
Ålafiskarnas hus
nära Sandhammaren



En kärleksförklaring.
Husets ägarinna, som vi sålde 
gården till för snart ett kvartssekel 
sedan, har en ivrig penna. När jag 
bad henne skriva några rader om 
gården och platsen hon gjort till 
sin, kom ett mail. Sedan kom ett 
till! Hennes kärlek till bygden, går-
den och platsen vibrerar genom 
texterna hon sänt. Helt naturligt 
således, att jag lägger min egen 
penna åt sidan och låter Susanne 
berätta sin historia - som också är 
gårdens. En del av hennes egna 
foton får också ackompanjera 
framställningen.

Hennes krönika i Ystads Allehanda 
den sjunde maj bar rubriken ” Ös-
terlen i mitt hjärta och inleds med 
följande rader:

”Eftersom jag är en upplevelseut-
forskare skulle man kunna tro att 
jag, efter 23 år på Österlen, har 
vänt på varenda sten som finns att 
vända på. Men där finns fler.
Jag lovar. ”



Ibland kan det hända att ett hem som läggs ut på öppna marknaden säljer 
inte bara en fastighet utan en historia, som berättats långt innan ägaren 

själv blivit inblandad.  Det som säljs är möjligheten att få höra till. 
Drömmen om Österlen är drömmen om att få kalla Sandhammarens dyner 
sina egna, att få tillgång till dagliga promenader i Hagestads naturreservat 

och att få ha havet inom hörselavstånd. 
Allt det där finns här. 



Nils hade införskaffat bil och erbjöd 
droskverksamhet för andra boende 
längs kustvägen och sommargäs-
terna som börjat leta sig ner mot 
havet. Edvin hade hand om kon, 
kalven, hästen och hönsen på går-
dens lilla lantbruk. 

Här nere i utmarken fanns bara 
fattig sandjord och man var inte rik 
som bönderna, några kilometer upp 
mot land. I skogen mot sjön, det 
som nu är naturreservat, bodde fat-
tiga fiskare, konstnärer och annat 
löst folk. 

Syskon Hansson kände sig be-
släktade med dem och det som 
intresserade Edvin mest var att 
måla . Han var en glad naivist, väl 
förtrogen med traktens bohemer 
och det sägs att han även träffat 
prins Eugen på dennes målarresor, 
på Österlen. 

När syskonen växte upp var det i 
en låg skånelänga med halmtak, 
där djuren bodde i ena delen av 
längan, så1939 när det blev möjligt 
att bygga nytt kändes detta som en 
otrolig lyx för syskonen. Det sägs 
att föräldrarna drivit en enkel krog 
längs den led vid havet som skulle 
komma att bli östra kustvägen 
senare.

Nils hade en självpåtagen syssla 
som uppsyningsman längs som-
marstranden. Med keps dekorerad 
med diverse medaljer, simborgar-
märken och annat, höll han ordning 
på sommargästerna och såg till att 
stranden var fin. Inte på nåt otrev-
ligt sätt utan kanske mer för att han 
var nyfiken på alla som kom från 

olika delar av landet och han lärde 
gärna känna många av dem. 

Nils var ålafiskare av stora mått. 
Det hänger fortfarande uppspända 
ålaskinn på väggen i lagårn!

Någonstans i något arkiv finns det 
bandsinspelningar (kanske på Sveri-
ges Radio eller kanske på Kulturen i 
Lund) från hans ålabod där han och 
andra ålafiskare samt nån konstnär 
och kanske nån ambassadör, sitter 

och ljuger ihop lite historier om sjön 
och om bygdens folk. Då som nu 

fanns det ju prominenta kulturperson-
ligheter som sommargästade trakten 
och bröderna Hansson var en populär 

färgklick i sammanhanget.

Buxbomshäcken. Planterad 
1901. Den syns även på fotot av 

gamla huset här intill!

Edvins målning av gården 
sedd från ån.

I folkmun kallades gården för Kristarnas hus





Kristarnas gård omges också av en 
positiv klang och syskonens histo-
ria, de som bodde här hela sitt liv, 
berättas fortfarande av de som bor i 
bygden. Historien om Hagestad 45:4 
är berättelsen om bröderna Nils och 
Edvin, som seden var med efter-

namnet Hansson efter fadern Hans 
Kristensson, och lillasyster Elin. De 
tog över det lilla hemmanet efter för-
äldrarna och levde där i större frihet 
än om de skulle gift sig och flyttat ut 
på varsitt håll, förmodligen. Uppen-
barligen trivdes de hemma. Elin höll 
kost till bröderna och vävde vackra 
mattor och ågedynor enligt gammal 

tradition. En enda gång lämnade 
hon hemmet och det var nångång 
på 50-talet när hon tog båten över till 
släktingar i Amerika. Hon återvände 
efter nån månad och lämnade sen 
aldrig hemmet nåt mer. 

Med tiden så har gårdens positiva energi be-
stått. Den nuvarande ägaren ingår även hon i 
den gemenskap som bygden erbjuder. Hon är 
aktiv i kyrkoförsamlingen, verksam i Byalaget 

och medlem i Sandhammarens fyrförening. 



Jag tycker mig ha märkt att folk har en 
större dragning till att inhandla kaminer 
och odla grönsaksland, under den se-
naste tiden. Tänket lutar åt självhushåll 
på 40-talet, i förebyggande syfte, för att 
mat- och driftpriser stiger i dyningarna 
av Putins härjningar, säger Susanne. 

Kanske är detta den perfekta fastigheten, 
med gott om mark för odlingar, fiske och 
eget införskaffat kött? Vi har till och med 
den perfekta spisen installerad med tillhö-
rande platta att koka en kastrull vatten på!

För bara några generationer sedan levde de 
flesta så som en del av oss drömmer om att 
kunna idag, anno 2022.
En liten gård på landet. Ett stycke mark att 
odla på. Plats för hönsgård. Kanske några får 
och en gris. Vilt i skogen. Fisk i havet och i ån. 



Med passion för närområdet
Susanne berättar: jag är en sån som inte kan göra nåt måttligt. När jag utforskar ett 
område, home or abroad, vänder jag på varenda sten tills jag liksom upplevt mig mätt 
på områdets inneboende magi. Men de senaste åren har jag mest varit hemmavid, för 
här finns ju allt... Österlen är ett eldorado med både nya och gamla skatter att gräva 
fram, och framförallt finns det oväntade och underbara möten med människor att bli 
välsignad med. För om vi ska vara ärliga så är kontakten med intressanta människor, 
som brinner för vad de sysslar med, ändå alltid det allra bästa. 



Från gården är det nära till allt. 
Inom en radie på några kilometer 
finns blått hav med gnistrande 
sandstrand, fika för läckergommar 
och kulturaktiviteter som utan att 
skryta är i världsklass. 

Sandhammarstranden ligger 1,5 km 
åt vänster och paradisstranden vid 
Tyke å, ligger en kilometer till hö-
ger. På vägen dit passerar man Dag 
Hammarskjölds Backåkra, numera 
ett smakfullt levande museum över 
DHs verk, med konst och designut-
ställningar och intressant föredrag på 
sommaren. Meditationsplatsen med 
Paxstenen och vidunderlig utsikt 
över gnistrande hav, kan man be-
söka året om. 
Midsommarafton anordnar Löderups 
skyttekår, scouterna och lottorna tra-
ditionsenligt midsommarfirande med 
lekar, kaffe och skånsk spettekaka 
vid gården. 
Det är en intim och vänlig stäm-
ning, ungefär som det var för 
femtio år sedan när traditionen 
började, även om dagens besöks-
skara är betydligt större än då.





Löderups Skyttekår har sin skjutbana 
och klubbstuga i naturreservatet, nära 
min gård, och dit är alla välkomna för 
att träna tävlingsskytte. En höjdpunkt 
på sommaren är ”Skyttet dag” då man 
även får prova skidskyttemarkörerna 
och digitala datasimuleringen. Men det 
allra bästa är korvgrillning och ”snacket” 
med de trevliga medlemmarna , under 
björkarna sus vid banan. 

I Löderups församling finns det fem 
kyrkor. Löderups, Hörups och Valleberga 
rundkyrka är fantastiskt vackra kultur-
skatter som det är en njutning bara att 
befinna sig i. 





För mer kultur finns på bekvämt cy-
kelavstånd Strandkompaniet, nere i 
Löderups Strandbad. De har ett rikt 
utbud av musik, flera kvällar i veckan 
sommartid, samt öl, vin, hamburgare 
och andra godsaker att njuta av under 
kulörta lyktor när sommarkvällen börjat 
skymma. 

Ännu närmre är det till växthus-
kafeet Backagården som förutom 
supergod fika, serverad bland vin-
rankor och rosor, drar igång ett ve-
ritabelt konsertutbud i år med både 
Di Leva, Py Bäckman, Jan Lundgren, 
Hanna Svensson och Filip Jers. Lite 
grekisk och spansk afton på det så 
behöver man verkligen inte resa 
längre ut i världen. 

Solhällan i Löderup presenterar en full-
späckad kosertsommar, Reunionhome 
bakar biskvier och fixar räkmackor som 
det läckraste storstadshak och bara lite 
längre bort, i Skillinge, har man tillgång 
till restaurang i storstadsklass samt dito 
teaterföreställningar. I år blir det Mac-
beth på Shakespearesscenen. Ljuvligt! 

Hur bortskämda är vi inte här!



.. och skulle man sakna en riktigt 
mysig tekopp eller en vacker skål 
eller en ljusstake som är som ett 
konstverk, så ligger Elna Karins 
keramik bara några cykeltramp 
bort. Elnas konsthantverk är verk-
ligen k o n s t, senast ställde hon 
ut på Hallwylska palatset i Stock-
holm. Vilken ynnest att få tillgång 
till sådan skönhet alldeles nära 
där man bor... 



Gårdens båda längor omfamnar morgonsolen och vyerna 
mot ån och mossen. Den bred- och högvuxna syrenhäcken 
doftar nu i försommartid och ger skydd mot nordliga vindar.

I modern tid är det Hagestads 
byalag som håller ihop de som 
befolkar denna lilla landsända  

och arrangerar mölleaktiviteter, 
fågelexkursioner, cykelutflykter och 

många glada fester. På hösten är 
det traditionsenlig pubkväll, med 
mustig soppa, hos grabbarna på 

Eklaholm och under Österlen lyser 
är Byalaget med på kartan. 

Av en population på 700 personer 
där häften är byalags medlemmar 

får man nog konstatera att : om 
man vill lära känna bygden är det 

förståndigt att signa upp sig för ett 
event här. 

Hagestad har inget bykluster, på så sätt är byn unik. 
Här finns istället Hagestads radby som består av ett 
20-tal vackra gårdar längs Österlenvägen. 

Innan enskiftet, i början av 1800-talet, var där dub-
belt så många gårdar men de sållades med möda ur 
och fick flytta ner i utmarken. Detta var en nödvän-
dig reform eftersom tegarna hade delats i generation 
efter generation tills de var för smala för att kunna 
drivas ett vettigt jordbruk på. Men tilltaget var inte 
populär bland bönderna. Efter att ha levt sida vid 
sida med sina grannar, under uråldriga vårdträd, var 
man nu ”utkastad” i det okända. Visserligen med 
mer mark till sin del men ensamma och utan ett 
skyddande nätverk och en uppvuxen vegetation. Det 
tog nog ett tag att läka... 





På åkern har vi älgar, rådjur och glador i skyn. Två hägrar 
brukar häcka vid ån och näktergalen drillar som tossig i 
åkanten när vårljuset kommer . Den egna våtmarken är ett 
eldorado för någon med fågelintresse. Eller för någon som 
helt enkelt uppskattar naturens gåvor. 

Vi har förmånen att få se storkarna mellanlanda ibland, säger Su-
sanne. En vårkväll, för några år sedan, såg jag sex stycken sitta 
i rad på taknocken av en ladugårdslänga, här bredvid. Det finns 
ett fågeltorn i Ekesåkra och det har inrapporterat förekomsten av 
svarthakad buskskvätta, svartpannad törnskata, turturduva och 
stäppörn men i trädgården kuttrar helt vanliga duvor, koltrastarna 
sjunger och vi har mer än en hackspettsfamilj som gärna visar 
upp sig när det bjuds på frön. Talgoxarna, grönsiskorna och steg-
litsarna är även de vanligt förekommande gäster på frökalasen.



Sandhammaren på vintern 
är en upplevelse och det 
stilla Österlenska landska-
pet i september är svår-
slaget som estetisk upp-
levelse. Gården ligger på 
randen av naturreservatet 
med magiska stränder 
inom nära räckhåll. 

Bara en kilometer bort finns 
Dag Hammarskjölds under-
bara Backåkra, numera ett 
fantastiskt fint och livaktigt 
litet museum över Dags gär-
ning och verk. 

Kåseberga ligger bara ett 
par km bort och erbjuder 
både café och restaurang 
men framförallt solnedgång 
över Ales stenar. 

Den efterlängtade cykel-
banan som medför att 

snudd på hela Österlen, 
från norr till söder, kan 

nås per cykel, blir verklig-
het redan 2025. Då kan  

man tryggt cykla till alla 
närliggande begivenheter!



Bad...

...och bad.

I Fritiof  Nilsson Piratens novell ”Utflykt till 
ålabod” fångar atmosfären vid Sandhamma-
ren. Ur denna skildring, av några sommar-
veckor för länge sedan, lånar vi några rader:

”Fötterna sjunker i vitsand, strandrå-
gen sveper om anklarna. En ångbåts-
rök strimmar himlen frammanför oss 
och nu, från toppen
av en dyn, ser vi det sollysta havet, 
klart skimrande längs stranden där 
revlarna drar sina ljusa band, och blå-
nande till djupaste blått ute på djupet 
och vidderna. /---/ Mellan skog och 
hav ligger klitterna som en böljande 
matta av gnistrande vitt, av brunt och 
blågrönt, ett nyckfullt mönster däri 
flockfibblan strör sina tusende gula 
noppor. /---/ Så minns jag mina som-
mardagar i ålaboden. För dagboken 
skrev jag i sanden och många vindar 
har blåst sen dess. Men det sollysta 
havet, den fria rymden, klitterna, 
ängen med den blommande bäcken, 
allt detta hör mig ännu till och är mitt 
bröd och mitt vin i senhöstens tid.”



Det är inbjudande med en försom-
marlunch under mirabellträdet. 
Majdagen är varm men här bjuds 
solsken och skugga i lagom doser.

Lyxmackor från närliggande Olof 
Viktor står på menyn. Men man hade 
kunnat välja mellan likaledes goda 
mackor från Reunion uppe vid Öster-
lenvägen, italiensk pasta från Pas-
tafabriken i Ingelstorp - eller rökt fisk 
från Kåseberga!





Snart tänds lyktorna i kastanjeträ-
dens kronor. Men redan blommar 
alla fruktträd. 

Äpple.
Bigarrå.
Mirabell.

Vi måtte ha en av den mest bux-
bomsbegåvade trädgårdarna i 

södra Sverige, säger Susanne. Som 
pricken över i en ”piece de resis-
tance” i form av en uråldrig bux-

bomshäck, biffig och stark som en 
smärre tågvagn. 

Jag har sett den resa sig efter vinter-
tunga snömassor i tonklassen, man 

tror grenar brutits av, man tror häcken 
tackat för dig och lagts sig ner men 

som ett mirakel står den upp igen när 
våren vänder åter, fast tålig och till 
synes oberörd.  Förr använde man 

dessa häckar för att lägga upp tras-
mattor på, när de såpskurats, för att 

torka i solen. Jag har provat vädra 
kläderna på denna häck och det gick 

bra, hela garderoben fick plats.







Sängkammaren är ett 
vilsamt rum med solflimmer
genom trädens bladverk. 



Ed modisciume dolupti usapidi 
gnatus dolorro ritio. Puda quas 
peraerum eost, officia volupta 
quatiossus rernatur repe et am, 
secepuda ducipsam nonem quo 
quia ped eostem sum fugit opta-
tus, te elest, ut et latusae eriore-
nimi, que et omnis nihicit, volut 
quam aut velendi sed ut quae. 
Nem earciisquid quam quam 
eos sunto doleseriae nostio. 
Nam et fugiatio. Comnimil est 
vellibus sin corecum lant of-
fictibero quis apeditas eumendu 
scimusd andantur aut recabo. 
Pore nonet, si ut laciendae

Drömmen om en köksträdgård.

Jorden är sandig och lättgrävd. Sparris 
och potatis skulle trivas, liksom allt annat 
ätbart som växer och gror. I väntan på att 
den egna odlingen bär skörd, finns flera 
gårdsbutiker nära!

Så ett framtidsfrö.



Västersol







Inte nog med att det inom en snäv radie runt 
gården finns flera vingårdar - bara ett litet 

stycke bort längs Hagestad mossaväg återfinns 
”Olivoljebutiken IRL”. Den digitala varianten 

ger en idé om vad som bjuds. Prisbelönta oliv-
oljor, förstås, men också lyxsardeller, burrata, 

hasselnötter frånLanghe och i säsong, små 
doftande tryffelknölar från Alba.

 Sällan har väl Italien känts närmare!

En gnutta medelhav på Österlen.  



Solhörnan är värd att näm-
nas. Här ligger solen på 
ända från tidig maj och la-
dugårdsväggen utgör vär-
mande och vindskyddande 
rygg. Ganska märkvärdigt 
att det är så varmt runt la-
dan att man kan börja sola 
redan i början av maj!

För den som önskar bada 
på ännu närmre håll än i 
havet, är platsen smått 
perfekt för en pool! 



Jag skulle rekommendera nya 
ägarna att vänta med att gräva och 
vara försiktiga med gräsklipparen 
tills de fått en uppfattning vad som 
finns i markerna, säger ägarinnan. 
Här växer många arter av mer el-
ler mindre vikt, som: pärlhyacinter, 
vitsipper, violer, gullvivor, lupiner och 
en och annan iris som har fortplantar 
sig nere från våtmarken.
Stockrosorna och floxen har jag inte 
sett på några år men de kanske dy-
ker upp igen.

PS. Taket på ladan passar alldeles 
utmärkt för solpaneler och investe-
rar man i detta får man gratis el och 
även en inkomst på försäljning av 
den överblivna elen. 



Det finns mullbär, små och söta, 
stora gula goda plommon, gula 
bigarråer och ett gammalt Belle de 
boscoopträd som fortfarande ger 
frukt. 

Schersminbusken doftar ljuvligt i 
försommarkväll, det finns pioner som 
snart slår ut och en omfångsrik ros-
buske som brukar blomma i överflöd. 
Den generösa blomningen bildar 
en gul pendang till de ljuslila salvia-
blommorna som växer mittemot.

Vännerna under mirabellen. Tankarna drar åt Skagen-
konstnärernas solskimrande scenerier. 



Det finns inte bara en utan två små, 
men professionella, vingårdar runt 
knuten som båda säljer sitt exklusiva 
vin, i små upplagor, på Systembolaget. 
Det är en härlig höstaktivitet för gran-
nar och närboende när man får vara 
med att skörda druvorna. Dels lär man 
sig mycket om den ädla vinkonsten och 
dels bjuds det på muntra fester 
när skörden är bärgad.

Vingårdsarbetare?





Att få njuta av en hektisk sommar med bad 
och nöjen för att sen få gå in i vilsam höst 
med glödande färger i naturen och badbart 
hav till sent på året. Österlenvinter kan vara 
överraskande, snöar det så snöar det hori-
sontellt. Det finns en viss charm i detta men 
man behöver ett gott samarbeta med snörö-
jare och det finns och kan förmedlas. 

Här kan man njuta av en stillsam vinter då 
man laddar batterierna för att sedan se vå-
ren spira igen i naturreservatet  och höra rå-
bockarna bröla in ljuset och lärkorna svirra 
över Ales stenar.

Novembermörkret förgylls numera av ett event 
som kallas  ”Österlen lyser” och är en vär-
dig ljushelg med upplysta kyrkor eldansande 
akrobater, brinnande skulpturer, värmande 
mat och... Musik. Ett event som ändrar sig för 
varje år, är svårbeskrivet men måste upple-
vas. 
 Att få ta det lite lugnare och vara lite mer 
kontemplativ när höstens färger kommer och 
växla upp i mer utåtriktad energi när vårsolen 
börjar rulla in mot strand i glänsande vågor, 
är fantastiskt. Det är en gudagåva att få följa 
årstidernas växlingar.









”När solen sjunkit bortom fältet, 
månen gått upp och kvällningen 
blivit sval flyttar vännerna in i 
stallet,  vilket använts för såväl 
konstutställningar som samman-
konster när sommarregnet faller. 

Jag ber Susanne formulera sin egen ”säljannons”. 
Hon sammanfattar såhär:

”På Hagestad 45:4 har du nära till allt.” 

Den lilla gården, med vitrappat boningshus och 
faluröd ladugård, är ett hemman från 1937 med tre 
tunnland mark och ett Natura 2000-klassat natur-
reservat precis utanför tomten. På andra sidan 
kustvägen har du långpromenad till strandprome-
nad genom sandskog kultiverad av generationer 
österleningar. Här svingar Gladorna sig i skyn över 
boningshuset och på den egna åkern ser du älgar 
och rådjur fridfullt mumsa gräs i skymningen. 
Havet hörs brusa på håll stilla sommarkvällar när 
du vilar i hängmattan under den stjärnhimlen du 
aldrig får syn på i stan. Österlen är känt för sina 
milsvida, kritvita stränder och här har du Sand-
hammarsstranden bara några cykeltramp bort. 
Skulle du tröttna på djur och natur så finns kafeer 
av rang och gedigna kulturupplevelser inom en 
oförskämt snäv radie, runt den lilla gården. Upp-
levelser av världsklass och allt detta inom ett par 
kilometer från ditt nya boende. 
Österlen erbjuder en livskvalitet du egentligen inte 
kan köpa för pengar!



I huset har Susanne tänt eld i kökets kamin. Tack vare det 
sinnrika elementet på andra sidan väggen, får även mat- 
och musikrummet del av den goda värmen. Jag gissar att 
festen flyttar in hit såsmåningom. Och en trappa ut är det 
bäddat för de gäster som inte anlänt per cykel.



Solens sista strålar över Kåsebergaåsen. Ett italienskt uttryck lyder:

Rosso di sera, bel tempo si spera. 
Fritt översatt; kvällens röda himmel bådar gott för morgondagens väder. Det blir till att 
stiga upp tidigt för att fånga morgonens första solstrålar!





Siffror & kalla fakta:               

Byggnadstyp: mindre hemman/f.d småbruk med 
boningshus i 1 1/2 plan med hel källare, f.d stall, lada och 
förråd.

Byggnadsår/renoveringsår: nuvarande 
boningshus uppfört 1937-38. Gården som helhet 
betydligt äldre. Genomgripande renoverat/
standardförbättrat i slutet av 1990-talet. 
Fortlöpande underhåll.

Storlek: 1) Uppgift från lantmäteriets 
taxeringsinformation: Boyta 57 kvm + biyta 0 kvm. 

2) Användbar golvyta uppmätt med lasermätare av 
Uppvik i samband med framtagning av ritning, avrundat 
till närmaste kvm: totalt ca 120 kvm varav b.v ca 68 kvm, 
takhöjd: 2-2,23 m.  o.v: ca 49 kvm, tak: 2-2,18 / 2 m (tak/
bjälke) och källare ca 58 kvm, tak: 1,9-2 / 1,75 m.
Stall/lada ca 130 kvm. Tak: i stall/galleri 2 / 1,9 m (tak/
bjälke) i lada 7 m t nock. Redskapsbod 2,16 m
Loft över galleri/f.d. stallet ca 35 kvm 4,75 m till nock.

Konstruktion: gjuten källargrund, stomme av 
kanalmurad tegel, sannolikt med isolering emellan. 
Bjälklag av trä. Yttertak av tvåkupigt tegel. Putsad fasad. 

Dubbelkopplade, spröjsade fönster (i behov av underhåll).

Inredning & utrustning: äldre kök med elspis med 
ugn, Nyare kyl/frys.
Badrum med tvättkommod, badkar och tvättmaskin.
Separat toa & handfat.

Golv: huvudsakligen trägolv. Klinker i köksentré och toa, 
helsvetsad plastmatta i badrum.

Uppvärmning: vattenburet system via radiatorer. 
Elpatron. Luft/luft värmepump. Vedkamin ”Viking” i kök, 
kopplat till s.k rökgaselement i matrum. Två murstockar 
finns -ev. finns möjlighet till fler eldstäder.

Vatten & avlopp: kommunalt vatten indraget 2020. 
Avlopp till egen anläggning, infiltrationsbädd från 2003.

Övrigt: fiberanslutning finns. Cykelbana planeras längs 
en remsa längs fastighetens södra gräns.

Pris: 3.995.000:- eller bästa bud
 
Fastighetsbeteckning & adress: Ystad Hagestad 45:4. Östra Kustvägen 1417, 271 77 Löderup
Areal: 14.645 kvm. 
Taxeringsvärde: 1.485.000:- varav byggnad 485.000:-
Taxeringskod: 220, småhus
Pantbrev: fyra st om totalt 1.170.000:-
Servitut: ledningsrätt, vatten.

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.



Ystad Hagestad 45:4. 

Östra Kustvägen 1417

271 77 Löderup



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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TEAMET BAKOM

Text 
Susanne Durlind
Foto
Mi Ståhl
Text, foto & formgivning
Gabrielle Malmberg 
Uppmätning & skisser 
Therese Carnemalm
Ansvarig mäklare
Gabrielle Malmberg



Vår filosofi är ganska enkel.

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

Gabrielle Malmberg
Fastighetsmäklare 
Uppvik ÖSTERLEN
Text, foto & layout
0708-669593
gabrielle@uppvik.nu

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.

Lotta Nordstedt 
VD/fastighetsmäklare
Uppvik ÖSTERLEN
Formgivare, foto & layout
0708-920724
lotta@uppvik.nu

Uppvik & döttrar ÖSTERLEN
Tjörneröd/Eljaröd 4905

273 56 Brösarp
0414-708 00

hus@uppvik.nu

www.uppvik.nu
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ÖSTERLEN /VÄSTERLEN
Handgjorda ritningar

Peter Olsen
Text & hantverkare
Uppvik ÖSTERLEN

Sara Hertzman
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Uppvik VÄSTERLEN
Text, foto & formgivning

Roxanna Wretsell
Uppvik VÄSTERLEN
Visningar & styling

Elisabeth Wretsell 
VD/fastighetsmäklare
Uppvik VÄSTERLEN
0704-520646
elisabeth@uppvik.nu

Catja Björklund
Skribent & assistent
Uppvik ÖSTERLEN
0735-181828
catja@uppvik.nu


