant
skolor finns det gott om på 
Österlen. Britt och  Christer 
har ofta besökt såväl  anrika 

Åbergs plantskola i Öja 
 utanför Ystad som Tågarps 
plantskola vid Tommarp. 
På cykelavstånd finns väl

kända Karl Fredrik på 
Eklaholm.

Boule Pétanque 
och en pastis?



GÄSTHUSET
De vackra fönstren, ljuset och tak
höjden är några av de egenskaper 
som gör gästhuset till en estetisk 
upplevelse. Plussa på med bastu, 

dusch och toalett, ett litet men väl
utrustat kök, generös sällskapsyta 

samt två bra sovrum med fyra 
bäddplatser och utrymme för fler – 

vad mer kan en gäst önska sig?



Det finns två fina 
sovrum på ovanvåningen. Möjligheternas hus

Om du vill driva någon verk
samhet, exempelvis vecko
uthyrning, B&B, keramik

verkstad eller gårdsbutik, är 
detta vackra lilla hus perfekt. 
Läget är också utmärkt – med 
Kustvägen endast 1 km bort 
och närheten till upplevelser 
och butiker helt inpå knuten.





Bastu & Bad
En liten hall leder från 
matplatsen ut genom 

glasdörrarna till terrassen 
i väster. Men också till 
toalett, bad och bastu.

Bastu med utsikt 
över trädgåden

Dörrarna leder in
till hall, bad och 
bastu



Året är 1957 och AB Stockholm Aero är ute och 
 fotograferar österlenska hus och gårdar. De luft

burna fotograferna är den nya tidens gåramålare, och 
för kunderna känns det säkert betydligt mer lockande 
att hänga en flygbild av gården ovanför kökssoffan än 
en oljemålning. Men om dåvarande ägaren av 17:7, 
grönsakshandlare Frans Bergqvist, köpte någon bild vet 
vi inte. Flygfotografer tog nämligen ofta bilder på spe
kulation, och först efteråt försökte de sälja bilderna till 
hugade husägare.

Då, år 1957, löpte det en väg  söder om 
byggnaderna och  någon trädgård fanns 
inte att tala om. Och nog är det väl en 
mjölk kanna som anas vid dörren till 
stallet, nuvarande galleriet?

Bilden, en skannad provkopia, är lånad av 
fenomenala Arkiv Digital vars arkiv rymmer 
miljontals bebyggelsebilder från hela Sverige.



”A house with 
no fireplace is a 
house without a 
heart”.
 Gladys Taber

I brasornas sken 
och stearinljusens 
lyster en höstkväll 
på 17:7





Siffror & kalla fakta:
Byggnadstyp: Skånelänga i vinkel med inredd vind, 
friliggande gästhus samt växthus.

Byggnadsår/renoveringsår: Ursprungligen uppförd 
ca 1870, tillbyggd ca 1940. Genomgående renovering 2007-
2008 av tidigare ägare. Löpande renoverad, sedan 2015 
bl a dränering till dagvattenbrunn, nytt tak på gästhuset, 
installation av kamin i kök, nyanläggning av trädgård 
med växthus, ny luftvärmepump, flera nya fönster och 
till stor del nytt kök. Elen omdragen 2008 + 2018 med 
jordfelsbrytare. Gästhuset renoverat och inrett 2018.

Storlek: 
1) Uppgift från lantmäteriets taxeringsinformation: 
Boyta 175 kvm + biyta 2 kvm. 

2) Användbar golvarea uppmätt med lasermätare av 
Uppvik & döttrar i samband med framtagning av ritning, 
avrundat till närmaste kvm:  
•	 Bostad 192 kvm (b.v. 121 kvm + o.v. 71 kvm).
•	Gästlägenhet 58 kvm (b.v. 31 kvm + o.v. 27 kvm).
•	 Växthus 14 kvm.
•	 Förråd i gästhus 11 kvm.
•	 Påbyggt förråd 7 kvm.
•	 Trädgårdsbod 4 kvm.
 
Bostad: 5 rum och kök; b.v. 2 hallar, kök, vardagsrum, 
sällskapsrum, badrum, förråd; o.v. hall, 2 sovrum, 
genomgångsrum, badrum.
Gästhus: 3 rum och kök; b.v. kombinerat kök/pentry och 
sällskapsrum, kök, WC, duschrum och bastu, o.v. 2 sovrum.
 
Takhöjd: Bostad som lägst 198 cm (191 under bjälkar) i kök, 
öppet i nock i sällskapsrum 485 cm; o.v. 228 cm (streckade 
linjen anger 190 cm takhöjd vid snedtak).

Konstruktion: Skånsk grund med grundmur av putsad 
natursten. Stomme av tegel. Träbjälklag. Putsad fasad, 
panelklädda gavelspetsar. Tak av svart pannplåt. Fönster 
mestadels tvåglas kopplade med fast spröjs, några treglas, 
några englas stallfönster i gjutjärn. Självdragsventilation. 
Mekanisk ventilation i kök och badrum.

Inredning & utrustning: 
Bostad: Köksinredning från 2019 (IKEA) med bänkskiva 
i massiv ek, gasspis (ca 2008), spisfläkt (ca 2008), 
mikrovågsugn, diskmaskin (2016), helskåp kyl och frys 
(2018), två diskhoar, braskamin. Badrum på b.v. med dusch, 
toa, handfat och tvättmaskin (2015). Badrum på o.v. med 
dusch, toa, handfat och elektrisk handdukstork.
Gästhus: Mikrovågsugn, spisplatta, kyl/frys och diskho. 
Duschutrymme med handfat, separat toa. Bastu.

Golv: Terracottategel i kök och hall, klinker i badrum, 
betong i sällskapsrum och gästhus, i övrigt trägolv.

Uppvärmning: Bostad: Direktverkande el via oljefyllda 
radiatorer. Vattenburen golvvärme via mindre elpanna i 
sällskapsrummet. Två luft/luftvärmepumpar, kamin och 
öppen spis med kassett. Spisarna har sotats årligen.
Gästhus: Elektrisk golvvärme i betongplattan.

Driftskostnader, värme & hushållsel: ca 23.000 kWh/år

Vatten & avlopp: Kommunalt vatten och avlopp. 

Uppkoppling: Fiber är installerat.

Övrigt: Stor tomt med både anlagd och friare del; 
två köksträdgårdar, kryddgård, växthus, flera stenlagda 
uteplatser, trädäck i västerläge, skyddad innergård, 
boulebana. Separat gästhus med egen uteplats. Hela 
tomten inhägnad med stängsel.

Pris: 5.600.000:- eller bästa bud
 
Fastighetsbeteckning & adress: Simrishamn Sandby 17:7, Skäggabäcksvägen 7, 276 37 Borrby.
Areal: 7.170 kvm
Taxeringsvärde: 2.201.000:- varav byggnad 1.703.000:- (år 2018).
Taxeringskod: 220 småhusenhet, bebyggd
Pantbrev: 3 st om totalt 3.433.000:-
Servitut: Förmån Officialservitut 1291–2072.1 (rätt att använda befintlig väg).

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.



Simrishamn Sandby 17:7

Skäggabäcksvägen 7

276 37 Borrby



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.

Copyright: Mäklarsamfundet. Eftertryck beivras.



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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