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Soluppgång i sömniga 
kyrkbyn, stadens brus kan 
anas på avstånd. 

Huset gömmer sig bland träden

Utsikten över fälten, kyrkbyn och hästhagarna, den är magisk.



Gediget och påkostat – både när det uppfördes 
1897 och när det renoverades 2006. Byggt enligt 
konstens alla regler efter en särskild typritning 
för folkskolehus på landsbygden. Svensk 
skolhusarkitektur. Ända fram till 1967 var det här 
röda tegelhuset skola för traktens statarbarn. 
Flera av dem gick över en halvmil om dagen i 
sina tollor för att ta sig hit. 

Nu för tiden är det lättare. För även om huset 
ligger på landet, så kan du enkelt byta lugnet 
mot pulsen i Köpenhamn på mindre än en 
halvtimme. Till Möllan och Malmös maffiga utbud 
av affärer och restauranger kommer du på dryga 
kvarten med bil. Det här huset är med andra 
ord perfekt för någon som letar efter lugnet 

Gamla skolan i

Välkommen!

men samtidigt inte vill göra avkall på allt som staden 
har att erbjuda. Så det är inte svårt att förstå att den 
nuvarande ägarinnan förälskade sig i den gamla 
skolan för snart 30 år sedan. I över två år hade hon 
letat efter just detta. En gammal uppvuxen trädgård. 
Utsikt över fälten. Vidderna. Frihetskänslan. Och 
samtidigt närhet till jobbet och kulturlivet i Malmö. 

Hon hade haft en dröm om att hitta ett hus där hon 
kunde skapa ett generöst hem med mer än gott om 
plats för både stora idéer och små nya familjemed-
lemmar. Med utrymme för kreativitet och skapande i 
alla former. Där man kan leva ett innehållsrikt liv. Där 
det var högt i tak – på alla sätt. Den drömmen gick i 
uppfyllelse precis här.

Ett stenkast från den lilla kyrkbyn Glostorp – granne med granna hästars hagar och omgivet 
av en parkliknande helt insynsskyddad trädgård där vildvinet börjar få höstfärger – ligger 
Drakens hus. Någon drake har inte bott här, även om barnen som gick i skola här kanske tyckte 
att rektorn var minst lika skrämmande. Namnet kommer istället från den vindflöjel som den 
före detta ägaren tog med sig från ett slott och satte på uthuset, vilket bara är ett av alla små 
kärleksbevis som avslöjar att detta har varit ett älskat hus. 

GLOSTORP
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Hur många av oss har inte drömt 
om att bo i gammal skola?

Det är något alldeles speciellt med 
känslan av rymd som dessa gedigna 

skolbyggnader besitter, även om själva 
skolsalarna inte finns kvar så består 

sinnesintrycket av volym och att det är 
högt i tak. Här finns utrymme för stora 
projekt och lika stora känslor. Man får 
plats med alla sina tankar. Energi och 

solljus kan flöda fritt i huset. De generösa 
ljusinsläppen genom både stora och 

många fönster hjälper såklart till. Men 
det är något mer, även historien sätter 
sin prägel på det gamla skolhuset som 

byggdes 1897, strax utanför den lilla 
kyrkbyn Glostorp.

Kontrasten mellan 
det genuina gamla 
och det medvetna 
moderna.



Elever från klass två till fyra lärde sig att 
läsa och skriva här. Vissa av dem gick 
över en halvmil om dagen i sina tollor för 
att ta sig till skolan. Något som några av 
dem själva har berättat när de sökt upp sin 
gamla skola på äldre dar och blivit inbjudna 
på kaffe av husets nuvarande ägarinna och 
direktor. Som med andra ord är mycket 
mer gästvänlig och inbjudande än de flesta 
av de rektorer som har domderat i dessa 
domäner genom åren. 

Många är de historier som hon har fått höra 
om tiden innan hon förvandlade huset till 
ett hem. Historier om hur skrämda barnen 
blev när de såg rektorns fru speja på dem 
när de lekte på skolgården och om hur de 
fick turas om att bära in koks så skolsalen 
kunde värmas upp om vintrarna. 

Mycket har hänt i den gamla 
skolan sedan dess!

Ända fram till 1967 
var det här gedigna 
tegelhuset skola för 
traktens statarbarn.



 Stora genomgående renoveringar 
har moderniserat bostaden för att 
passa det moderna liv man lever 
idag. Men på exakt den plats där 
eldstaden som eleverna matade 

med koks en gång stod, står idag 
husets kamin. Fast nu för tiden 

används den mest för myseldning 
då huset har ett ypperligt 

värmesystem i form av bergvärme.



Den gedigna tegelbyggnaden 
har smyckats med många 
detaljer som alla berättar 
historier om saker som 
hänt här genom åren. Små 
kärleksbevis till huset. 
Små spår av tiden och de 
människor som bott i huset. 
Innan nuvarande ägarinna 
tog över så bodde traktens 
hantverkare, Holger, här 
tillsammans med sin fru 
Ranghild. 

Holger var en sakletare 
av rang som hade öga för 
vackra föremål och han 
sprang på många - både 
genom jobbet och på de 
auktioner som han besökte 
regelbundet runt om i 
Skåne. Han plockade bland 
annat hem en vindflöjel från 
ett slott i form av en drake, 
vilket gjorde att huset kom 
att kallas Drakens hus. Idag 
har vildvinet, som växer 
på uthuset där vindflöjeln 
sitter, klätt in det mesta av 
draken, men kvar sitter den 
och vakar över huset. 

Det är också Holger som 
funnit den vackra ytterdörren 
som en konstnär hade snidat 
för hand på 60-talet. Det är 
också han som satt in de 
vackra blyglasfönstren och 
dörrhandtagen, så huset har 
Holger att tacka för mycket. 
Åtminstone om du frågar den 
nuvarande ägarinnan. Kanske 
var det därför hon döpte sin 
tupp till just Holger. Tuppen 
har dock flyttat ut, precis som 
den tv-tittande påfågeln som 
han delade hönshuset med, 
men alla de ”smycken” som 
hantverkaren förskönade 
huset med, de finns kvar. 

Att det här huset 
alltid har varit 
väldigt omtyckt 
och kärleksfullt 
omhändertaget 
syns redan när 
man närmar sig det 
på gårdsplanen.





Året var 1994 när den nuvarande 
ägarinnan tog över efter Holger. Det var 
då som hon hittade exakt vad hon hade 
letat efter i två års tid. Hon jobbade 
som sångerska och teaterdirektör 
såväl som med TV och med barnteater 
så det hus som hon då var på jakt efter 
behövde ha ordentligt utrymme för 
kreativitet och det behövde vara högt i 
tak – på alla sätt. 

Drömmen var att skapa ett generöst hem där 
det fanns gott om plats för både stora tankar och 
små nya familjemedlemmar. Ett hus för skapande 
i alla former. Hon ville ha många rum och stora 
rum. Och vad kan vara större än en skolsal? Här 
inne märktes det knappt att man hade ställt in en 
flygel. Inte ens när IKEA spelade in en reklamfilm 
här inne och hade lagt kameraräls genom hela 
salen kändes det trångt. Kanske var det därför 
man inte tvekande att dela av skolsalen i mindre 
bitar när den stora renoveringen ägde rum. 





Insynsskyddad 
parkliknande trädgård



Under 29 år har ägarinnan grävt ner 
varje vårs nyinköpta vårlökar, efter 
att de blommat över i sin kruka, i 
trädgården och resultatet är smått 
magiskt. En fin tradition att fortsätta 
med för den som flyttar in…





Den uppvuxna trädgården, 
som påminner om en park, 
är helt insynsskyddad. 

De enda som ser dig här är alla småfåglarna 
och en och en annan fasan som gärna 
kommer på besök. Under vårdträdet, som 
är en Blodbok, har man suttit många sena 
sommarkvällar, ätit middag tillsammans 
och njutit av utsikten över fälten. Det är 
bara ett av de olika ”rum” som finns i 
trädgården. Det finns en given plats för såväl 
dunkgömme och fotboll som för meditation 
och morgonkaffet. Och för trädgårdsarbete 
för den som vill. Förutom vårdträdet finns här 
också fler stora, gamla träd – Ask, Kastanj, 
Lind och Björk för att nämna några –men det 
finns också en fruktlund med sju äppelträd, 
ett päronträd och ett plommonträd–  så 
höstskörden i det här huset är minst sagt 
god.  Men frukt är inte det enda man skördar 
i den här trädgården. 

På 1860- och 
1870-talen gav 
svenska staten 
ut särskilda 
typritningar för 
folkskolehus på 
landsbygden och 
i mindre städer. 
Det här huset är 
byggd efter just 
en sådan ritning.



Arkitekten Jonas Lindvall 
förvandlade skolsalen på 
bottenplan så den bättre passade 
familjens nya vardag. Vilket gjorde att trots 
att man delade upp den stora salen i fler rum så 
fanns fortfarande känslan av rymd kvar. 



Här finns ett kryddland med allt som 
behövs till matlagningen och hallon i 
överflöd. Men det som kanske ändå ger 
rikast skörd är rabatternas alla blommor. 
Daggkåpa, Bergsnejlika, Solhatt, Praktnäva, 
Malva, Pioner, Flox, Penningblad, Luktärt, 
Praktlysning, Kungsljus, Riddarsporre, 
Jättevallmo – listan på vad man kan klippa 
och sätta i vas från maj till oktober kan 
göras jättelång. 

Dessutom väller den ljusrosa klätterrosen 
New Dawn över hela staketet och hjälper 
till att bättra på insynsskyddet än mer. Den 
är minst sagt överdådig så där märks det 
knappast om man knipsar av några rosor 
till fredagsbuketten. Fast redan innan 
alla perenner sätter fart så blommar hela 
gräsmattan på framsidan av vårlökar. Under 
29 år har ägarinnan grävt ner varje vårs 
nyinköpta vårlökar, efter att de blommat 
över i sin kruka, i trädgården och resultatet 
är smått magiskt. En fin tradition att 
fortsätta med för den som flyttar in…

Inne i huset präglas livet av rymd 
och ute, när man befinner sig i den 
insynsskyddade, uppvuxna trädgården 
som påminner om en park, präglas 
livet av frihetskänslor. När blicken vilar 
i fjärran, då känner man att friheten är 
lite, lite större just här. 



När en av Sveriges 
bästa arkitekter 
själv får välja…



2006 när familjens behov hade förändrats 
och man behövde fler få rum satsade 
man stort och anlitade en av Sveriges 
bästa arkitekter, Jonas Lindvall – vars 
arkitektbyrå skapat allt från stjärnkrogar 
och spahotell till lyxiga privatvillor och 
interiörer för kyrkor.

Det resulterade i ett 
konstverk till trappa, 
två stora rum i varsin 
ände av huset och ett 
badrum i mitten med ett 
lite annorlunda fönster – 
inspirerat av ett av Jonas 
andra designuppdrag. 



Ägarinnan hade nämligen fått syn 
på hans designskisser för ett helt 
annat projekt där han höll på att 
rita på en interiör för ett spa och 
blev minst sagt förtjust i en av alla 
hans lösningar som innehöll bland 
annat ett poolgrönt plexiglas. 

Så därför sitter det nu ett 
spainspirerat specialfönster 
i det stora badrummet som 
släpper in ljus men inga blickar. 
Du kan med andra ord se ut 
men ingen kan se in.

Jonas fick också 
uppdraget att 
skapa den ”nya” 
övervåningen, 
som tidigare 
hade varit 
skolans slöjdsal. 



Inspirationen till det poolgröna plexiglas- 
fönstret kommer från ett av arkitekten Jonas 
Lindvalls andra projekt, ett spa i Halland. 





Härifrån har man fri sikt mot 
både den lilla byn och alla 
omkringliggande fält och hästhagar. 
Och det kommer man att ha även 
i framtiden. Det här är verkligen 
landet, samtidigt som du kan byta 
lugnet mot pulsen i Köpenhamn 
på mindre än en halvtimme. Hyllie 
station ligger 30 minuter bort med 
cykel, 10 minuter med bil, där tågen 
till Kastrup, Malmö Centralstation 
såväl som till Stockholm går.

Location 
Location 
Location

I den lilla byn Glostorp, 
som ligger ett stenkast 
från huset, finns en kyrka 
som är från medeltiden. 
Förr i tiden fanns här 
bara den och tre gårdar, 
och eftersom enskiftet 
aldrig kom till Glostorp 
så ligger gårdarna kvar 
på samma plats än idag 
– istället för att ligga 
utslängda som öar i ett 
hav av åkrar och fält. 

Men är det ”bara” en riktig bra espresso eller ett 
glas vin, från en flaska som inte vilar i husets 
egna lilla vinkällare, så behöver du inte ens ta dig 
så långt. Mindre än tre kilometer bort från huset 
finns Wasabi Orangeri. Café och restaurang i 
ett – där du kan njuta av en god lunch gjord på 
råvaror från deras egna odlingar. Och gillar du 
det du äter här kan du köpa med dig nyskördade 
grönsaker hem från deras butik.  I den hittar du 
även deras egenproducerade produkter, som 
ekologiska kryddblandningar, smaksatt vinäger 
och marmelader tillverkade på årets skörd. 

Hela området, som till 
stora delar består av 
jordbruksmark, har 
klassats som riksintresse 
för kulturmiljövården. 
Vilket innebär att marken 
mellan huset och byn är 
skyddad, så här kommer 
man aldrig bli ”inbyggd” 
av nya grannar som 
plötsligt kommer på 
oväntat besök. Så det är ingen överdrift att säga att det är ett unikt läge!



Bad 13 minuter bort

Att udden är en konstgjord halvö som 
byggts av rester från kalkbrytning och 
cementtillverkning är inget som man tänker 
på när man är där. Uppvuxna barrträd 
och buskar ger en känsla av att det alltid 
varit en levande natur här. Men så var det 
ju också snart hundra år sedan man bröt 
kalk här. Själva kalkbrotten finns däremot 
kvar, och är man sugen på mer äventyrliga 
bad så rekommenderas ett dopp i det 
större av de två kalkbrotten som finns här. 
Även andra årstider, när det inte är lika 
badvänligt i vattnet, är Klagshamnsuddens 
rekreationsområde väl värt ett besök, här kan 
du vandra, rida, fiska, kite- och vindsurfa, 
promenera med hunden eller bara vara.

Dessutom är 
det bara 13 
minuter med 
bil till Mallis, 
eller ja i varje fall till 
Cala Klagshamn, eller 
Klagshamnsstranden 
som den egentligen 
heter. Den ligger i 
Klagshamnsuddens 
naturreservat, strax 
söder om Malmö. 
Husets ägarinna kallar 
stranden för ”Lilla 
Mallorca”.   De vita 
stränderna, vikarna, 
de uppvuxna furorna, 
träbryggorna och 
de vindskyddande 
buskarna påminner 
henne semestrar i 
sydligare breddgrader. 

Vill du hellre ta cykeln ut i naturen så kan du trampa iväg 
till Käglinge rekreationsområde som ligger mindre än en 
kvart bort. 

Naturområdet, som är lika stort som Slottsparken, 
Kungsparken och Pildammsparken tillsammans, var förr i tiden 
en gammal grustäkt men har förvandlats till ett stycke skånsk 
natur med mjuka kullar och dammar fyllda av grodor, men här 
finns även skog och ängsmarker. Här kan du få en skymt av 
den sällsynta orkidén Kärrknipprot och i vattendragen finns nio 
av Sveriges totalt fjorton grodarter. Har man ett fågelintresse 
som sträcker sig längre än att mata småfåglarna på vintern 
så kan man utan större besvär kryssa ormvråk, tornfalk och 
sparvhök här under de kallare månaderna, medan man på 
sommaren kan sätta ett kryss för backsvala, kärrhök, glada, 
sånglärka, näktergal, lövsångare och koltrast. 



Käglinge rekreationsområde är 
ett populärt rekreationsområde 
som många kommer till för att 

för att få njuta av avkopplingen 
som naturen erbjuder. Fast om 

man bor i den gamla skolan 
på Glostorp Kyrkoväg så 

behöver man egentligen inte 
åka någonstans alls för att få 
återhämtning – trädgården är 
en rogivande oas där axlarna 
sjunker ner automatiskt och 
där det är lättare att andas. 

Men ibland kan man ju vilja ha 
omväxling eller  

en längre promenad. 







Skolhusarkitektur i Sverige

I Sverige började skolhusarkitektur etablera 
sig som en egen byggnadsform i samband 
med att folkskolestadgan, som skulle ge 
barn baskunskaper i olika ämnen, antogs 
1842. De nya bestämmelserna ledde till en 
stor ökning av skolhusbyggen i mitten av 
1800-talet. På 1860- och 1870-talen gav 
svenska staten ut särskilda typritningar för 
folkskolehus på landsbygden och i mindre 
städer. Skolöverstyrelsen upprättade bygg-
regler och standardritningar som i detalj 
bestämde klassrumsstorlek och inredning.  
1962 kom grundskolereformen som kom att 
prägla välfärdsstatens skolbyggen när skolan 
skulle bli ett redskap i skapandet av det jäm-
ställda samhället. Svensk skolhusarkitektur 
anses vara en viktig del av landets kultur och 
en spegel över samhällsutvecklingen från 
1850-talet fram till i dag.

Källa: Wikipedia



Friheten i att vara sig själv.
Att skapa ett kreativt hem.



På tomten finns ett uthus 
– med garage, förråd 
och ”målarrum”–  en liten 
lekstuga och ett för tillfället 
tomt hönshus, där det som 
sagt tidigare har bott både 
höns och en påfågel. Även 
om just påfågeln faktiskt 
oftast sov på taket efter 
avslutad TV-kväll där han 
suttit på trappräcket utanför 
vardagsrummet och smyg-
tittat på kvällens långfilm… 

Men det, det är en 
annan historia.





Herrn i huset har ett stort 
vinintresse, men det syns 
tydligare under köket än i 
köket. För via en liten trappa i 
köksentrén kan man ta sig ner 
i husets lilla ”vinkällare”. Det 
är egentligen bara vinhyllor 
som står i för dem perfekt 
temperatur. Men den är ett 
bra komplement till den lilla 
vinkylen i köket.  



”Här finns utrymme för stora projekt 
och lika stora känslor. Här får man 
plats med alla sina tankar.”

säljarna 



DRIFTSKOSTNAD/ÅR
El inkl. nätavgift, uppvärmning och hushållsel: 
31 503 kr*, vatten & avlopp: 5 215 kr, renhållning: 2 
190 kr, försäkring: 
8 075kr, sotning 700 kr.

Totalt:  47 683 kr/år med 4-5 personer i hushållet.

*Elkostnaden beräknad utifrån säljarens gällande 
elpris. Hushållet förbrukar idag 16 625 kWh/år.
Därutöver tillkommer fastighetsavgift om 8 524 kr/
år. 

(Kostnader för fiber är ej inräknade ovan.)

Siffror o kalla fakta

BOSTADSHUS - KONSTRUKTION
Byggnadstyp: Gammal skola 1 ½ plan med 
uthus
Byggnadsår: 1897
Stomme: Tegel
Fasad: Tegel
Bjälklag: Trä
Tak: Falsat plåttak från 2006
Fönster: 2-glas och Velux takfönster på ov. 
Plåtarbete: Lackerad plåt 2006
Grund: Torpargrund med två små källare
Ventilation: Självdrag med frånluftfläkt i badrum
Uppvärmning: Markvärmepump IVT-panna 
2006, vattenburet värmesystem. El-golvvärme i 
badrum på ovanvåning. Braskamin.
Vatten & avlopp: Kommunalt vatten året om, 
kommunalt avlopp.
El: Nydragen el på ovanvåningen. 
Uppkoppling internet: Fiber

 
Användbar golvyta, takhöjd och annat  
uppmätt på plats 
Användbar golvyta är uppmätt på uppdrag av Uppvik & 

döttrar i samband med framtagning av ritning. Köpare 

som anser att bostadens exakta storlek är av avgörande 

betydelse inför ett fastighetsköp uppmanas att göra en egen 

uppmätning.

BOSTADSHUS
Total golvyta: ca 276 kvm

Bottenvåning
Golv: ca 161 kvm
Takhöjd: 2,9-2,95 m. Flygelrummet 3,25m
Ovanvåning
Golv: 115 kvm
Takhöjd: 3,25/1,97 m + 3,5/2,2 m (tak/bjälke)

Garage
Golvyta - 42 kvm
Takhöjd - ca 1,7-2/1,9 m 
(loftet 1,77 t nock)

BOSTADSHUS
INREDNING & UTRUSTNING  

Kök: Platsbyggt lantkök med kyl/frys, spis, 
keramikhäll, vask med rostfri diskbänk, vinkyl.
Bänkskiva av massiv ek vid spis och disk och av 
björk på köksön.

Tvättstuga: LG tvättmaskin/torktumlare 2022 - 
CM20T5S2E

Badrum ov: 
BV. Helkaklat med toa, tvättställ, badkar/dusch 
klinker, frånluftsfläkt. Fackmannamässigt utfört.

OV. Arkitektritat helkaklat badrum i kub med 
toa, tvättställ, dusch, badkar, badrumsmöbel med 
svart granitskiva samtliga armaturer från Sanova, 
golvvärme, frånluftsfläkt. Fackmannamässigt utfört. 

Trappa: Specialgjord svängd trappa från 
Snickeribolaget.

Innerdörrar: 3 st dörrar med blyglas, 
spegeldörrar, dubbeldörr till matsal och skjutdörr 
till badrum ov.

Golv: Fiskbensparkett, parkett, vitsåpade trägolv, 
tegel, klinker och linoleum.

Ytterdörr: Handsnidad teakdörr

Eldstäder: Braskamin

ÖVRIGA BYGGNADER
Uthus bestående av tre delar: garage med 
snickarverkstad, ett litet ”butikutrymme” och ett 
f.d. hönshus.

Pris: 6 750 000 kr eller bästa bud 

Fastighetsbeteckning: Malmö 
Glostorp 31:1
Adress: Glostorps Kyrkoväg 15,  
238 41 Oxie Malmö
Tomtareal: 2.470 kvm, friköpt
Taxeringskod: 220, Småhusenhet, 
helårsbostad för 1-2 familjer
Taxeringsvärde: Totalt 3 680 000 kr, 
varav byggnad 2 340 000 kr och mark. 
1 340 000 kr
Taxeringsår: 2021
Pantbrev: 4 st om totalt 1 959 435 kr
Servitut: Inga kända inskrivna. 
Kommunen har avtalsservitut för åtkomst 
till avloppsbrunn, dokument kan uppvisas.
Försäkring: Länsförsäkringar, fullvärde
Storlek: 231 kvm boyta, enligt 
Lantmäteriets fastighetsutdrag. 
Antal rum: 9 rum, varav 4-5 sovrum

ENERGIDEKLARATION
Utförd: 2022-09-13
Energiklass: D

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.

Vi bryr oss om din integritet - GDPR
Vi bryr oss om din integritet - GDPR Vi sparar dina 
uppgifter som namn, mobilnummer och mailadress för 
att vi ska kunna nå varandra i samband med husintresset. 
Mer information om behandling av dina personuppgifter f 
inner du vid husbeskrivningen på  vår hemsida. 

Boendekostnadskalkyl
Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller gärna en 
skriftlig boendekostnadskalkyl till den slutliga köparen 
vid förfrågan.

Utrymme för en liten butik, 

keramikstudio eller något 

annat trevligt!



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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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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TEAMET BAKOM

Foto
Gabrielle Malmberg 
Elisabeth Wretsell
Text
Catja Björklund
Formgivning
Mi Ståhl 
Uppmätning & skisser 
Therese Carnemalm
Ansvarig mäklare
Elisabeth Wretsell

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).
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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, form & inredning
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!

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

Uppvik & döttrar ÖSTERLEN
Tjörneröd/Eljaröd 4905

273 56 Brösarp
0414-708 00

hus@uppvik.nu

www.uppvik.nu

Therese Carnemalm
ÖSTERLEN /VÄSTERLEN
Handgjorda ritningar

Peter Olsen
Hantverkare & finfixare
Uppvik ÖSTERLEN

Roxanna Wretsell
Uppvik VÄSTERLEN
Visningar & styling

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

Catja Björklund
Uppvik ÖSTERLEN
Text, foto & inredning
0735-181828
catja@uppvik.nu

Mi Ståhl 
Fastighetsmäklarstuderande
Uppvik ÖSTERLEN
Form, foto & inredning
0733-714714
hus@uppvik.nu


