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Mäktiga maj välkommen, äntligen går vi mot ljusare tider och det i dub-
bel bemärkelse! Backar vi bandet blickar vi tillbaka på ett annorlunda år 
men också ett år där det tagit ordentlig fart på bostadsmarknaden och 

inte minst vad det gäller villa. Kanske är våra allra bästa villatider här och nu oav-
sett om du väljer att sälja eller bo kvar. Tid för njutning inte minst, samt tid för att 
kanske realisera bostadsdrömmar. Missa inte alla fina tips vi bjuder på i vår- och 
sommarnumret av Magasinet Bostad.

Kanske drömmer du om något helt nytt? Eller drömmer du om en egen medelhavs- 
pool på hemmaplan? Du missar väl inte heller vårt stora och breda utbud av helt nya  
bostäder? Kanske den där våningen i stan, eller det nya huset i kranskommunen 
med närhet till skola och barnomsorg? Nerven på villamarknaden har gjort att vi 
når nya noteringar på slutpriserna och det i hela Skåne. Under 

det senaste året har snitt-
villan stigit med 18,5 % enl. 
Svensk Mäklarstatistik*.

Funderar du på att kanske 
sälja eller bara är 
nyfiken på vad 
ditt boende är 

värt? Bjud in oss du med, personligt eller digi-
talt, så bjuder vi dig på fyra vackra glas till 
ett värde av 399:-! Och det oavsett om det är 
våningen eller villan det gäller. Vi finns här för 
dig och får bostäder sålda hela sommaren!

BOSTTAD
MAGASINET KONTAKT

010-265 00 95 
Mariedalsvägen 45, Malmö

ANSVARIG UTGIVARE 
Johan Linde

ETT MAGASIN UTGIVET  
AV VÅNINGEN & VILLAN 
MALMÖ
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FÖLJ OSS PÅ VÅRA SOCIALA MEDIER

#våningenvillan

@vaningenfastighet

”VILLATIDER,  
HEJ HEJ, VILLATIDER!”

Bostadsmarknaden 
på Näset

Fröken Nylund 
Vi längtar efter ljus och grönska

Vår pool – vår dröm 
Följ en familjs poolbygge

Sommarhuset 
Ett kärt smultronställe

Sätt stilen 
i sommarstugan

Skapa rätt stämning 
med lister

Ditt andra vardagsrum 
Bruket kaffebar

Hälsokontroll på ditt hus 
Råkoll ger tips

Nya franchisekontor 
i Hässleholm och Kristianstad

Vad såldes villorna för? 
Siffror för Vellinge och Lund

Stylisten tipsar 
Dekorera med en planka

Besiktningsmannen tipsar 
Så mäts radon i din bostad

Uteliv 2021 
Uterummet som ett andra hem

Flytta till nybyggt 
Hur går man tillväga?

Våra mervärden 
Du väljer – Vi säljer!

Välkommen

FORMGIVARE
Elisabeth Eriksson
elisabeth.eriksson 
@vaningen.se

OMSLAGSFOTO
Våningen & Villan

HEMSIDA 
vaningen.se

TRYCK 
V-TAB, Vimmerby

NÄSTA NUMMER 
10/2021

Våningen & Villan reserverar 
sig för eventuella felskrivningar.
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BOSTADSMARKNADEN 
När vi nu ett år in i pandemin blickar tillbaka på bostadsmarknaden nere på 
Näset har det varit ett synnerligen intressant och annorlunda år. Någon gång 
i mars 2020 blev telefonerna helt tysta och viljan att ändra sin boendesituation 
blev plötsligt mer eller mindre obefintlig.

ppå Näset Näset

Våningen & Villan Höllviken Näset/Vellinge – Falsterbovägen 91 A – 040-98 11 77

Pågående affärer drogs till-
baka och att lägga ut något 
nytt var det inte tal om. Bör-

sen hade rasat men började åter-
hämta sig kort därefter och när vi 
nu samtidigt hade ett historiskt 
lågt utbud i kommunen fanns det 
knappt några bostäder att köpa. 
Så efter bara några veckor börja-
de vi märka att viljan att flytta på 
sig fanns där igen.

Önskan att se om sitt hem 
och förändra sin boendesituation 
blev nu viktigare än på länge. De 
som hade mindre tomt letade hus 
med en större för att exempelvis 
kunna bygga den där poolen.  
Gemene man skulle nu bygga 
uteplats, hemmakontor och 
attefallsbyggnad. De som bodde 
i lägenhet ville ha hus. Till detta 
ett fortsatt högt tryck från famil-
jer i Malmö med omnejd som 

vill flytta ner på grund av vår 
vackra natur, omtalade skolor 
och annat. Att många arbetade 
hemma fungerade ju hur bra som 
helst. ”Teams” blev allmänt ved-
ertaget, men vi fick ofta komma 
hem till familjer där köksbordet 
blivit skrivbord eller så hade man 
gjort om nån klädkammare till 
”kontor” med följden att det stod 
högar med lådor längs väggarna.
Vi har sett många minst sagt 
kreativa lösningar. Så att få till 
ett extra rum för skrivbord står 
högt på listan. Tidigare på vis-
ningar var det viktigt med antal 
sovrum, nu talas det ofta om ”tre 
sovrum och ett arbetsrum”.

Året har kantats av ovan-
ligt många försäljningar innan 
de når den öppna marknaden. 
Vi har fått in upp mot hundra 
intresseanmälningar på hus 
genom att endast lägga dem som 

snart till salu, riktat till speku-
lanter som lagt en bevakning 
på marknaden. Vi har sett en 
markant prisökning i hela kom-
munen som kan härledas direkt 
till det låga utbudet och den höga 
efterfrågan.

Många vill som sagt flytta, 
men med ett så lågt utbud så är 
det få som vågar sälja innan man 
hittat något nytt. Det skapar 
en inlåsningseffekt och om alla 
tänker så kommer det inte ut 
mycket mer på marknaden än 
de som tvingas sälja på grund av 
ändrade livssituationer.

När utbudet varit så lågt som 
det är och efterfrågan fortsatt 
hög så ville några av mäklarna på 
kontoret i Höllviken testa ett nytt 
arbetssätt. Så istället för att som 
traditionellt arbeta med endast 
sina egna objekt så väljer ofta 

våra lokala mäklare att gå sam-
man som ett team och arbeta till-
sammans med alla sina kunder. 
Detta har gett att de som anlitar 
detta mäklarteam får över 30 års 
erfarenhet samt hela företagets 
nätverk och kompetens, men 
allt detta till samma arvode. En 
större möjlighet att hjälpa till att 
matcha och söka upp bostäder 
som inte ligger till salu men där 
de vet att det finns en vilja till 
förändring. Och genom att t.ex. 
vara två mäklare på varje visning 
får dessutom spekulanterna full 
uppmärksamhet.

Vi har en lång lista med 
sökande kunder som inte hittat 
sin drömbostad än, så som vi 
mäklare alltid säger…

Går ni i flyttankar, slå oss 
gärna en signal så kan vi berätta 
vad vi kan göra för just dig.

MAJ 2021

* Källa: Svensk Mäklarstatistik villor i Skåne 20.04.07–21.04.07

JOHAN LINDE
VD & REG. FASTIGHETSMÄKLARE
VÅNINGEN & VILLAN

Dags att flytta från 
en våning till en 
annan eller köpa 
drömkåken?
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* Källa: Svensk Mäklarstatistik villor i Skåne 20.04.07–21.04.07

MER ÄN MER ÄN MÄKLARE!MÄKLARE!
+18,5 % +18,5 % PRISUTVECKLING PÅ VILLORPRISUTVECKLING PÅ VILLOR**
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Det man först ska börja med 
är att städa av sin uteplats 

och ta bort gamla och vissna väx-
ter så man får en klar överblick 
över hur mycket växter och kru-
kor som det behövs komplet-
teras med. Der är fint att jobba 
med 2–3 olika typer av material 
och storlek på krukorna. Blanda 
matta material som t.ex. kru-
kor i lera och korgar med blanka 
material som glaserade kru-
kor och metall. För 
att få en lummig och 
mysig känsla kan man 
börja med några större 
högre växter som t.ex. 
olivträd, lagerträd, 
cypress  eller något 
annat högre träd. Därefter 
fortsätter man med några mindre 
krukor som man sätter i grupper 
vilket ger ett lugnare intryck.
Det är bra att ha ett tema så man 
har en klar linje att jobba efter. 
Ett förslag kan ju vara medel-
havstema med citrusväxter, oliv-
träd, rosmarin, lagerbuskar m.m. 
Ett annat tema kan vara att jobba 
med klassiska blommiga växter 
som pelargon, begonia, stjärnöga, 
jätteverbena, blomstertobak och 
snöflinga m.fl.

Något som också gör uteplat-
sen mysigare är lyktor och uteljus 
som har en kraftig låga och tål 
vind mycket bättre. Man kan 
även använda sig av en utomhus-
matta vilket gör det mycket mer 
ombonat, man skapar helt enkelt 
utomhusrum med innekänsla. 
Det man kan börja med tidigt på 
säsongen (mars) är olika lökväx-
ter och violpenseér som tål någon 

minusgrad. När temparatu-
ren stiger till över åtta grader 
på natten så går det mesta att 

plantera ut, men 
var försiktig och 
ha koll på nat-

temperaturen, för 
de flesta blommor vi köper 

är drivna i växthus och är där-
för känsligare för utomhusklimat 
i början. Det är även viktigt att 
veta vad man har för väderstreck 
på sin uteplats och välja växter 
som klarar sol/skugga etc.

Trenden nu när vi skapar vår 
uteoas är att det ska vara mycket 
grönt så man får en riktigt lum-
mig känsla, en plats där man kan 
få dra sig tillbaka från varda-
gens stress. Gärna också en mysig 
soffa att krypa upp i tillsammans 
med en värmande filt.

VI LÄNGTAR 
EFTER LJUS 
OCH GRÖNSKA! 
I dessa pandemitider har hemmet blivit en alltmer 
viktigare plats för oss. Nu när våren är här vill vi alla 
så klart sätta igång med att göra fint på vår uteplats, 
balkong, terrass etc.

I SAMARBETE MED FRÖKEN NYLUND PÅ LIMHAMN 
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Det hela började med att 
den stora familjen med 
tre ungdomar och ett 

barn hade vuxit ur sin båt. De var 
trötta på att ständigt packa och 
åka iväg.  

– Vi hade ett litet familjeråd och 
då kom idén upp om ett poolbygge 
och ungdomarna erbjöd sig att 
hjälpa till, berättar Joachim. Sagt 
och gjort började ung domarna 
gräva för att undersöka hur 
marken såg ut, om det ens var 
möjligt att få till en pool på den 
rätt bergiga tomten. Efter en del 
funderingar och undersökande 
kom de fram till att de fick bli 
en delvis nersänkt pool. Beslutet 
föll även på en formgjuten pool 
i betong. Innan familjen kom så 
långt som till att gjuta var det ett 
hårt arbete med att gräva. 

Vi fick hjälp av kompisar med 
formen till väggarna och när bot-
tenplattan var gjuten, var det dags 
att bygga in själva poolen. Där 
hyrde familjen in hantverkare.  
Det murades väggar och snick-
rades trädäck. Allt byggdes i våg 
med den redan befintliga uteplat-

sen, som en förlängning. Paret 
byggde i samma stil som den 
befintliga uteplatsen med trä, vit-
putsad betong och sten och för att 
passa med huset. De valde att måla 
poolen i en epoxi-färg i vit nyans. 
Epoxi-färg är en tvåkomponents-
färg som passar att måla i pooler 
och eftersom det hade blivit mer 
komplicerat att ha liner på grund 
av berget så föll valet på att måla. 
De var eniga om att ha ett auto-
matiskt pool överdrag och salt-
klorinator men det funkade inte 
vidare bra ihop utan skapade rost 
i hydraul systemets metalldelar.

– Tycker det är lite trist att vi inte 
fick den informationen av pool-
återförsäljarna, att saltklorinatorer 

inte funkar med pool överdrag 
som har hydraulik, så nu är vi 
tvungna att köra med klor, berättar 
Joachim.

– Vi satsade på ett automatiskt 
poolöverdrag för att det skulle 
vara smidigt att öppna poolen för 
alla, stora som små, tillägger han.
Poolbygget startade på hösten och 
även om det inte var helt färdigt 
kunde de bada i poolen de två sista 
veckorna i augusti sommaren efter. 
Det var lycka och familjen hade tur 
med vädret så det blev en hel del 
bad den sensommaren.

Året därpå var det detaljer som 
skulle göras färdigt. Dels skulle 
den befintliga uteplatsen fogas 

samman med poolområdet på 
ett snyggt vis. Joachim gjöt plat-
tor av betong i en egenbyggd 
träramsform på rutor om 1x1 
meter. En yta som i dag är sol- 
och matplats. Belysning i muren 
runt poolen installerades, staket 
snickrades och alla murar måla-
des.

Ett par egenbyggda solsängar  
i trä fick Joachim snickra ihop  
och paret köpte riktiga säng-
madrasser. De lät en lokal 
skräddare sy galon överdrag till 
madrasserna för att de skulle 
hålla mot regn och på det viset 
slippa släpa in dem varje dag. 
En dusch var också en sak som 
kom till sommaren nummer två, 
så familjen slapp att gå in och 
duscha.

Familjen är mer än nöjda över 
resultatet med poolen och miljön 
runt omkring. De njuter av här-
liga sommardagar med solning 
och bad, morgondopp innan job-
bet och inte att glömma kvälls-
dopp i skenet av poolbelysningen 
innan man kryper till kojs. 

VÅR POOL
I en miljö som skulle kunna vara vid den spanska solkusten men med svensk natur i fokus,  
har familjen byggt och skapat sitt drömprojekt, en pool. Dock inte utan hårt arbete, slit, hjälp 
från vänner och hantverkare. Här njuter familjen av lata sommardagar och festliga måltider.

Hela pool området andas medelhav med växter som lavendel, citrusfrukter och mycket grönt. Här kan man ligga och läsa en god bok och blicka ut 
över poolen.

 – våår ddröm
FOTO: MAGNUS ÖSTH

Poolen i betong mäter 4,35 m x 8 m och är byggd med två nivåer, ena sidan har ett vattendjup på 1,20 m och sedan 
blir den 1,70 m på det djupaste. Solsängarna är egen design med inspiration från en semesterresa till Kroatien.  
Dynorna är av riktiga tjocka sängmadrasser och har ett överdrag av vattentät galon som en lokal skräddare har sytt.

Duschen har en yta av trä att stå på 
och vita stenar runt omkring. 

Vid bergets fot står två hopfällbara solsängar, 
original från 70-talet och en drinkvagn i rostfritt 
stål, perfekt avlastningsbord vid grillning. 

Upp till poolområdet ligger en fin grusad gång med stora plattor.

De 1x1 meter stora plattorna är gjutna  
i ett ramverk av trä. 
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Ett kärt
SMULTRONSTÄLLE
Sommarhuset – en plats med minnen av härliga sammankomster, en oas för åter  -
hämtning och många sköna stunder. En plats att samla kraft vid men också för omväxling.

I vårt hårt uppskruvade samhälle och inte 
minst i den tid vi nu lever i, söker vi oss ut  
i naturen och våra trädgårdar för rekreation. 

Det är så det ska kännas att vara lycklig ägare 
till sin sommaridyll. 

Men när stressen hopar sig och känslan av 
en massa outtalade ”måsten” knackar på men 
orken och glädjen tryter då är det kanske bäst 
att låta de fina minnena få skina och förnuftet 
tala och förbereda en försäljning.

Här kommer lite tips!
Att inte mäkta med underhåll innebär onö-

dig kapitalförstöring och även ett dåligt sam-
vete. Då är det smart att ta hjälp av en erfaren 
fastighetsmäklare på Våningen & Villan som 
kan finnas tillhands för tips och råd under en 
sådan process – från tanke till handling.

Vad ska jag som säljare tänka på  
inför en försäljning?

– Se över ditt fritidshus. Behöver något  
målas om? Ett staket kanske behöver lagas? 
Det är viktigare än man tror eftersom det 

handlar om betraktarens öga och det första 
intrycket! Ytterdörren kanske behöver oljas 
eller målas? Altanerna behöver kanske tvättas 
och behandlas?

– Något du inte får glömma är tomten.  
Klipp häcken, ta bort sly, kratta grusgångar 
osv.

Vad ska jag som köpare tänka på?
– Något av de viktigaste är att läsa igenom 

detaljplanen för att veta vilka rättigheter och 
förutsättningar som finns för området/plat-
sen. Hur stort får du bygga? Hur många bygg-
nader får du bygga? Är det åretruntvatten? 
Sam fällighet eller gemensamhetsanläggning 
samt hur är tillgängligheten under vinterhal-
våret?

– Dessutom är det förstås viktigt att göra en 
besiktning. 

Historik är också alltid spännande. Så ta 
reda på så mycket du kan från din säljare  
om historiken för platsen och byggnaden.  
Betydelsefullt att ha möjlighet att föra det vi-
dare till nya generationer.

När är det absolut bästa tiden 
att sälja?

– När det gäller fritidshus så är det på 
våren! Det är nog den enda typen av bostad 
som vid en försäljning har störst fördel av att 
marknadsföras vid en specifik tidpunkt. Ett 
fritids boende ska med varm rekommendation 
säljstartas på vårkanten då suget på avslapp-
nad ledighet, grill, sommar och sol är som 
störst.  

TIPS TILL SÄLJARE
•Rensa – släng eller sälj 
•Kratta grusgångar 
•Fixa altanen och staket 
•Olja eller måla  
ytterdörrar 
•Klipp häcken 
•Ta bort sly

TIPS TILL KÖPARE
•Läs igenom detaljplanen
•Boka besiktningsman 
•Ha koll på sommar-  
alternativt vintervatten 
•Tänk på merkostnader 
såsom samfälligheter  
och vägföreningar 
•Ha koll på servitut  
såsom vatten och vägar  
– är det inskrivet? 
•Finns bad- och  
båtplatser i närheten?

Historik är  
alltid spännande.

MAJ 2021

9

Tobias, försäkringsspecialist 
och padelentusiast: 

”En bra padelspelare 
fokuserar alltid på 
möjligheterna.”

Alla har nytta 
av en bra coach

Bolån, drömspar och pensionsplaner som ger svängrum 
i vardagen. Vi hjälper dig att ta kontroll över ekonomin 

och coachar dig till en god ekonomihälsa, 
bra för både plånbok och planet.

Boka digitalt möte:
sparbankensyd.se
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SÄTT STILEN  
i sommarstugan

Lampa Lucena  
By Rydéns

Stol Wikholmform

Vintage-
bord

Betongbord
MBJ Design

Rottingstol 
Wikholmform Ljuslykta

Wikholmform

Kruka 
Wikholmform

Matta 
Affari

Kuddar 
Fondaco

Kroklist Clas 
Olsson

Kudde  
Wikholmform
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FOTO: AFFARI 
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Sommaren nalkas och det är dags  att bege sig till sitt sommarnöje.  
Kanske har du precis köpt ett nytt fritidshus och vill renovera eller så känner  
du att det är dags för ett ansiktslyft av ditt sommarhem. Hitta stilen!
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Den som köpt en bostad 
från förra sekelskiftet upp-
täcker tyvärr alltför ofta 

att det finns få originaldetaljer 
bevarade på grund av tidigare 
ägares renoveringar. Byggföre-
taget D-cors affärsidé är att det 
ska vara enkelt att återskapa en 
bostads forna charm med hjälp av 
stuckatur och att det dessutom ska 
vara enkelt att sätta upp den på 
egen hand. 

–  Tidigare har den som velat 
ersätta förlorade originaldetaljer 
i sekelskifteslägenheter nästan 
uteslutande endast kunnat välja 
på produkter i gips. Nackdelen 
med det har varit att det inneburit 
dyra hantverkarkostnader och 
tunga produkter. Numera finns 
moderna och kvalitativa lätt-
viktsmaterial, framtagna utifrån 
gamla modeller, som är enkla att 
montera men även 100 % återvin-
ningsbara. De allra flesta av våra 
modeller går dessutom utmärkt 
att använda utomhus eller i bad-
rum, berättar Elias, VD D-cor.  

Stuckatur kan exempelvis 
vara ornamenterade taklister, 
detaljerade takrosetter, utsmyck-
ade hörndekorer, ornament eller 
takplafonder. Men även enklare 
modeller med mjuka former. 
Till den som ska sätta igång med 
renoveringen finns några tips att 
tänka på. 

– Håll det så tidsenligt som möj-
ligt! Det är lätt att bli förtrollad av 
bilder på maffiga sekelskiftesvå-
ningar med överdådig stucka-
tur men bäst och mest hållbart 
resultat får man genom att följa 
den egna bostadens ursprung och 
originalstil. Bor man i en nyare 
bostad finns det lister som är 
anpassade för dessa med mer mo-
derna uttryck och i en design som 
inte alls påminner om sekelskifte. 
Dessa går även att kombinare med 
LED-belysning, vilket är utmärkt 
med tanke på hur viktig ljussätt-
ningen är för ett rum. 

På senare tid har en del nya 
lister och designelement blivit allt 
mer efterfrågade.

– Storsäljarna är fortfarande tak- 
lister, takrosetter och vägglister. 
Samtidigt ser vi ett allt större in-
tresse för olika fasadelement som 
exempelvis fasadlister och plattor. 
De är än så längre relativt svåra att 
hitta på den svenska marknaden 
men desto mer vanliga i länder 
som Spanien och Frankrike. En 
annan allt mer växande kategori 
är kornischer, det vill säga en sär-
skild typ av taklist som sätts en bit 
från väggen och som på ett elegant 
sätt gömmer gardinfästet. Dessa 
går utmärkt att kombinera med 
belysning och många tycker att 
de ger en snygg hotellrumskänsla. 
Vi ser även att de som köper våra 
traditionella taklister väljer att 
placera dessa en bit från väggen 
för att skapa samma effekt. Lister 
ger helt enkelt väldigt många möj-
ligheter, är man osäker på vilken 
list eller kornisch som passar så 
går det bra att beställa provbitar så 
att man kan prova hemma innan 
köp. 

Kika in på d-cor.se eller inspi-
reras @dcor.se på Instagram.

Du som köpt en ny bostad står inför utmaningen att skapa ett hem 
att trivas i. Med hjälp av lister finns det stora möjligheter att skapa 
förändring, oavsett om det är ett renoveringsobjekt som ska återfå sin 
forna glans eller en modern bostad som behöver kännas mer ombonad. Skapa en hotellrumskänsla genom att 

fästa taklisten en bit från väggen.

LYFT DITT 
SEKELSKIFTE 
TILL DESS 
FORNA DAGAR!

På D-corhome.se hittar 
du lampor, dörrhand-
tag, inredning, beslag, 
textil och mycket mer 
för att skapa ett hem 
i klassisk stil med fina 
detaljer.

Använd koden ”Villan” 
för att få 15 % rabatt 
på ett helt köp. 
Koden gäller tom 30/6 2021 
och kan inte kombineras med 
andra eventuella erbjudanden.

www.d-corhome.se 

MED 
LISTER!

SKAPA 
DEN RÄTTA 
STÄMNINGEN

Erbjudande!

Taklist Z143 
och takrosett R250 
hemma hos inred-

ningsprofilen 
Emelie ”34 kvadrat” 

Ekman.

12 stora kakor:
265 g vetemjöl 
1 tsk bakpulver
½ tsk bikarbonat
1–2 tsk salt
100 g farinsocker
1 msk vaniljsocker
100 g mörk choklad, hackad
100 g strösocker
15 g ljus sirap
75 g vatten
125 g neutral olja 

VI BJUDER PÅ RECEPTET TILL VÅRA BÄSTSÄLJARE – CHOCOLATE CHIP COOKIES! 

DITT ANDRA 
VARDAGSRUM 
I HELSINGBORG 

BRUKET KAFFEBAR

15 % 

PÅ NÄSTA FIKA! 
FÖR ATT FÅ RABATT, UPPGE:  

VÅNINGEN & VILLAN 
GÄLLER TILL 2021.06.30 

Bruket kaffebar & kafé är ditt andra vardagsrum i Helsingborg. Du är alltid 
välkommen för en fika, lunch eller för en go’ lyxfrukost. Sedan dagen vi 
öppnade 2019 har vi gjort allt själva från grunden, på de bästa råvarorna vi 

kan få tag i. Vi samarbetar med Balck Coffee i Kalmar som köper alla sina kaffe-
bönor direkt från producent och rostar fantastiskt specialkaffe till oss. 
Vi tror att vi kan göra skillnad genom att servera så bra mat vi bara kan. För oss 
ska bra mat inte bara vara god utan också så hållbar som möjligt. Vi tror att bra 
råvaror är ekologiska och närproducerade, därför följer vår meny säsongen och 
byts varje månad. Senast vi räknade var 75 % av våra råvaror ekologiska och vi 
samarbetar med flera lokala producenter.

Gör så här:

1. Blanda mjöl, bakpulver, bikarbonat, salt, farinsocker och vaniljsocker i en stor skål. Rör i chokladbi-
tarna. 

2. Vispa ihop strösocker, sirap och vatten tills sockret så gott som löst sig. Vispa ner oljan och vispa tills 
allt blandats väl.

3. Vänd ner oljeblandningen i de torra ingredienserna tillsammans med chokladen och rör tills det pre-
cis blandats. Ställ i kylen minst 2 timmar. Gärna mer.

4. Sätt ugnen på 175 °C. Forma bollar av degen och lägg glest på plåtar med bakplåtspapper. Platta till 
kakorna med handen.

5. Baka i cirka 14 minuter mitt i ugnen, eller tills kakorna är precis gyllene i kanterna. Låt svalna helt.

WWW.BRUKETKAFFEBAR.SE
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HÄLSOKONTROLL 
av ditt hus! 
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Hur går en besiktning till?
Exakt hur en besiktning går till beror på huset och vad för typ av 
besiktning du vill ha. 

1. Du delar info
 Det första steget är alltid att du delar med dig så mycket som möjligt om tidigare 

renoveringar, skador, ritningar, etc.

2. Besiktning
 Andra steget är en okulär kontroll. Detta innebär att vi undersöker alla synliga ytor 

såsom väggar, tak, fönster, kök, badrum, tak, källare. Vi borrar inte några hål i väggar 
eller liknande. Vi kollar på alla delar av fastigheten både invändigt och utvändigt så 
som garage, balkong och tomt.

3. Protokoll
 Om vi hittar potentiella problem kommer vi ge förslag på hur vi kan undersöka dessa 

mer noggrant. En besiktning är en billig försäkring mot framtida problem. Våra be-
siktningsmän hjälper dig förstå vart framtida fel kan uppstå och hur du kan förebyg-
ga och åtgärda dessa.

 När besiktningen är klar kommer vi att leverera dig ett grundligt utfört protokoll som vi går 
igenom tillsammans med dig. Eventuella anmärkningar, risker och problem redovisas tydligt. 
Inget hus är perfekt och protokollet kommer hjälpa dig att förstå och prioritera.

Att köpa eller sälja en bostad är en av de största affärerna du gör i ditt 
liv och det kan finnas många fel och brister som är svåra att upptäcka 
för ett otränat öga.

Vi rekommenderar att du anlitar en besiktningsman. Råkolls besikt-
ningsmän vet var och vad man ska leta efter och hjälper dig göra en 
grundlig okulär hälsokontroll av huset. Både bostadsrätter och villor bör 
undersökas noga innan köp.

En överlåtelsebesiktning och en förhandsbesiktning är egentligen 
nästan samma sak. Det enda som skiljer är vem av köpare och säljare 
som genomför besiktningen och när besiktningen genomförs.

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 
Köparen anlitar besiktningsmannen

FÖRHANDSBESIKTNING 
Säljaren besiktigar bostaden innan försäljningen påbörjas

MAJ 2021

Våra erfarna besiktningsmän hjälper 
dig med alla typer av besiktning!

Esbjörn Bosson
SBR Våtrum/Fukt
esbjorn@rakoll.se
0736-33 56 36

Roger Liljenberg
SBR Våtrum/Fukt
roger@rakoll.se
0709-22 77 45

Hampus Liljenberg
SBR Fukt
hampus@rakoll.se
0733-56 97 66

För mer info, besök www.rakoll.se

Om du skall KÖPA en villa 

rekommenderar vi att du gör 

en överlåtelsebesiktning.

Om du skall SÄLJA din villa 

rekom menderar vi att du gör 

en förhandsbesiktning.

MAJ 2021
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Är du nyfiken på värdet av din bostad? 
Bjud in oss för en kostnadsfri värdering av din bostad, antingen fysiskt 
eller digitalt, så bjuder vi dig på fyra vackra glas till ett värde av 399:-.

Boka på vaningen.se/glas eller kontakta din lokala mäklare.

FÅR VI BJUDA 
PÅ FYRA GLAS?

vaningen.se

VÅNINGEN & VILLAN UTÖKAR MED YTTERLIGARE

två nya franchisekontor!

Reg. fastighetsmäklare

Jenny Ahlman
0701 43 09 98 

jenny.ahlman@vaningen.se

Reg. fastighetsmäklare

Marie Rosenqvist
0701 47 11 75 
marie.rosenqvist@vaningen.se

Våningen & Villan välkom-
nar Jenny och Marie och 
vi kommer nu att finnas 

ännu närmre till hands för boen-
de i Hässleholm. Här har vi gjort 
många affärer alltsedan starten 
1998.
 – Ensam är sällan stark och 
det vi upplever är att våra kun-
der idag söker högsta kvalitet. 
För att leverera detta krävs stort 
engagemang och ett tryggt va-
rumärke med goda samarbeten 
i ryggen, och den styrkan har 
Våningen & Villan, menar Jen-
ny och Marie som tidigare har 
arbetat på HusmanHagberg. 
Fördelen med att kunna erbjuda 

mervärden som är anpassade för 
kunden och affären, ger en ny 
möjlighet att skräddarsy varje 
bostadsaffär, vilket också blev 
avgörande faktorer för oss, be-
rättar Jenny och Marie. 

Omtyckta och välkända 
Mäklarringen i Kristianstad 
med Eva Kraft i spetsen har nu 
tagit klivet upp och blir Vå-
ningen & Villan Kristianstad. 
Eva kommer att kunna erbjuda 
en bredare mäklartjänst där 
kunderna, liksom landets övriga 
Våningen & Villan kontor, får 
möjlighet att välja mellan före-
tagets unika mervärden.  

Våningen & Villans VD Johan 
Linde ser Kristianstad som en 
naturlig och intressant fortsätt-
ning i företagsresan där den 
lyckade Hässleholmssatsningen 
knyts vidare upp mot nordöstra 
Skåne.
 – Hela Skåneregionen känns 
expansiv och dynamisk, vi när-
mar oss snart 150 medarbetare! 
Sedan företagsstarten 1998 har 
mäklarföretaget också blivit ut-
sett till Gasellföretag inte min-
dre än tre gånger. 

Går ni i flyttankar, slå oss 
gärna en signal så kan vi berätta 
vad vi kan göra för just dig.

Reg. fastighetsmäklare

Eva Kraft
0709-12 61 20 
eva.kraft@vaningen.se

I januari 2021 öppnade Jenny och Marie upp portarna till Våningen & 
Villan i Hässleholm på Industrigatan 12. Lite senare, närmare bestämt 
i början på mars, skyltade även Eva om till Våningen & Villan mitt i 
Kristianstad på Västra Storgatan 21!
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Vad såldes villorna för 
i Lunds och Vellinge kommun?*

Är du också nyfiken på vad villorna i ditt område såldes för? 
I detta nummer presenterar vi slutpriserna i Lunds och Vellinges 
kommun. Följ oss i kommande nummer där vi tar temperaturen på 
priserna bl.a. i Helsingborgs och Ängelholms kommun samt krans-
kommunerna i vår bostadsregion. Slutpriserna på villor har nog 

aldrig tidigare varit högre än just nu och våren är en gyllene tid 
för dig som går i säljtankar. Passa på att bjuda hem Våningen & 
Villan så värderar vi din bostad kostnadsfritt. Våra områdesspeci-
aliserade fastig hetsmäklare skräddarsyr alltid din villaaffär till att 
bli den bästa för dig och strävar efter att du ska få högsta slutpris.

LUNDS KOMMUN 
DALBY

Gråbovägen 3 263 2020-12-18 3 500 000
Hagegatan 16 813 2020-10-19 3 600 000
Husmansvägen 9 988 2020-12-01 4 750 000
Hällavägen 7 982 2020-12-11 4 700 000
Hällestadsvägen 160 170 2020-12-01 2 730 000
Hällestadsvägen 174 151 2020-12-15 3 150 000
Konventsvägen 15 652 2020-12-11 3 610 000
Korsgatan 2 826 2020-11-30 3 870 000
Nyvångsvägen 5 553 2020-12-30 3 100 000
Prebendevägen 12 671 2020-11-13 3 520 000
Sandbyvägen 2 773 2020-12-01 3 950 000
Spannmålsvägen 66 419 2020-12-15 3 600 000
Sparres Väg 17 198 2020-10-28 2 800 000
Sparres Väg 20 694 2021-01-08 4 020 000
Östra Fäladsvägen 6 1146 2020-11-18 3 900 000
 

DOMSTEN

Briggvägen 1 1423 2020-10-19 12 700 000
 

FLENINGE  
Gunnarlundavägen 146 35867 2020-09-30 1 110 000
Magnerupsvägen 30 1245 2020-11-25 5 350 000
Vagnmakarevägen 176 1455 2020-10-28 2 300 000
Vagnmakarevägen 99 4725 2020-10-12 2 120 000
Viadalsvägen 50 1458 2020-10-20 4 375 000
 

GANTOFTA  
Saffransgatan 11 765  2020-11-02 3 500 000

GENARP

August Wallins Väg 5 782 2020-11-02 4 325 000 
Björnstorp 731 1058 2020-12-01 2 040 000
Bökesåkra 861 122025 2021-01-04 5 000 000
Dunstorp 923 164316 2020-10-01 5 000 000

Gyllebo 782 378 2020-11-09 1 200 000
Heckebergavägen 19 C 428 2020-12-18 3 320 000
Kongsmarken 331 630 2021-01-07 3 650 000
Kyrkovägen 50 926 2020-12-30 3 600 000
Lyngby 181 859 2020-10-14 2 200 000
Lyngby 201 34011 2020-11-16 7 990 000
Nylyckevägen 19 803 2021-01-12 2 925 000
Pål Skräddares Väg 7 1058 2021-01-04 3 200 000
Pål Skräddares Väg 7 1058 2020-10-30 2 500 000
Rådjursstigen 10 647 2021-01-04 4 375 000
Snickarestigen 10 636 2020-12-03 2 450 000
Vallmostigen 5 624 2020-11-17 3 550 000
Älvsborgsvägen 3 909 2020-09-17 4 600 000 

LUND   
Aromagatan 7 239 2020-12-03 6 150 000
Baldersvägen 5 985 2020-11-02 5 250 000
Beslutsgränden 8 600 2020-11-11 6 000 000
Björn Järnsidas Gränd 17 328 2020-11-20 6 100 000
Braxengatan 2 477 2020-10-01 7 450 000
Christians Gränd 18 241 2021-01-05 5 400 000
Drätselgränden 4 600 2020-12-17 5 350 000
Ellidagatan 24 286 2020-10-01 4 500 000
Gulltoppsgatan 2 328 2020-09-21 5 550 000
Gästabudsvägen 28 1364 2020-10-01 5 300 000
Hagtornsgränden 24 271 2021-01-04 5 195 000
Hantverksgatan 40 542 2020-09-25 6 300 000
Haraldsfältsvägen 28 195 2020-12-18 4 550 000
Harpasset 3 540 2020-11-02 6 350 000
Hattsnäckegränden 4 316 2020-10-15 6 100 000
Hubertusvägen 25 493 2020-12-18 6 050 000
Höstagillesvägen 20 741 2020-11-19 4 850 000
Jakthornsgränden 3 405 2020-12-01 6 600 000
Jullovsvägen 7 479 2020-10-26 5 350 000
Kantorsgatan 19 417 2020-11-02 7 350 000
Latinlinjen 2 643 2020-12-28 5 900 000
Lilla Håstad 254 736 2020-11-26 3 300 000
Lycko-Pers Väg 25 723 2021-01-04 5 500 000
Midgårdsgatan 8 737 2020-12-11 7 150 000
Mäster Eriks Väg 6 F 778 2020-10-01 5 495 000

Mätaregränden 5 738 2020-10-02 6 700 000
Möllegatan 21 360 2020-12-02 11 000 000
Möllevångsvägen 19 195 2020-10-15 5 660 000
Möllevångsvägen 35 195 2020-11-02 7 300 000
Nehrmans Väg 2 338 2020-10-01 7 800 000
Nöbbelöv 801 1215 2020-10-01 5 225 000
Nöbbelövs Kyrkoväg 57 188 2020-12-01 4 325 000
Prästasvängen 23 440 2020-12-22 7 300 000
Päronvägen 30 832 2020-10-15 8 300 000
Rudeboksvägen 317 381 2020-10-23 5 300 000
Rudeboksvägen 536 387 2020-11-09 5 595 000
Rusthållarevägen 3 859 2021-01-04 7 500 000
Rönnbärsgränden 4 271 2020-10-27 5 900 000
Skyttelinjen 289 290 2020-09-15 5 775 000
Skyttelinjen 59 317 2021-01-04 5 600 000
Småskolevägen 41 189 2020-12-10 4 000 000
Soldat Sperrings Gata 2 452 2020-12-01 5 300 000
Soldat Sperrings Gata 45 490 2020-12-01 6 050 000
Stambanegränden 9 262 2020-10-15 4 050 000
Stenåldersvägen 77 383 2021-01-15 5 000 000
Stora Råby Byaväg 22 A 1958 2020-10-01 10 000 000
Stångby 691 2408 2020-12-18 4 930 000
Sven Tveskäggs Gränd 3 328 2020-12-02 5 700 000
Tegvägen 2 659 2020-12-01 9 200 000
Tornaplatsen 3 920 2021-01-04 14 500 000
Tornhillsvägen 4 1562 2020-10-16 5 900 000
Turkosvägen 5 530 2020-12-18 3 600 000
Tågvägen 7 345 2020-11-20 5 250 000

Adress Tomt Datum PrisAdress Tomt Datum PrisAdress Tomt Datum Pris

Midgårdsgatan 8, Lund

*Källa: Statistik Lantmäteriet 2020.10.01–2021.01.31

Adress Tomt Datum Pris

Uardavägen 16 E 191 2020-12-15 5 150 000
Villebrådsvägen 8 465 2020-11-02 5 400 000
Västra Madvägen 50 1485 2020-10-23 4 475 000
Östra Odarslöv 582 4051 2020-10-19 4 600 000
 

SÖDRA SANDBY

Assarhusavägen 110 575  2020-10-30 4 100 000
Assarhusavägen 258 350 2020-12-15 3 400 000
Blåmesvägen 58 917 2020-11-30 5 400 000
Blåvingevägen 16 569 2021-01-04 3 405 000
Bryggaregatan 18 797 2021-01-04 3 450 000
Glasvingevägen 10 457 2020-12-18 3 500 000
Hardeberga Station 116 1006 2020-09-30 2 500 000
Klockarevägen 11 D 1009 2020-11-27 3 400 000
Majbaggevägen 2 758 2020-12-01 4 225 000
Måryd 1101 3625 2020-10-30 5 500 000
Ringvägen 25 920 2020-11-16 3 760 000
Sandby 1019 1987 2020-10-05 2 900 000
Sandby 1052 2500 2020-10-23 3 900 000
Sandby 1064 1350 2021-01-07 3 065 000
Sandby 143 1216 2020-11-02 4 200 000
Silvergransgatan 13 733 2020-09-15 4 800 000
Skarnberga 672 1000 2020-09-16 2 000 000
Skarnberga 681 5960 2020-12-30 5 350 000
Skolvägen 5 1269 2020-10-23 6 800 000
Sofielundsvägen 40 863 2020-11-06 4 350 000
Vitgransgatan 15 715 2021-01-08 5 475 000
Västervång 36 1026 2020-12-11 3 100 000
Östervång 22 624 2020-11-27 3 225 000
Öståkravägen 8 611 2021-01-04 3 800 000

 

TORNA-HÄLLESTAD

Mejerskans Väg 15 426  2020-09-15 4 700 000
Skogsvägen 7 1307 2020-10-16 4 500 000
Svenshögsvägen 5 1384 2020-10-26 2 865 000
Tvedöravägen 7 929 2020-12-15 6 718 000
Åkestorp 942 1411 2020-09-30 700 000
Åkestorp 945 1232 2020-10-16 3 000 000 
 

VELLINGE KOMMUN 
FALSTERBO

Backavägen 21 1339 2020-10-30 9 900 000
Bispvägen 19 703 2020-10-08 6 000 000
Ekorrvägen 6 661 2020-10-30 6 300 000
Fackelrosvägen 12 856 2021-01-11 7 895 000
Furuvägen 6 2456 2020-11-30 11 600 000
Kringelhejdevägen 14 703 2020-12-01 7 000 000
Lüneburgska Vägen 6 1156 2020-10-07 18 000 000
Oxgränd 19 1339 2020-10-28 7 800 000
Poppelvägen 11 1000 2020-11-16 6 600 000
Skrakvägen 6 A 599 2020-11-25 6 200 000
Småskiftesvägen 3 955 2020-10-09 8 500 000
Storkvägen 9 1341 2020-10-01 6 500 000
Vallgränd 6 759 2020-09-18 9 100 000
Östergatan 16 566 2020-12-10 9 600 000 

HÖLLVIKEN

Allmänningsvägen 16 B 1026 2020-12-15 13 000 000
Alviksvägen 17 718 2020-10-02 5 000 000
Anders Olsvägen 43 A 2013 2020-12-01 12 000 000
Billings Väg 1 1120 2020-11-25 4 700 000
Boltensternsvägen 44 C 1000 2020-11-11 16 600 000
Boltensternsvägen 4A 1012 2020-12-01 10 000 000
Brorslundsvägen 45 916 2020-10-30 5 250 000
Duvstråket 20 4095 2020-10-30 19 000 000
Fritidsvägen 28 415 2020-12-02 4 000 000
Gränsvägen 31 D 388 2020-10-01 4 494 000
Gränsvägen 32 C 1406 2020-09-30 10 000 000
Gyavägen 28 B 894 2020-10-30 6 725 000
Hans Levins Väg 26 1132 2021-01-07 14 100 000
Hasselviksvägen 25 325 2020-12-01 5 730 000
Hasselvägen 6 2394 2021-01-15 24 000 000
Henriksdalsvägen 13 1304 2020-11-18 7 075 000
Henriksdalsvägen 19 1772 2020-10-20 8 495 000
Henriksdalsvägen 32 632 2020-12-11 4 250 000
Hylletorpsvägen 5 1204 2020-09-17 11 700 000
Karlsrovägen 21 1328 2020-12-29 8 720 000
Karlsrovägen 6B 684 2020-11-16 5 800 000
Krukmakarestigen 6 1410 2020-10-01 4 850 000
Kungstorpsvägen 25 1029 2020-12-28 5 200 000
Kvarnhättevägen 14 792 2020-12-17 5 950 000
Limavägen 17 D 686 2020-10-30 6 550 000
Limavägen 25 1009 2020-11-12 6 100 000
Ljungdalavägen 18B 1166 2020-11-27 7 550 000
Ljungsätersvägen 20 A 1201 2020-10-16 7 200 000
Lyckans Väg 7 403 2020-12-21 4 725 000
Långeväg 232-15 17560 2020-12-01 7 895 000
Marinavägen 19 A 1200 2020-12-18 17 000 000
Marinavägen 31 B 1542 2020-11-23 10 975 000
Månstigen 7 2453 2020-11-02 12 500 000
Norra Lillvägen 5 B 275 2020-09-25 4 200 000
Norra Vägen 8 A 2000 2020-12-22 6 000 000
Plåtslagarevägen 14 A 628 2020-11-02 6 800 000
Porsvägen 12 2412 2020-11-26 11 650 000
Prostvägen 4 1027 2020-12-18 7 350 000
Rådjursvägen 3A 1400 2021-01-12 7 500 000
Räng Sandsvägen 10 A 1082 2020-10-29 9 500 000
Sahlens Väg 10 2555 2020-10-30 11 500 000
Sandvägen 27 900 2020-12-01 7 400 000
Sandvägen 41 1010 2020-10-07 6 650 000
Sandåsgränd 8 238 2021-01-04 4 600 000
Sjögränden 10 367 2020-10-06 4 975 000
Skogsviksvägen 48 1106 2020-11-27 5 495 000
Sommarstigen 2 497 2020-12-15 6 950 000
Storvägen 49 2625 2020-10-01 10 000 000
Sveavägen 15 857 2020-09-29 6 975 000
Sveavägen 4 774 2020-12-01 11 250 000
Tennisvägen 12 2556 2020-11-02 9 000 000
Tremansvägen 3 B 719 2020-10-02 6 700 000
Trulsibrunnvägen 4 A 1389 2020-11-13 7 300 000
Vikensvägen 16 C 1030 2020-12-01 8 700 000
Vikensvägen 53 A 2539 2020-10-12 20 000 000
Vikensvägen 61 A 1814 2020-12-21 8 700 000
Vinterstigen 18 464 2021-01-05 7 100 000

Västra Klockarevägen 23 1118 2020-09-16 9 950 000
Västra Lärkvägen 8 2556 2020-10-30 11 682 000
Öresundsvägen 14 A 961 2020-12-15 7 250 000
Östersjövägen 4 1000 2020-12-18 11 600 000
Östersjövägen 4 1000 2020-09-30 11 600 000
Östra Fädriften 94 1349 2020-09-30 7 000 000
Östra Häggviksvägen 22 325 2020-10-14 5 150 000 

SKANÖR

Båtsmansvägen 81 216 2020-11-27 3 350 000
Båtsmansvägen 81 216 2020-09-15 3 375 000
Falkvägen 17 845 2020-09-15 4 800 000
Falkvägen 20 813 2020-11-02 5 925 000
Fredrik Pers Hejdeväg 21 1128 2020-10-01 6 600 000
Gesällens Gata 15 453 2020-10-01 4 920 000
Gesällens Gata 5 509 2020-11-05 4 450 000
Hans Sotares Gränd 6 399 2021-01-11 4 850 000
Lagmanshejdevägen 48 304 2020-09-15 5 000 000
Lärkvägen 20 973 2020-09-15 5 300 000
Malmövägen 23 A 1001 2020-10-09 7 995 000
Mellangatan 29 570 2020-10-05 12 000 000
Rådhusgatan 9 1250 2021-01-08 10 000 000
Tröskevägen 65 462 2020-09-28 4 400 000
Vånggatan 8 305 2021-01-08 11 800 000 

VELLINGE

Avenboksgatan 11 448 2020-09-15 4 400 000
Axel Ebbes Väg 7 686 2020-10-26 1 700 000
Bofinksgatan 27 520 2020-09-24 4 320 000
Bofinksgatan 4 540 2020-09-24 4 600 000
Bokallén 15 152 2020-10-29 4 200 000
Frejagången 3 360 2020-09-21 4 500 000
Gamla Landsvägen 58 1243 2020-09-16 4 225 000
Gessievägen 73-0 1472 2020-09-18 7 695 000
Gudrunsgången 4 435 2020-09-30 4 500 000
Klockaregårdsgränd 2 415 2020-10-09 4 425 000
Ringvägen 13 1000 2020-09-25 3 960 000
Ringvägen 6 1154 2020-09-30 4 380 000
Rängs Byväg 223 2491 2020-10-09 8 625 000
Sjöormens Väg 2 692 2020-10-27 1 700 000
Sjöormens Väg 4 637 2020-11-03 1 700 000
Sjöormens Väg 5 650 2020-11-02 1 700 000
Sjöormens Väg 6 636 2020-10-23 1 700 000
Solrosens Väg 3 835 2020-10-27 1 700 000
Vellingevägen 10 C 4810 2020-10-01 8 130 000

Adress Tomt Datum PrisAdress Tomt Datum Pris

Oxgränd 19, Falsterbo
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Hitta din Flügger färg-butik på Flugger.se
Flügger 
färg

@fluggersweden
#flugger

Ren kärlek för 
din träfasad
Du behöver inte välja mellan miljö och 
hållbarhet. Flügger Wood Tex är en 
svanenmärkt fasadserie som hjälper dig 
att ta hand om din träfasad år efter år.

Hur ofta bör man 
måla om sitt hus?
Håll koll på fasaden efter teck-
en som tyder på att det börjar 
bli dags att måla, det kan vara 
sprickbildning, avflagning, 
nermattning och kulörblekning. 
Husets läge och förhållanden 
runt omkring påverkar interval-
let på just detta mer än något 
annat. Generellt för norden så 
brukar det behövas målas om 
vart 8-10:e år.

Välj rätt fasadfärg
Färgen är det som skall skydda 
din fasad mot vädrets makter 
och där solen är den som bryter 
ner funktionen, kulören och 
glansen. På de sidor som solen 
kommer åt är det ännu viktigare 
att underhålla sin fasad med 
jämna mellanrum än på de 
sidor som solen inte ligger på 
med full styrka. 

Tänk även på konstruktionen, 
alltså om det är liggande eller 
stående panel, risk för vatten-
fällor, avsaknad av takfot m.m. 
Dessa saker påverkar och är 
viktiga att ha med sig när man 
väljer typ av färg. En annan 
aspekt är kulör, en mörk kulör 
blir mycket varmare och bidrar 
till tätare underhållsintervall 
jämfört med en ljus kulör.
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GÖR SÅ HÄR:

1 En gammal  
planka finns sä-

kert i något förråd 
alternativ är att åka 
till en brädgård. 
Plankan kan med 
fördel vara lite 
sliten och gammal. 
Glaskoppar, fat hit-
tar man på loppisar.

2  Är plankan 
gammal, tvätta 

den först. Måla 
plankan, vi valde 
att måla den ”lite 
slarvigt” vit, den 
fick då en lite sliten 
touch.

3 Limma sedan 
dina glaskop-

par, fat m.m. på 
hela plankan i 
oregelbunden 
form. Prova först 
innan du limmar. 
Sen är det bara 
att arrangera, fyll 
några glaskoppar 
med vatten och 
blommor, andra med värmeljus. Du kan 
dessutom ställa varma kannor, karotter 
direkt på plankan.

STYLISTEN 
tipsarDEKORERA 

med en planka
Med enkla medel kan du göra en bordsdekoration som du kan variera  
i oändlighet. Med bara en gammal planka och ljuskoppar får du en härlig 
dekoration. Bjud dina gäster på något extra.

INKÖPSLISTA
Planka

Färg (vit)

Pensel

Ljuskoppar, fat etc i glas

Lim

TIPS!
Du kan även köpa ljushållare för långa ljus, finns  
i hobbyaffärer. De är oftast svarta, då kan man 
måla plankan i lite grå-svart ton, och lägga blom-
morna direkt på plankan i stället för i glaskoppar. 
Tänk på att inte limma glaskopparna för tätt, så det 
finns utrymme för varma kannor och karotter.
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SÅ MÄTS RADON  
I DIN BOSTAD?
Många människor lever i övertygelsen om att radon inte finns där de bor. 
Det är tyvärr fel. Gasen radon finns överallt. Frågan är snarast i vilken mängd? 
Anlita en besiktningsman för att mäta radonhalten i din bostad!

MÄTNING AV RADON  
I INOMHUSLUFT
Eftersom radon varken luktar el-
ler syns är mätning det enda sät-
tet att upptäcka gasen. Radonhal-
ten i inomhusluften varierar med 
årstiden. Dessa variationer beror 
främst på förändringar i utom-
hustemperatur och vindförhållan-
den. Halten varierar också un-
der dygnet och från rum till rum. 
Hur ventilationssystemet fungerar 
och hur ofta man vädrar påverkar 
också.

Radon mäts genom speciella do-
sor som beställs från ett ackre-
diterat radonföretag. En dosa  
ska hängas i ett sovrum och en  
i vardagsrummet. Har man källare 
så hänger du en dosa där. För att 
erhålla ett årsmedelvärde ska  
dosorna hänga i minst två måna-
der under perioden 1 oktober  
till sista april, eldningssäsong.  
Instrument för snabbmätning 
finns också att tillgå men dessa 
mätningar ger då ett indikativt 
värde.

Tänk på att mäta radon  
i inomhusluften

•  Om ingen mätning genomförts 
eller det har gått mer än fem år 
sedan den senaste mätningen.

•  Efter en renovering, eftersom 
små sprickor kan uppstå i grun-
den där radongasen kan tränga 
in från marken.

•  Om bostaden är byggd med blå-
betong. Det kan betyda att den 
har extra höga halter av radon i 
inomhusluften.

•  Om du tidigare har haft höga 
halter och har låtit utföra åtgär-
der i din bostad för att sänka 
radonhalten.

BESIKTNINGS- 
MANNEN 

tipsar

VID FÖR HÖG RADONHALT 
Om radonhalten överstiger 200 Bq/m3 ska man göra en åtgärd så att 
man erhåller en radonhalt under referensvärdet. Varje hus och lokal 
är unikt och så även radonproblemet. Radon kan t.ex. komma från 
marken, byggnadsmaterialet eller från hushållsvattnet.  
 Det är viktigt att tänka på att det först ska ske en besiktning om 
var radonet kommer ifrån och huset ska sedan åtgärdas för just det-
ta. För att sedan åtgärda radonproblemet finns det en mängd olika 
åtgärdsbolag som är specialiserade på radonsanering.

Generellt bör ventilationen förbättras om radonet kommer från 
så kallad blåbetong. Om radonet i stället kommer från marken bör 
man försöka förhindra  inläckage av luft från marken. I många fall 
kan det vara en kombination av radon från byggmaterial och mark-
radon som gör att man får höga radonhalter.

Du som privatperson och villaägare kan ansöka om radonbidrag 
om radonhalten överstiger 200 Bq/m3.

MÄTNING AV  
RADON I VATTEN
Höga halter av radon kan före-
komma i dricksvatten, särskilt 
från djupborrade brunnar. Vid 
användning av hushållsvatten, till 
exempel genom duschning och 
diskning, avgår radongas från 
vattnet till rumsluften. Om luf-
ten du andas in eller om vattnet du 
dricker innehåller radon, så ökar 
risken för cancer.

Man bestämmer radonhalten  
i vattnet genom att utföra en  
analys. Provet behöver tas på rent 
och färskt vatten som inte stått  
i tryckkärlet eller rören en längre 
tid. Provflaskan ska vara gastät  
och av glas. Flaskan fylls helt  
och hållet så att det inte finns nå-
gon luft ovanför vattnet. 

Oroliga för radon?  
Boka en besiktning!

MAISON FORTES PÅGÅENDE PROJEKT I NYKÖPING OCH ESKILSTUNA

BRF ÖSTERSJÖSTJÄRNAN
Nyköping, Brandholmen

BRF HÄLLBY-ÖKNA 1
Eskilstuna, Hällby

BRF VÄXTHUSGRÄND
Nyköping, Marieberg

SMARTA RADHUS
BRF VÄXTHUSGRÄND

SNART BÖRJAR VI BYGGA!
SMARTA radhus i två storlekar, 106 och 130 kvm. Smarta vitvaror och kök  
från Ballingslöv med stenbänkskivor, hemmakontor, solceller och laddbox  
i carport. Boka din privata visning! 
Anna Götheus: anna.gotheus@vaningen.se alt 072-402 80 00
Elinor Collin: elinor@maisonforte.se alt 070-669 92 69

HÄLFTEN ÄR SNART SÅLT!

  PLANERAD BYGGSTART VÅREN 2021

  PLANERAD INFLYTT SOMMAREN 2022

i Nyköping
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BAMBU OCH ROTTING
Det gedigna naturmaterialet har fått sällskap av bambu och tillsammans med gröna växter  
och textil ger rotting och bambu utelivet en mysig, naturnära och exotisk känsla – oavsett  
om det är i form av en solstol, ett bord, en större möbel som soffa eller andra detaljer.

TEXTILIER 
OCH MATTOR
Precis som du pyntar soffan och sängen 
med vackra kuddar ska du i år dekorera 
sittplatser på altanen eller på balkongen. 
Textilier är viktiga och skapar en mjuk  
känsla. Gödsla med kuddar, plädar,  
sittdynor och mattor. 

MYSIGA 
MÖBLER
Satsa inte bara på 
loungemöbler, café-
möbler, utan addera 
gärna slappa möbler 
såsom hängmatta, 
hängsittstol, sittpuffar 
eller släng ut lite  
kuddar på golvet.  
Allt för en lite mer 
avslappnad känsla.

FOTO: MAGNUS ÖSTH

Ditt uterum  
förtjänar all kärlek  
det kan få.

25

För många är balkongen, altanen och uterummet ett andra hem under 
sommaren – så det är klart att den förtjänar all kärlek och uppmärksamhet 
den kan få. Här är några av de största trenderna för ditt uteliv 2021.

UTELIV 2021 
L JUS-
KÄLLOR 
Ljuskällor på din  
balkong, uteplats  
eller uterum skapar  
stämning och mys- 
känsla. Det kan vara 
allt från ljus slingor i 
taket, till lampor och 
lyktor. Det finns fler 
fina alternativ på  
marknaden.

VÄXTER
Växterna har som bekant tagit över 
inredningen totalt och växter  
i massor är det hetaste du kan ha 
på uteplatsen, balkongen eller  
i uterummet. Odla gärna i krukor, 
t.ex. en egen lite örtträdgård med 
kryddväxter. Det ska prunka,  
häng gärna amplar så du har  
grönt både högt och lågt.

Passa på att njuta i sommar!mar!

UTSIKTEN FOTO

FOTO: PIXABAY

MAJ 2021
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Förmågan att förmedla och  
visualisera känslan av ett hem 
som ännu inte är byggt är inte 
enkel – men vi på Våningen & 
Villan vet hur man gör det! 

Vill du flytta in i en nyproduce-
rad bostad? Med vår hundrapro-
centiga dedikation och magiska 
fingertoppskänsla har Våningen 
& Villan Nybyggt i Malmö korats 
av branschen som Årets Mäklar-
kontor 2020 vid Guldhemmetga-
lan arrangerat av Hemnet. 

Vill du veta mer om vilka pro-
jekt vi har just nu så är du varmt 
välkommen att höra av dig till 
oss, vi hjälper dig och stöttar 
dig hela vägen från start tills att 
du f lyttar in i ditt nyproduce-
rade hem.

Vill du vara en av dom för-
sta som får reda på alla våra 
kommande projekt? Anmäl 
dig då som prenemurant av 
vårt Nyhetsbrev via nybyggt@
vaningen.se

Köpprocessen.

1. Intresseanmälan  
Redan i ett tidigt skede kan du anmäla ditt intresse för projektet. 

2. Säljstart  
Inför säljstart presenteras bostäderna mera detaljerat med priser, 
månadsavgifter och ritningar. Du ges också möjligheten att få 
svar på dina frågor gällande projektet från ansvariga mäklare.

3. Bokningsavtal  
Så snart du bestämt dig för en bostad skrivs ett bokningsavtal. 
I samband med detta erlägger du ofta en första handpenning 
som är en del av insatsen. 

4. Förhandsavtal och upplåtelseavtal  
I nästa steg skrivs ett förhandsavtal, alternativ skrivs ett upplå-
telseavtal direkt beroende hur långt man har kommit i proces-
sen med den ekonomiska planen för bostadsrättsföreningen. 
Förhandsavtal tecknas många gånger relativt långt innan inflytt-
ning. I samband med detta inbetalas ofta även ett förskott som 
sedan avräknas din slutbetalning. Inför eller senast i samband 
med tillträde ersätts förhandsavtalet med ett upplåtelseavtal. 

5. Tillval av inredning  
Bostaden säljs i ett grund-
utförande som beskrivs i 
säljmaterialet. Utöver bas-
standarden kan du ofta 
göra ett antal tillval för 
exempelvis ytskikt och köks- och 
badrumsinredning, mot en extra kostnad. 

6. Visning  
Under produktionen kommer du få möjlighet att besöka  
arbetsplatsen för att se din kommande bostad ta form. 

7. Slutbesiktning 
Några veckor innan inflyttning besiktigas bostaden av en  
opartisk besiktningsman.

8. Tillträde och inflyttning 
Vid tillträdet sker slutbetalningen och mot uppvisande av kvit-
to får du nycklarna till din bostad. Slutgiltigt besked om exakt 
inflyttningsdag meddelas senast tre månader i förväg.

VILL DU FLYTTA 
TILL NÅGOT

Hur går det till när man köper nyproduktion?

helt nytt?
Våningen & Villan är stora förmedlare av nyproduktion. Vi samarbetar med både 
större och mindre byggherrar för att få en bredd i vårt utbud och kunna erbjuda dig 
som kund nyproducerade bostäder i alla prisklasser på tilltalande läge. 

Parklunden JM
39 fristående villor & radhus i Hjärup
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Brf Kajpromenaden SLÄTTÖ
63 bostadsrätter i Lund

Brf Bruksmagasinet
12 bostadsrätter i Hököpinge

Kajkanten Etapp 3 ELF
70 bostadsrätter (varav 10 st radhus)

Brf Svävaren WECON
34 bostadsrätter i Simrishamn

Brf Pärlan OBOS 
107 bostadsrätter i Lund

PBOS

Limhamns Lycka  
GÖTENEHUS

53 äganderätter i Limhamn

Andrum i Anderslöv
Etapp 1: 10 bostadsrätter i Anderslöv

Värnhems Vindar
12 vindsvåningar i Malmö city

Blommeröd 
C4 HUS

16 br–parhus vid Ringsjön

NYBYGGT

SÄLJSTART
MAJ/JUNI

2021 



* Flyttstädning ingår som ett av valen i våra mervärdestjänster för bostadsrätt och besiktning som ett av valen för villa.

Flyttstädning/Besiktning*
Bekvämt & tryggt

Digital Deluxe
Optimera synligheten

Homestyling
Presentera din bostad på bästa sätt

Tidningsannons
Exponera din bostad i dagspressen

Kompletterande bilder
Skymningsbilder eller flygfoto

Våningen & Villan har alltid legat i framkant när det gäller marknadsföring och kommunikation. 
Vi planerar varje bostadsaffär noggrant och gör en anpassad marknadsplan för just din bostad. Vi har insett att alla 

bostadsaffärer ser olika ut och att våra säljare har olika behov och önskemål kring sin bostadsaffär. Vi har därför 
utvecklat en skräddarsydd modell där du som säljare väljer delar av innehållet i vår tjänst. Om du ska sälja 

din bostad kan du välja mellan fem mervärdestjänster, två ingår alltid.

Visste du att två mer värden alltid ingår när du  
säljer med Våningen & Villan? Vad väljer du?

Bjud hem oss så berättar vi även 
mer om vårt populära KLAR-paket, 

perfekt för dig som ska sälja  
– men inte riktigt än.

KLAR

Nästa nummer av Magasinet Bostad kommer ut i oktober! 

Vill du ha ett exemplar  
av Magasinet Bostad? 

Välkommen in för att hämta ditt exemplar på Mariedalsvägen 45 i Malmö.  
Du kan även hitta den på vår Facebooksida.  

MARIEDALSVÄGEN 45, MALMÖ  .  INFO@VANINGEN.SE  .  010-265 00 95


