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Tänd ett ljus och

HITTA HEM
I MÖRKRET!

3 MICHAELA & JOHAN
hittar hem på Näset

5 SKAPA RÄTT KÄNSLA
i hemmet

Visst känns det nästan lite overkligt att få gå tillbaka till lite mer ”vanliga” tider även om

nog inget blir som förr igen. Hemmet har blivit en allt mer viktig och central plats i våra liv
och kanske är det dags att ”pimpa” hemmakontoret lite ordentligt? Jag vågar påstå att kommande årstid är en av de mest härliga tiderna. Inte helt ovanligt är det också en tid för förändring och för att få ge hemmet lite extra kärlek och omsorg.
Vilket år som passerat revy där bostadspriserna blomstrat ut i full prakt där

vi sett prisutvecklingar på över 20 procent och mer därtill i vårt
vackra Skåneland! Kanske är det dags att bjuda hem en av våra
områdesspecialiserade mäklare för att få ett färskt värde på
Prisutvecklingar
vad just din bostad är värd i dagar som dessa? I takt med att
pandemin nu verkar avta är det kanske också en god idé att
på över 20 %
förverkliga drömmen om en ny bostad och givetvis erbjuder
och mer därtill.
vi fri värdering när du bjuder hem eller
bjuder in oss.
Allt fler får också upp ögonen för vårt KLAR-paket. Här planerar
vi tillsammans ett bostadsbyte som kanske ligger lite längre fram i
tiden men ger dig som kund många fördelar och ett försprång och
där vi gemensamt också letar fram ditt nya boende. Vi är ju dessutom
en av de största förmedlarna av nyproduktion och visst vore
det väl skönt att få flytta till något helt nytt och bli den
första som sätter nyckeln i låset till en helt ny bostad?
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med stil

medarbetare med över 20 mäklarkontor, från Trelleborg till Stockholm, men där hjärtat givetvis är kvar
i Skåne. Det var ju här allting började 1998 och det
är lite smått overkligt att vi snart fyller ”guldklocka”.
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i höst och vinter

I handen håller du vårt senaste exemplar av
Magasinet Bostad som vi hoppas ska inspirera till
en skön läsning kanske med en kopp te eller två?
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Idag finns Våningen & Villan med sina snart 200
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@vaningenfastighet

PÅ NÄSET.

MICHAELA
& JOHAN
Nu flyttar Våningen & Villan fram positionerna
i sydvästra Skåne genom att ta in två synnerligen
välkända mäklarprofiler som nya franchisetagare
i Höllviken.

D

et är Johan Dahlgren och Michaela Thulin som nu utökar sitt
engagemang i mäklarföretaget. Båda är sedan många år etablerade som fastighetsmäklare i Malmö och har dessutom
bott i bland annat Höllviken, Ljunghusen och Skanör.
De är ödmjuka inför uppgiften, men samtidigt övertygade om att de
har alla verktyg som krävs för att lyckas.
– Vi är ett väldigt bra team, har stor erfarenhet och ett brett nätverk i hela Vellinge kommun, men även Malmö med omnejd. Det tillsammans med Våningen & Villans välkända varumärke gör att vi har
de bästa förutsättningarna för att hjälpa våra kunder till riktigt bra
bostadsaffärer på Näset, säger Michaela Thulin.
– Näset har alltid varit en viktig marknad för Våningen & Villan,
men nu tar vi satsningen till nästa nivå. Alla i branschen vet vad den
här duon går för. Det är två av de absolut mest kända mäklarprofilerna
i Skåne, och att de nu hittar hem i vår storsatsning på Näset känns fantastiskt, säger Våningen & Villans grundare och vd Johan Linde.
Utöver Johan Dahlgren och Michaela Thulin består Våningen & Villans mäklarteam i Höllviken av Wiveca Trolle och Alexander Nilsson.
Alla fyra har rötter från olika delar av Näset. I november flyttar kvartetten in i nyrenoverade lokaler på Falsterbovägen i centrala Höllviken.
Text: Martin Persson
Foto: Våningen & Villan

Johan Dahlgren och Michaela Thulin
är Våningen & Villans nya franchisetagare i Höllviken.
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VI HITTAR
HEM TILL DIG.

SKAPA rätt
känsla I HEMMET
Hösten och vintern närmar sig med stormsteg och vi känner det så väl i luften som i
inredningen. Den murriga färgpaletten med brända och mörka toner är tillbaka i vanlig
ordning och inte minst ser vi att färgen brunt slår igenom stort inom både mode och inredning.

T

ygerna går från tunna och
skira till att bli tjockare och
fluffigare. Vi fortsätter att
plocka in naturen i form av olika träslag och just nu står mörka
och tunga möbler i fokus, samtidigt som rotting fortsatt trendar. Vi jobbar med en dämpad
färgskala och fokuserar i stället
på lekfulla mönster.
De mjuka formerna möter raka

linjer och kontrasten är det som
skapar dynamik och spänning
för ögat, så våga blanda både när
det kommer till form och färg.
Allt fler skulpturer tar plats vilket gör inredningen personlig
och levande. Det behöver inte
föreställa något, utan kan vara
upp till åskådarens fantasi att
bedöma.

Vi kryper gärna ner i soffan med en kopp varm dryck
när mörkret faller och den lugna
känslan tar vi med oss i inredningen som helhet. I badrummet skapas spakänsla med hjälp
av natursten på så väl golv som
väggar, vi är väl förbi det vita
kaklet nu? Plocka även in trä
för att skapa extra värme och
lyxa till det med nya badlakan i
mörka kulörer. Är badrummet
ett för stort projekt just nu kan
ett första steg vara att skapa en
liten läshörna i bostaden, men
med samma syfte: en lugn plats
att ladda batterierna på. Skaffa en
fåtölj att krypa upp i eller varför
inte klä om en gammal goding?
Det spar både på pengar och
miljö. Dämpa belysningen och
plocka fram dina favoritböcker.

Finns det ingen plats på väggen
går det utmärkt att stapla dessa
på golvet som annars är en bortglömd plats för inredning. Vi
måste inte inreda ett rum längs
väggarna utan det är okej att
utnyttja golvet och alla bostadens

Kryp ner i soffan med

en kopp varm dryck.

läsa en bok eller sitta framför
datorn? Utgå från dig själv men
våga arbeta med många olika sorters ljuskällor i form av tak, vägg-,
golv- och bordslampor. Arbeta
med dimbar belysning där det går
för att enkelt kunna anpassa utefter behov.
Behöver ni eller någon ni känner hjälp med att skapa rätt känsla
i hemmet? Tveka inte att kontakta oss på info@homestylingsverige.se

kvadratmeter genom att möblera
mitt i rummen.

Louise
Kristoffersson

Inte minst behöver vi arbeta

HOMESTYLING
SVERIGE

med belysning när det går mot
mörkare tider. I varje rum bör
det finnas någon form av allmänbelysning, därefter utgår vi från
behoven. Ska du studera, sticka,

Är du nyfiken på värdet av din bostad?
Bjud hem oss för en kostnadsfri värdering av din bostad, antingen fysiskt eller digitalt,
så bjuder Våningen & Villan dig på fyra vackra glas till ett värde av 399:-.
Boka på vaningen.se/glas eller kontakta din lokala mäklare.

Mörkare tider kräver att vi tänker till kring belysningen, tipsar Louise Kristoffersson, inredningsstylist på Homestyling Sverige.
Bilden kommer från eldabutiken.se – mer eldstadsinspiration hittar du på sidan 22–23.
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Därför vill fler bo

PÅ LANDET
En ny tydlig bostadstrend har vuxit fram under pandemin.
– Det är en ny grön våg vi ser, säger Emma Stenkvist,
fastighetsmäklare för Våningen & Villans koncept Lantliv.

E

mma Stenkvist har jobbat som fastighetsmäklare sedan 1997 och drev under många år gårdsfirman Ekenstam tillsammans med kollegan
Mikael Öhlin. 2016 köpte Våningen & Villan upp
verksamheten, varpå de båda jobbade fram konceptet Lantliv.
– Ett jättelyft för alla parter. Kompetensen tog vi
med oss från vår långa erfarenhet av att förmedla
gårdar. Med Våningen & Villans starka varumärke i
ryggen erbjuder vi nu våra kunder Skånes bästa mäklartjänst för gårdsförmedling, säger Emma Stenkvist.

Att förmedla jordbruksfastigheter och hästgårdar

är något helt annat än att förmedla vanliga hus och
lägenheter. Det menar Emma Stenkvist att man måste
tänka på i valet av mäklare.
– Den traditionella bostadsmäklaren har ofta inte
kunskapen om gårdsförsäljningar. Den nischade
gårdsmäklaren har ofta inte den moderna paketering
som krävs i form av styling, kvällsbilder, marknads-
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föring och så vidare. Jag tycker det är
viktigt att hitta en mäklare som har
båda dessa ben, då blir resultatet
som bäst.
Senaste året har varit det bästa

någonsin för Våningen & Villan Lantliv. En starkt bidragande orsak är pandemin. Pendlingstiden har minskat i
betydelse och fler är beredda att flytta
en bit från stan för att kunna bo större,
inreda hemmakontor och få en annan slags
livskvalitet på köpet.
– Priserna stiger och försäljningstiderna
sjunker. I spåkulan ser jag just nu inga som
helst tecken på att den nya gröna vågen är
på väg att avta, avslutar Emma Stenkvist.
Text: Martin Persson
Foto: Våningen & Villan

Emma
Stenkvist

H

KARL FREDRIK

ler känsliga växter
an har blivit
Karl Fredriks gröna fingrar har tagit sig genom rutan och in i svenska
i utekrukor är det
”Karl Fredfolkets hjärtan. För Magasinet Bostads läsare ger han här sina bästa
generella rådet att
rik” med en
trädgårdstips inför vintersömnen. Men ska trädgården ens vintersova? täcka över dem och
stor publik genom
dra in dem mot hussupersuccén Karl
väggen för att få lä
Fredrik på Österlen.
och en återkommande gäst i po– Det största felet folk här nere
och skydd.
Men Örebrosonen Karl Fredpulära Mandelmanns gård. Nu
gör är att man tror att man inte
– Oftast är det kombinationen
rik Gustafsson är väldigt mycket
har han två säsonger av sitt eget
kan hålla på med trädgården på
av frost och vintervårsol som tar
mer än bara en charmig tv-pertv-program i ryggen. En medial
senhösten och vintern. Det kan
kål på våra utekrukväxter, säger
sonlighet. 35 år ung har han
uppmärksamhet som sannerliman visst! Bor du i Skåne kan
Karl Fredrik och lyfter ännu en
redan hunnit med mer än de
gen gjort avtryck på Eklaholm.
du förmodligen plantera ända
enkel sak som han menar att
flesta gör under ett helt livsvärv.
– Det är fullt upp, herregud!
fram till jul. Ut och njut och
många missar.
Eller vad sägs om att han arbeDe två senaste somrarna har
förläng säsongen! Låt trädgård– Att krukor spricker i frosten
tat som florist i Oslo, drivit flera
det varit ett galet besökstryck
smöblerna stå kvar och ta vara
beror ofta på att man inte har ett
inredningsbutiker i Mälardalen,
hemma på gården. Men det är
på årstiderna. Varför inte ordna
dränerande lager i botten. Det
flyttat till Skåne och påbörjat en
väldigt roligt, säger Karl Fredrik
ett grannmingel och bjuda på
här måste vi bli bättre på!
utbildning till landskapsarkitekt
när Våningen & Villans reporter
vinterrosé med kanelstång?
på Alnarp?
når honom på telefon.
Något annat många verkar ha
Som av en händelse råkar just
Den sistnämnda utbildningsvårt för är hur man ska överHan åker bil, Petter sitter vid
”vinterrosé” vara nästa Karl
en tog han dock inte i mål. Kärvintra sina dahlior, menar Karl
ratten. Karl Fredrik tar sig ändå
Fredrik-produkt som snart ska
leken Petter Kjellén stormade in
Fredrik.
god tid att prata trädgårdstips
finnas på ett systembolag nära
i hans liv, verksamheten på den
– Ibland tror jag bara att folk
inför vintersäsongen. Ett ämne
dig, där du redan kan hitta en
förvärvade gården Eklaholm i
tycker det är lite jobbigt, för det
han tar sig an med stor entusiProsecco signerad den folkHagestad Radby gick bättre än
är faktiskt inte så klurigt. Ha
asm
–
och
han
bjuder
på
en
och
käre trädgårdsmästaren. Många
förväntat – och så hörde TV4
dem kvar i jorden så länge som
annan gliring till sydsvenska
järn i elden var det. Nåväl, åter
av sig. Snart blev Karl Fredrik
möjligt. Är det ingen frost kan
villaägare.
trädgårdsexpert i Nyhetsmorgon
till trädgårdstipsen. Vad gäldahliorna mycket väl blomma
HÖST/VINTER 2021
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Hösten och vintern
är en fantastiskt härlig
tid. Ta vara på den!

En del verkar tro att man inte behöver vattna sina citrusträd under
vinterhalvåret. Fel, fel, fel!
till både allhelgona och advent.
Sen när den riktiga frosten kommer: Gör underbara buketter
och ta in! Knölen gräver du upp
varsamt, spara tio centimeter av
stjälken och skaka av så mycket
jord som möjligt, och ner med
den i en trälåda med mycket
halm eller tidningspapper rullat
till bollar. Förvarar du knölarna
torrt, svalt och mörkt så kommer
den övervintra på ett utmärkt
sätt.
Citrusträd har enligt Karl
Fredrik blivit ett riktigt Svensson-träd. Han förklarar det delvis med att folk vill ”skapa sin
medelhavskänsla” hemma i uterummet. Men det finns fallgropar med övervintringen även här.
– En del verkar tro att man
inte behöver vattna sina citrusträd under vinterhalvåret. Fel,
fel, fel! Du bör vattna åtminstone
varannan vecka, oftare framåt
HÖST/VINTER 2021

vårkanten. Du kan helt enkelt
inte lämna citronträdet i sommarstugan och tro att det ska
må bra när du kommer tillbaka i
april, säger han och rundar av:
– Hösten och vintern är en
fantastiskt härlig tid. Ta vara på
den! Bara för att det är mörkt
och kallt och du sitter i tv-soffan
och läppjar rödvin så ska du inte
tro att dina vänner i trädgården – ja växterna är faktiskt
dina vänner – klarar sig utan
tillsyn. Hälsa på dina vänner, låt
inte trädgården sova halva året,
summerar Karl Fredrik och far
vidare genom det skånska höstlandskapet.
Till våren möter vi honom igen

i en tredje säsong av Karl Fredrik
på Österlen på TV4, och i gårdsbutiken Eklaholm som numera
har öppet året runt.
Text: Martin Persson
Foto: Caroline Göransson

TOLV
Njut!

Trädgården har alltid öppet,
missa inte höst- och vintersäsongen.
Höstklipp gräset.

Strimlade löv bryts ner av maskar
och ger näring till jorden.
Låt vintern grönska.

Allt från murgröna till barrväxter kan användas för kreativa
arrangemang.
Köldsäkra utekrukorna.

Dränerande lager i botten
– så tål de frosten bättre.
Ställ dem mot väggen.

KREATIVA HÖST& VINTERTIPS FRÅN
KARL FREDRIK.

…men låt dem först blomma
sent!

Dahlior kan blomma till advent.
Gör underbara buketter och ta
in.
Ta in utekänslan.

Plocka in en äppelgren eller
ormhassel och stick ner i en
urna.
Vinterskörda.

Grön- och svartkål klarar vanligen hela den skånska vintern.
Lys upp mörkret.

Lyktor och ljus kan vara fint –
men skippa de tråkiga ljusnäten.

Känsliga växter i krukor? Täck
över och dra in dem mot husväggen.

De flesta ger citrusträden för lite
vatten under vintersäsongen.

Övervintra dahlior…

Planera vårens sådder.

Gräv upp knölarna försiktigt
– förvara torrt, svalt och mörkt.

Vattna citrusträden.

Skissa och gör moodboards,
snart är våren här igen…

HÖST/VINTER 2021
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Inspireras av nya

KÖKSTRENDER
Ett fräscht nytt kök i höst? Vem vill inte ha det! Nu har vi spanat in de senaste kökstrenderna.

KOMBINERA
OLIKA LUCKOR
Ett minimalistiskt kök
med stilrena luckor
blir perfekt match
med träluckor i någon del av köket.

FOTO: KVÄNUM

FÄRGER

FOTO: BALLINGSLÖV

FOTO: KVÄNUM

VITRINSKÅPET
EN KLASSIKER
En klassiker som
är hetare än någonsin.

HÖST/VINTER 2021

2021 ser vi mer färg i köket men med naturtoner. Redan 2020 såg vi en ökning av kök
i gröna och beige toner. Även vita kök kommer bestå, men då mer i brutna varmare toner
av vitt. Säsongens drömkök domineras av trärena ytor och naturnära toner – från vitt
och grönt till nattsvart.

FOTO: PUUSTELLI

FOTO: PUUSTELLI

INTEGRERAD FLÄKT

RUMSAVDELARE, UMGÄNGE

En tydligare trend är att man
vill dölja eller integrera fläkten
i ett skåp eller bänkskiva. Köksmaskiner ska gå mer ton i ton
med köket. De ska smälta in!

Kommande årstid tillbringar vi mycket tid tillsammans
hemma. Stora öppna rum delas av så man kan få till
mer funktion på samma yta. Det kan komma i uttryck
i form av en rumsavdelare i glas eller att vi ställer en
soffa i köket. Köksö kan lätt agera köksbord.

NATUREN FLYTTAR IN
Det är inte bara när det gäller färg
som vi gillar jordnära toner och
känsla, utan även i material så som sten, marmor
och trä. Bänkskivor i hållbara material som marmor
och sten kommer vi se mer av. Luckor i trä är på uppgående
eller bara detaljer i trä. Vi adderar gröna växter.
HÖST/VINTER 2021
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KLING, KLONG
SÅ VAR DET KLART!

NYHET!

Vill du ha ett vackert och snabbt fixat blomsterarrangemang till stylingen av
din bostad är vasen från Klong ett bra val. Tack vare nätet i mässing är det
lätt för hemmapysslaren att arrangera sina snittblommor. Snyggt, snabbt
och lyxigt blir det på bordet inför visningen.

FLORISTEN
tipsar

Du behöver snittblommor, en blomsterkniv, Klongvas eller liknande. Har du
ingen så finns det mängder med kopior
i handeln för en billig peng.
Så här gör du:
Steg 1: Häll i vatten, häll ganska fullt!
Lägg på nätet.

Dekso 1 Ultramatt
Dekso 1 Ultramatt är en helt unik färg för vägg och tak.
Den rena akrylfärgen ger en imponerande matt och
jämn finish. Till rum med höga och speciella estetiska
krav, där viss nedsmutsning och slitage uppstår.

Steg2: Snitta blommorna i den läng
du tror du vill ha dem, stick dem i nätet.
Använd både blad och blommor.

Det finns olika kopior till Klongvasen
som funkar bra inför en styling.

FÅ 20% RABATT PÅ DEKSO 1
Denna kupong ger dig 20% rabatt när du
handlar vår nya Dekso 1 Ultramatt i någon
av dina lokala Flügger färg-butiker.*
*Kupongen gäller endast hos Flügger färg i: Lund, Malmö, Landskrona,
Helsingborg, Ängelholm, Kristianstad, Hässleholm och är giltig till 31/12 2021.
Alla köp slås på subkonto: 2100001515

20%

Hitta din Flügger färg-butik på Flugger.se
Flügger
färg

@fluggersweden
#flugger

Välj ett färgtema.
Ha olika nivåer på blommorna. Stora
blommor mer i botten och mindre i
toppen.

Tips!
FOTO: MAGNUS ÖSTH

För mer dynamik, välj
olika former och
texturer på snittblommorna.

Bruna toner tillsammans med mässing ger en varm och lyxig känsla.
HÖST/VINTER 2021

HÄLSOKONTROLL
av ditt hus!

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 besiktningsmän 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
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Säljaren besiktigar bostaden innan försäljningen påbörjas

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 besiktningsmän hjälper dig förstå vart framtida fel kan uppstå och hur du kan förebygga 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.
HÖST/VINTER 2021

Våra erfarna besiktningsmän hjälper
dig med alla typer av besiktning!
Hampus Liljenberg

Esbjörn Bosson

Roger Liljenberg

hampus@rakoll.se
0733-56 97 66

esbjorn@rakoll.se
0736-33 56 36

roger@rakoll.se
0709-22 77 45

SBR Fukt

SBR Våtrum/Fukt

SBR Våtrum/Fukt

För mer info, besök www.rakoll.se
HÖST/VINTER
MAJ 2021
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NATURLIGT LJUS.
På bottenvåningen har alla
lägenheterna höga skjutfönster om 5,2 meter.

En arkitektritad

DRÖM.
Brf Leanderklockan i Ystad är ritad av Lindvall
A & D. Arkitekten och formgivaren Jonas Lindvall
har i detta projekt skapat en tidlös arkitektur som
harmoniserar med den omgivande naturen och
platsens historia.

FOTO: PER ANDERS JÖRGENSEN

JONAS LINDVALL.
Svensk arkitekt och formgivare, utbildad vid bland annat Royal College
of Art i London samt Konstakademien i Köpenhamn. Han är dessutom fyrfaldig vinnare av utmärkelsen ”Utmärkt Svensk Form”. Jonas
Lindvall arbetar gärna i massiva träslag, där form och material lyfter
varandra. Andra kännetecken för
hans formgivning är tidlöshet och
stor omsorg om detaljerna. ”Det rum
vi lever i ska skapa stämningar och
laddningar som ska stämma överens
med hur vi vill känna oss – men också påverka hur vi mår”, säger Jonas
Lindvall.

I

nspirerad av klassiska uttryck som påminner om modernismen är
Jonas Lindvall karaktäristiska stil ett samspel mellan elegans och en
rogivande miljö.
– Allt är så genomtänkt här. Boendemiljön i Brf Leanderklockan känns internationell men ändå bekant, tack vare skräddarsydda
detaljer och en blandning av internationella och lokala referenser. Det
här är bara några av de kvaliteter som gör Jonas Lindvalls arkitektur
så speciell, säger Louise Frykman, fastighetsmäklare på Våningen &
Villan Nybyggt.
Husen ligger i den norra delen av Ystad Trädgårdsstad, där Per Leanders plantskola tidigare låg. Som en del av kommunens plan att skapa
en grön stadsdel har mycket av den ursprungliga naturen och floran
bibehållits för att skapa grönskande omgivningar för de boende.
Brf Leanderklockan består av tre
separata huskroppar som innehåller
sex lägenheter per huskropp. Lägenheterna varierar i storlek, alla med
olika typer av planlösningar.
– Missa inte chansen att få se vår
fina visningslägenhet i tre plan,
inredd och möblerad med Jonas
Lindvalls designade möbler! Ring
mig på 0708-23 09 56 eller mejla
louise.frykman@vaningen.se, hälsar
Louise Frykman.
Text: Anna Ekström
Foto: Våningen & Villan

HÅLLBARHET.
Lägenheterna är inredda
med naturmaterial som ek
och marmor.
FFOTO: STOLAB, MISS HOLLY STOL
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BRF LEANDERKLOCKAN I YSTAD.
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VAD FICK
GRANNEN
för sin villa?

Lilla Södergatan 15, Lund
Såld av Våningen & Villan

Är du också nyfiken på vad villorna såldes för i din
kommun? Magasinet Bostad har gjort en sammanställning över de högsta slutpriserna i Skåne från juni
till september 2021, enligt öppen statistik från Hemnet.

O

bservera att detta inte
är en fullständig bild –
eftersläpning kan ske,
liksom att en del mäklare väljer
att inte visa slutpriser på Hemnet.
Totalt sett ser vi fortsatt höga försäljningspriser de senaste måna-

derna, även om utvecklingen stagnerat något. Är du nyfiken på vad
din bostad är värd rekommenderar vi att du bokar en värdering på
vaningen.se/vardera. Det är helt
kostnadsfritt och du förbinder dig
inte till något.

Adress

Kommun

Toffelmakaregatan 14
Klövergatan 22
Piongatan 7
Hyllevägen 7
Bladvägen 35
Byvägen 2B
Hassle Skola 2
Rapsvägen 6
Sankt Görans väg 11
Drottninggatan 208
Höganäsgatan 3
Wachtmeisters väg 19
Nötgatan 3
Notarievägen 3
Österåsgatan 8
Brandstorpsvägen 249-9
Lerbergsvägen 82
Brovägen 45
Västerstads Herrgård
Osby Strandvägen 82
Fulltofta 4083
Ullstorp 181
Ekgatan 16
Fogdaröd 204
Dammvägen 14

Bjuv
Bjuv
Bjuv
Burlöv
Burlöv
Burlöv
Eslöv
Eslöv
Eslöv
Helsingborg
Helsingborg
Helsingborg
Hässleholm
Hässleholm
Hässleholm
Höganäs
Höganäs
Höganäs
Hörby
Hörby
Hörby
Höör
Höör
Höör
Kävlinge
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Boyta m2
169
113
148
123
215
214
290
186
196
375
313
146
197
147
159
450
153
190
520
161
130
155
228
175
230

Dagstorpsvägen 90-0, Kävlinge
Såld av Våningen & Villan

Tomt m2

Slutpris kr

Datum

1272
817
1064
1023
847
484
3010
1195
702
1664
1311
1123
1345
937
912
19560
1833
489
23420
51450
8835
2995
2201
5562
1100

3 500 000
3 300 000
3 300 000
7 650 000
7 500 000
7 150 000
6 650 000
5 700 000
5 650 000
27 000 000
24 800 000
15 500 000
4 600 000
4 350 000
4 300 000
17 500 000
16 200 000
15 500 000
9 500 000
7 050 000
4 850 000
6 400 000
6 200 000
5 500 000
6 750 000

16 augusti 2021
10 september 2021
16 juli 2021
1 juli 2021
3 juni 2021
9 september 2021
24 september 2021
11 augusti 2021
4 juli 2021
6 augusti 2021
6 september 2021
24 juni 2021
24 juni 2021
7 juni 2021
24 september 2021
27 juni 2021
19 juli 2021
26 juli 2021
7 september 2021
23 juni 2021
28 augusti 2021
13 juli 2021
11 juni 2021
19 juni 2021
2 september 2021

Adress

Kommun

Stallmästarevägen 4
Dagstorpsvägen 90-0
Strandvägen 265
Barsebäcksvägen 263
Friggagården 15
Norra Villavägen 4B
Strandv. 158/Strandv. 160
Norra Villavägen 19C
Studentgatan 22
Lilla Södergatan 15
Bengt Lidforss väg 1
Daniagatan 3A
Baldersstigen 3
Caritasgatan 20C
Gamla Lundavägen 2141
Dovhjortsvägen 31
Fårakroksvägen 204
Trunnerup 196
Hålvägen 2
Frankhult 15
Görshögsvägen 12
Bjällerupsvägen 420-0
Katedervägen 19
Halmstads prästgård 3475
Stenestad 2402
Järnvägsgatan 10
Bjärshögsvägen 152-6
Bjärshögsvägen 105-14
Anders Pålssons väg 21
Puktörnevägen 6
Gränsvallavägen 124-4
Vårtbitarevägen 6
Sollidenvägen 37
Ö:a Halörsvägen 132-4
Fyrvägen 4
Tjugovägen 129
Ingridvägen 46
Skolgatan 3

Kävlinge
Kävlinge
Landskrona
Landskrona
Landskrona
Lomma
Lomma
Lomma
Lund
Lund
Lund
Malmö
Malmö
Malmö
Sjöbo
Sjöbo
Sjöbo
Skurup
Skurup
Skurup
Staffanstorp
Staffanstorp
Staffanstorp
Svalöv
Svalöv
Svalöv
Svedala
Svedala
Svedala
Trelleborg
Trelleborg
Trelleborg
Vellinge
Vellinge
Vellinge
Ystad
Ystad
Ystad

Boyta m
163
231
250
370
200
220
124
212
218
283
225
301
300
201
175
195
190
124
154
115
91
196
194
336
200
146
296
162
282
92
300
74
349
282
151
250
211
185

2

Tomt m

2

10000
8990
1263
7805
664
1031
1603
743
957
429
1108
1469
1393
1150
22873
1117
66059
11346
1929
77470
7262
1139
678
9369
25763
1971
32290
6114
878
1532
26016
972
2208
22443
1203
6027
24265
550

Slutpris kr

Datum

6 550 000
6 400 000
13 500 000
9 500 000
8 700 000
17 000 000
16 500 000
16 500 000
23 800 000
19 000 000
17 550 000
20 500 000
19 200 000
16 700 000
5 600 000
5 100 000
5 000 000
7 600 000
6 900 000
5 600 000
9 500 000
9 000 000
8 050 000
7 400 000
6 250 000
5 995 000
14 500 000
8 450 000
7 500 000
8 500 000
7 800 000
6 920 000
28 000 000
28 000 000
26 000 000
8 800 000
7 550 000
7 350 000

7 juli 2021
4 juni 2021
9 augusti 2021
13 juni 2021
29 augusti 2021
16 september 2021
8 juli 2021
17 juni 2021
9 augusti 2021
1 september 2021
10 september 2021
28 juni 2021
9 september 2021
1 september 2021
4 juni 2021
13 september 2021
27 september 2021
2 september 2021
8 juni 2021
9 september 2021
14 juni 2021
29 juli 2021
17 september 2021
23 september 2021
8 juli 2021
8 juli 2021
13 augusti 2021
10 augusti 202
2 juli 2021
2 juni 2021
29 juli 2021
9 juni 2021
20 juli 2021
29 juni 2021
22 juni 2021
2 september 2021
9 augusti 2021
11 september 2021

DE 10 DYRASTE VILLORNA I SKÅNE
Under juni–september 2021 enl. Hemnets öppna statistik
1. Sollidenvägen 37, Ljunghusen
2. Östra Halörsvägen 132-4, Höllviken
3. Drottninggatan 208, Helsingborg
4. Fyrvägen 4, Falsterbo
5. Höganäsgatan 3, Helsingborg

28 000 000:28 000 000:27 000 000:26 000 000:24 800 000:-

6.
7.
8.
9.
10.

Studentgatan 22, Lund

23 800 000:-

Daniagatan 3 A, Malmö

20 500 000:-

Dykerigatan 7, Skanör

20 500 000:-

Baldersstigen 3, Malmö

19 200 000:-

Lilla Södergatan 15, Lund

19 000 000:-
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Alla har nytta
av en bra coach

20

Bjud till fest!

När mörkret faller på och kyla biter sig fast, är det trevligt att duka
upp för en värmande sopplunch. Både att laga mat och
duka i temat rotfrukter känns roligt och inspirerande.

Krämig Broccolisoppa
med kryddad ädelost
600 g färsk broccoli
3 potatisar
1 gul lök
1 purjolök
1,2 l vatten
2 msk fin olivolja
3 dl grädde
ca 75 g gräddädelost
svart‐ och vitpeppar
1 tärning grönsaksbuljong

Skölj och dela broccolibuketterna,
skala och hacka löken, skölj och
strimla purjolöken. Skala potatisen
och skär i tunna skivor. Fräs löken
och purjolöken i oljan
i en stor kastrull,
löken ska inte få
färg.
Lägg i broccolin
och potatisen, häll på
vattnet och lägg i buljongen. Koka
ihop allt under lock 30–35 min.
Vispa sedan allt eller kör i matberedare, dela upp soppan annars
blir det lätt översvämning. Hit kan
du förbereda.
Värm soppan och rör ner grädden
och eftersmaka med ädelosten.
Koka ett par minuter och smaka
av med salt, peppar och eventuellt
mer ost.

21

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.

Hälsobröd

0,5 dl russin (blötläggs innan)
0,5 dl solrosfrön
0,5 dl linfrön
0,5 dl rågmjöl
0,5 dl rågflingor
1 dl lingon (frysta går bra)
Tillsätt antingen mindre bitar av
fikon, dadlar eller aprikoser.
Nötter är även ett alternativ.
15 g salt
5 dl 40-gradigt vatten
8 dl vetemjöl
1 pkt torrjäst
Rör ihop allt, det blir en kladdig
röra. Smöra en stor brödform.
Blanda solrosfrön och linfrön istället för ströbröd till formen.
Låt jäsa i 40 min.
Grädda därefter i 40 min
i 200 grader.

Färskostkräm
med gräslök

Tips

• Duka i mat-tema! Lägg till
exempel rotfrukter och
blommor på bordet när du
bjuder på höstlunch.

Tobias, försäkringsspecialist
och padelentusiast:

• Personlig namnskylt är
välkomnande. Nåla fast
på t.ex. en blomkål och
placera den i en soppskål.

”En bra padelspelare
fokuserar alltid på
möjligheterna.”

Blanda kesella och gräddfil.
Klipp gräslöken fint. Blanda
med salt, peppar, pressad citron
och worcestershiresås.

Foto: Magnus Selander & Samee Anderson

OKTOBER 2021

Boka digitalt möte:
sparbankensyd.se
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Drömmer du
också om en
öppen spis
eller kanske
en kakelugn?

ELDA
MED STIL
I VINTER
Drömmer du också om en öppen spis eller
kanske en kakelugn? Möjligheterna är många
och det kan vara svårt att hitta den stil som
passar dig och din bostad. Här är sex
glödande inspirationstips från Eldabutiken.
KLASSISK LYX
Inredningen är tidlös och lugn. Mörka träslag, gärna med
utsmyckande sniderier. Ordning, symmetri och balans är
nyckeln till den klassiskt lyxiga stilen.
MODERN RETRO
Blanda gammalt med nytt och olika material. Teak, jakaranda
och plastmöbler från 50–70-tal. Designklassiker som Arne
Jakobsens Ägget blandas med fördel med dina loppisfynd.
LANTLIGT & ROMANTISKT
Engelska landsbygden är en bra inspirationskälla. Stilen känns
hemtrevlig, harmonisk och tidlös. Naturliga material som
bomull och trä.
STILRENT & SKANDINAVISKT
Stramt, avskalat och minimalistiskt. Inspireras ofta av funktionalismen, 1960-talet och japansk inredning. Vanliga material är
betong, ljusa träslag och glas.
MAXIMERA MERA!
Den maximalistiska stilen är en motreaktion och kontrast till
den skandinaviska minimalismen. Kan vara både burlesk,
pampig och lekfull.
UTELIV
Förläng utomhusperioden till året runt. Utöver den behagliga
värmen och ljuset är det mervärden som bara ved kan ge i form
av mysig stämning och grillmöjligheter.

Text: Martin Persson
Foto: Eldabutiken

Mer om de olika stilarna och vilka produkter
som matchar dina drömmar hittar du på eldabutiken.se/stilguide
HÖST/VINTER 2021
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FAVORITERNA
bland höstens och
vinterns trender

JUTE & ROTTING
Fortsätter vi att gilla även i höst.
Rottingbänkar, jutemattor och lampor i
det underbara materialet fortsätter att
sätta en mjuk känsla till din inredning.
Fin kontrast till de mörka träslagen.

MIX AV OLIKA MATERIAL
I höst ser vi olika textilier mixade ihop med varandra!
Matcha bomull med teddy eller linne med lyxig sammet.
Testa det oväntade och matcha hårdare vassare textilstrukturer
ihop med romantiskt mjuka. Vi gillar boucleé!

En ny inredningssäsong är här och som
vi längtat efter höstens murriga färger,
mysiga textilier och kuddar att dekorera
våra hem med. Hösten är en årstid
då ditt hem behöver lite extra värme,
myskänsla och mustiga färger – en plats
där du kan boa in dig och trivas.

EN HET TRENDFÄRG
ÄR GRÖNT
Där är naturen en stor inspirationskälla. Allt från
väggfärg, inredningsdetaljer som vaser, kuddar
och porslin erbjuder något i den gröna färgskalan
som definitivt kommer väcka ditt ha-begär. Att
känna naturen nära speglas i höstens och vinterns
inredningstrender 2021. Go green!

Hösten är den årstid
då ditt hem behöver
lite extra värme.

MÖRKA TRÄSLAG
Ser vi fortfarande mycket av som
också går hand i hand med den
murriga färgpaletten i höst.
Framförallt ser vi det i mindre möbler som bord, stolar och pallar men
även i stora tunga möbler i mörkt
trä – det känns helt rätt inför
höst/vinter 2021.

NÅGOT SOM STICKER UT
Lampfot i mörkt
trä från Hallbergs
belysning.

HÖST/VINTER 2021

Ett måste är något som tar en egen plats, utmärker sig i hemmet, något oväntat och personligt.
Det kan vara ett bord, lampa eller som här – ett
fat från Nordal!

FOTO: SHUTTERSTOCK
HÖST/VINTER 2021
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DU TJÄNAR
PÅ ATT SE ÖVER
DITT TAK

FOTO: MAGNUS SELANDER
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BESIKTNINGSMANNEN
tipsar

Som fastighetsägare bör man varje
vår och höst kontrollera sitt tak.
Ett klokt val då du kan slippa de stora
kostnaderna som annars kan uppstå,
tipsar besiktningsmannen.

TVÄTTSTUGAN

ett rent nöje

En mysig inredd tvättstuga höjer värdet på din bostad!
Bra planering, mycket förvaring och trevlig inredning underlättar tvättandet.

F

amiljen hade gjort en omfattande renovering av sitt hus
och som sista åtgärd var det
dags för källaren.

De lade klinker i hela källaren

och så även i tvättstugan. Där satsade de även på golvvärme. Det
tillsammans med torktumlaren
gör att tvätten torkar väldigt

snabbt och blir inte så där lätt
fuktig som den blev i den förra
tvättstugan.
Mycket förvaring prioritera-

des. De satsade på garderober
med skjutdörrar för alla barnens
idrottskläder. Kommoder med
lådor för smutstvätten, sänglinnen, tvättmedel och dyl.

Förvaringen var verkligen det

viktigaste för familjen. Perfekt
att kunna vika alla träningskläderna och stoppa in i skåpen och
vips är de borta.

Förutom tvättmaskin och tork-

tumlare stod också ett torkskåp på
önskelistan. De har även kompletterat med ett par torkställningar

VI

höjer

VÄRDET

Kolla ofta tak och
vind för att slippa
stora kostnader.

som fästs på väggen som går att
fälla ner.
Den sista saken men absolut

inte mindre viktig, var att få till
en tvättstuga som känns trevlig
att vara i. Familjen satsade på en
enkel inredning men piffade upp
den med liten personlig touch. Allt
för att göra tvättandet lite roligare.

Det finns saker du kan göra för
att slippa de riktigt stora kostnaderna när du äger ett hus.

• Hängrännor och stuprör kan
behöva rensas.
• På ovansidan av skorstenen
och ovan ventilationsstosar
brukar skräp samlas. På sikt
kan det leda till att plåten
eller pappen korrigeras eller
fräts sönder.

Ordning och reda på kläd
nyporna.
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I korgen förvarar familjen
udda strumpor, som så
småningom ska hitta sin
maka.

Bra strykjärn, är en bra
investering.

Finns många olika typer av
förvaring för tvättmedel.

Även om träningskläderna
är nytvättade är det fräscht
med doftpåsar.

• Saknas nocktätning under
nockpannorna kan det blåsa
in skräp som kan göra att
luftcirkulationen/ventilation
under takpannorna försämras. Detta kan medföra att

fukt och mögel kan uppstå
under pannorna.
• Vid takfoten bör det sitta ett
s.k. fågelband som hindrar
småfåglar att bygga bon under pannorna.
• Spräckta pannor kan behöva
bytas.
• Mossa finns oftast på norr
sidorna av taken. Tänk även
på att inte låta träd växa för
nära huset då det påskyndar
mossbildning.
• Papptak blir torra och
spricker med tiden, blåsor
kan uppstå som kan tyda på
att det finns fukt under pap-

pen. Kontrollera uppvik mot
skorsten och tätningar kring
ventilationsstosar.

mande) vilket då kan göra att
ventilationen försämras.

• Har man en vind så bör den
kontrolleras så att inga förändringar sker av miljön där.
Titta kring skorsten och på
ventilationsgenomföringar.

• Miljön och luften på vinden
ska kännas frisk. Vid för hög
luftfuktighet så kan det bli
s.k. bakteriell påväxt. Det
kännetecknas av partier med
svarta fläckar.

• Se efter så att inget hänt med
takfotsventilationen om sådan finns. Har man lösull på
vinden så brukar det finnas
en takfotsskiva som hindrar
lösullen från att täppa till
ventilationsspalten. Den skivan brukar ibland ramla ner i
isoleringen (vanligt förekom-

Är ni osäkra på att klättra på
tak eller krypa på vindar så
beställ då en kontroll av vind
och taket. Det är väl investerade
pengar då ett läckage genom
yttertak eller mögel och fukt på
vinden kostar mycket mer att
åtgärda. För vem vill väl bo i ett
mögel- eller fuktskadat hus?
HÖST/VINTER 2021

Visste du att två mervärden alltid ingår när
du säljer din bostad med Våningen & Villan?
Vi på Våningen & Villan vet att alla bostadsaffärer ser olika ut och att våra kunder har olika
önskemål kring marknadsföringen av sin bostad. Vi har därför utvecklat en skräddarsydd
modell där du som säljare väljer delar av innehållet i vår tjänst. Du kan välja mellan fem
mervärdestjänster, två ingår alltid. Du väljer, vi säljer.
Homestyling

Presentera din bostad på bästa sätt

Kompletterande bilder
Skymningsbilder eller flygfoto

Digital Deluxe

Flyttstädning/Besiktning*

Tidningsannons

KLAR

Optimera synligheten

Exponera din bostad i dagspressen

Bekvämt & tryggt

Perfekt för dig som ska sälja
– men inte riktigt än.
Läs mer på
vaningen.se/klar
* Flyttstädning ingår som ett av valen i våra mervärdestjänster för bostadsrätt och besiktning som ett av valen för villa.

Vill du ha ett exemplar
av Magasinet Bostad?
Välkommen in för att hämta ditt exemplar på Mariedalsvägen 45 i Malmö.
Du kan även läsa den på vaningen.se/magasinet

010-265 00 95 . VANINGEN.SE

