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VÄLKOMMEN TILL

Knipvägen 69

Välkommen till en oas fylld av möjligheter. I detta hemmet 
finns allt som gör livet lite bättre. Här kan Du bada i pool 
eller bara mysa i  poolhuset. Stora fönsterpartier och högt 
i tak skänker närhet till trädgård och vår underbara natur. 
Icke att förglömma är brasans sken, alldeles vid husets 
hjärta – köket.

Trädgården ger flera möjligheter till den som bor eller 
besöker att koppla av eller umgås på bästa sätt. 

Den direkta närheten till ett levande uteliv är något som 
verkligen skänker mervärde. 

Med ett tyst läge och närhet till både kust och stad ligger 
denna fastighet mycket tilltalande. 

Kom och njut av detta hem så fyllt av kreativitet och 
idérikedom. 

Hoppas vi ses!

Caroline Wassberg
registrerad fastighetsmäklare & 

internationell ekonomis magister



Hemtrevnad och trivsel, kreativitet och 
idérikedom är några ord som verkligen 
passar i detta hem. Väl på plats infinner 

sig en alldeles särskild känsla. Redan den 
välkomnande entrén bjuder in trevligt och genuint 
med sina sittbänkar och vackra krukor. Kanske är 
detta platsen för morgonkoppen? 



N är du kommit in genom den välkomnande 
entrén  möts du av en öppen famn. Med 
ett luftigt vardagsrum med högt i tak och 

vackra glaspartier som skapar närhet till naturen och 
trädgården utanför fylls besökaren av välmående. Här 
är det inte svårt att trivas. Breda furugolv och ljusa 
material gör rummet tilltalande och inbjudande. Här 
vill man tillbringa många kvällar och bara njuta. 

Att nuvarande ägare är kreativ märks liksom stort 
intresse för design och inredning. Det är verkligen en 
bonus för den som kommer till Knipvägen 69. 



N ära det härliga vardagsrummet ligger också 
husets sovrum. Det första till vänster, 
från ingången räknat är ett charmigt rum 

med trägolv och ljusa färger även här. Den blåvita 
färgskalan förhöjer och ger en mysig elegans till 
rummet. Här sover man gott och får precis plats med 
det man behöver vare sig du är tonåring, liten tjej eller 
kille. Det är alltid toppen med en egen vrå.  

Nästa sovrum, idag använt som master bedroom har 
en vilsam anda över sig och med materialval och färger 
som skapar lugn. Här finns en hel vägg för förvaring av 
kläder för den som så behöver. Med ett trevligt fönster 
får rummet ljusinsläpp. Detta är helt enkelt ett rum för 
sköna drömmar.



V i tar oss vidare och i blickfånget landar ögat 
på husets hjärta. Det trendiga köket, med sin 
öppna planlösning och enkelhet. Det smälter 

så fint in i övrig inredning och blir en naturlig del av 
huset. 

Med möjlighet till "barhäng" blir köket en naturlig 
plats att umgås och socialisera på. Det ger nästan en 
krogkänsla som är så häftig. Men köket är mer än 
bara luckor och barhäng. Här finns också en mysig 
eldstad med kamin. En vågad tapet med fiskar skapar 
karaktär och här vet man att åtskilliga timmar kommer 
spenderas.



V id köket finns en mindre toalett inredd med 
rena och fräscha material. Vitt och svart 
skapar läcker kontrast vare sig Du som 

besökare eller ägare av nöden behöver tillgång till 
detta rum. 

Alldeles intill köket finns också ett mindre rum som 
idag används som kontor. Det är ett rum med mycket 
karaktär. Då nuvarande ägare är en kavalkad i färg tar 
det sig uttryck i denna härliga tapet som klär väggarna 
i detta rum. Det kan enkelt användas som sovrum för 
den som så vill. 



K öket är också en naturlig öppen del mot 
trädgården. Med härliga fönsterpartier skapas 
ljus och rymd. De ger närhet och tillgång till 

altan med sittplatser fyllda med kuddar - det är så fint! 

Önskar du avnjuta en måltid vid sittande bord 
utomhus finns också plats för middagsbord. En trevlig 
detalj - husets vedförvaring har fått en egen vrå och 
blivit ett dekorativt inslag. 

Trädgården har också ett eget rum, en paviljong till 
vilken stenplattor för oss. Med luftiga gardinvåder och 
möjlighet för klängväxter att slå rot kan detta bli ett 
extra rum för avslappning, sena snack och kanske en 
yta där man bara är mitt i naturen.



L ängre ner i huset finns ytterligare en färgstark 
entré, mjuk och välkomnande - bara så 
hemtrevligt. Vackra blommor från Designers 

Guild tar emot sin besökare på mjukaste sätt. 
Lindgrönt och varmt. Det ger verkligen en känsla av 
kreativa möjligheter som huset ger och hur nuvarande 
ägare förvaltat på bästa sätt. Något för en ny ägare att 
bara njuta av eller göra det till sitt?

I anslutning till denna entré ligger ett större badrum 
med duschmöjligheter. Återigen i tilltalande 
materialval och färgsättningar. Här är väggarna 
kaklade och golvet har klätts med klinker. 



Här är ett av husets mest uppskattade områden 
– poolområdet. Bakom en fin inhägnad av 
vita plank döljer sig en oas för livsnjutaren. 

Med stora ytor för poolhäng, grillkvällar och varför inte 
bara för att slappa i tillhörande poolhus. Poolens runda 
former skänker den stilrena och designinriktade ytan 
värme och mjukhet. Här kan du doppa tå och kropp en 
stjärnklar natt om Du så önskar. Duschen innan badet 

tar du enkelt bakom cementrör - garanterat insynsfria. 
Ännu en gång en unik idé. 

På gården finns också en friggebod som kan bli ett 
extra rum för tonåringen och dennes gäng eller också 
en plats för skapande . Idag används just denna 
byggnad som kreativt tempel och idéverkstad. Ja, här 
sätter endast fantasin sin gräns.



INFORMATION
Med sitt lugna läge på tyst återvändsgata, blir detta fina och 
kreativa hus en fantastisk möjlighet för den lilla familjen eller för 
de som söker ett hem fyllt med livskvalitet och trivsel nära vatten, 
åker och äng. 

Med ett trivsamt läge, i en arbetad trädgård, bestående av "rum" 
och flera uteplatser av olika karaktär finns möjlighet att njuta av 
året såväl inne som ute. En enkel promenad tar dig till strandrem-
sorna längs kusten. 

Fasaden är målad i vacker svart slamfärg och vita knutar förhöjer 
och smyckar. Stenläggningar och inramade planteringar skapar 
ett välvårdat intryck.

BYGGNADSÅR/RENOVERING: Fastighetens byggnad är ursprung-
ligen uppfört 1968 men har därefter genomgått renovering och 
tillbyggnad. Under 2008-2016 har nuvarande ägare löpande 
utvecklat byggnaden och förädlat ytorna kring huset och i trädgår-
den. Allt för en ökad livskvalitet och trivsel. 

Uteplatser har skapats, stenlagts och byggts till, liksom en gjuten 
pool inom avgränsat område. Här finns plats för den stora grill-
festen, där den som vill vila kan söka skydd i tillhörande pool hus. 
Varför inte ta en dusch bakom betong? Garanterat insynsskyddat 
och så påhittigt.

Fönster har bytts liksom nya glasdörrar satts in.

Även interiört har huset genomgått total renovering av samtliga 
ytskikt och här kan man verkligen se att nuvarande ägare har en 
känsla för färg och form utöver det vanliga. Idérikt, mysigt och 
hela hemmet andas en känsla av just hemtrevnad.

BYGGNADER: Bostad ca 112 kvm, fördelat på 4 rum i ett plan.
Fastighetens carport har blivit garage med plats för en bil. Denna 
byggnad är byggd på betongplatta och har en svartslammad fasad 
för att stämma överens med övriga. Till garaget finns också ett 
tillhörande förrådsrum. Här finns möjlighet för enklare uppvärm-
ning för den som så önskar. Garaget har en luft/luft värmepump. 
Garaget ger en fin inramning till tomten och fastigheten.

KONSTRUKTION: Krypgrund och platta på mark. Grundmur i 
betong. Stomme i trä med träfasad. Ventilation med självdrag. 
3-glasfönster isoler samt 2-glas.

UPPVÄRMNING: Direktverkande el samt luft/luftvärmepump (el) 
& ved.

VATTEN & AVLOPP: Kommunalt vatten och avlopp.

FASTIGHETSBETECKNING: Kalmar Hagbytorp 10:28

ADRESS: Knipvägen 69, 388 96 Hagby

TOMTAREA: 987 kvm

TAXERINGSVÄRDE: Totalt 895 000 kr varav byggnad 635 000 kr 
och mark 260 000 kr. 

PANTBREV: 6 st på totalt 1 306 000 kr

SERVITUT OCH ANDRA RÄTTIGHETER: Gemensamhetsanläggning 
Kalmar Hagbytorp Ga:1, akt nr 080031906; Gemensamhetsan-
läggning Kalmar Hagbytorp Ga:2, akt nr 080031907; Planer och 
bestämmelser Hagbytorp 10:1, Byggnadsplan (beslutsdatum 
19671127), akt nr 0880k-ii:132; Planer och bestämmelser, Hagby-
torp 10:1 (Kolboda), ändring av dp (beslutsdatum 19961114), akt 
nr 0880k-ii:132:2.

ENERGIPRESTANDA:  126kWh/kvm. Energideklaration utförd i 
mars, 2015. Energiklass C.

DRIFTSKOSTNAD:  Elkostnad 18 000 kr, vatten & avlopp 1 500 kr, 
renhållning 2 500 kr, sotning 1 000 kr, försäkring 3 450 kr, samfäl-
lighet 2 500 kr. Totalt 28 950 kr/år. Kostnaderna är baserade på 
säljarens angivna uppgifter.

PRIS: 1 895 000 kr eller högstbjudande

TILLTRÄDE: Enligt överenskommelse

Uppgifter baserade på av säljaren lämnade uppgifter.

PLANRITNING



TOMTKARTA SAMFÄLLIGHET &  
GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR



Hagby som tillhör Kolboda, 
ligger vackert beläget 
längs Östersjöns 

kustremsa. Naturskönt och barnvänligt med närhet 
till Kalmar, närmare bestämt 2,5 mil söder om 
stadskärnan.Hagby  består av byarna Norra Hagby, 
Södra Hagby, Hagbytorp, Wallby och Yxneberga, samt 
ensamgården Holmskvarn.  

Hagby erbjuder Dig nästan allt Du kan tänka Dig. 
Lugna skogar att promenera i, eller intagande kust och 
strand. Öppenhet och fridfullhet. 

Med sitt läge har orten varit befolkad redan tidigt och 
många är de fornfynd som gjorts på platsen redan så 

tidigt som sten- brons- och järnåldern.  Även kyrkan är 
väl värd att nämnas med sina anor från medeltiden och 
klassas som en av de bästa bevarade sk. rundkyrkor i 
vårt avlånga land. 

I Kolboda kan Du som lever och bor njuta av livet 
på ett enkelt sätt. Här finns Kolbodabaden, Kolboda 
båten som tar Er ut på sälsafari eller varför inte se 
vad som finns på havets botten med dykarutrustning. 
I själva området kring fastigheten finns också en god 
gemenskap m bl vinklubb. 

Så missa inte en vandring i området när Ni kommer på 
visning! Det är väl värt ett besök.



VIKTIGT ATT VETA VID KÖP AV FASTIGHET
KÖPARENS UNDERSÖKNINGSPLIKT
Köp av fast egendom, regleras av jordabalkens fjärde kapitel 
– den så kallade lagen om köp av fast egendom. I lagen finns 
ingen uttrycklig undersökningsplikt utan den framträder istäl-
let genom att läsa jordabalkens fjärde kapitel 19:e paragrafs 
andra stycke. Där står följande:

"Som fel får inte åberopas en avvikelse som köparen borde ha upp-
täckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad 
med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos 
jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet."

Bestämmelsen utgör inte en skyldighet för köparen att 
undersöka, det står dig som köpare helt fritt att avstå en un-
dersökning. Men det är köparen som ansvarar för sådana fel 
som den borde ha upptäckt vid en undersökning. Skulle du 
till exempel köpa en villa med en synbar fuktskada i källaren 
som du upptäcker först när du flyttat in i villan kan du inte få 
ersättning för den.

Köparens undersökningsplikt ställer förhållandevis höga krav 
på köparen. Köparen förutsätts vara en kunnig person som 
ska utföra en noggrann undersökning. Med en kunnig person 
menas en normalt bevandrad och erfaren lekman. Högsta 
Domstolen har uttalat att en normalt bevandrad köpare till 
exempel bör känna till att blåbetong alstrar radon och att 
dålig ventilation kan ge upphov till skador.

Eftersom undersökningsplikten ställer så höga krav på köpa-
ren väljer många att anlita en fackman som kan genomföra 
undersökningen åt köparen.

SÄLJARENS UPPLYSNINGSPLIKT
Säljaren till en bostad ska ge köparen information om de 
fel som den känner till och som köparen kan ha svårt att 
upptäcka vid sin egen undersökning. Det ligger i säljarens in-
tresse att meddela köparen om sådana fel eftersom köparen 
då inte kan hävda att felen är dolda. Skulle köparen upptäcka 
dolda fel efter att köpet gått igenom finns en risk att säljaren 
krävs på prisavdrag eller skadestånd. Köparen kan efter 
köpet aldrig kräva säljaren på prisavdrag eller skadestånd för 

fel som säljaren upplyst köparen om.

"Om du som köpare misstänker att säljaren brustit i sin upplys-
ningsplikt kan du vända dig till mäklaren, alternativt en jurist, för 
att få rådgivning om hur du ska gå vidare."

Säljarens undersökningsplikt innebär inte att den måste be-
rätta allt den vet om bostadens skick, men om köparen ställer 
en specifik fråga som säljaren har ett svar på får säljaren inte 
undanhålla svaret från köparen. Säljarens upplysningsplikt 
innebär dock inte att köparen kan kräva att säljaren själv ska 
ta reda på svaren på frågor som säljaren inte kan svara på.

BESIKTNING
Utgångspunkten vid fastighetsköp är att köparen fullgör sin 
undersökningsplikt före kontraktsskrivningen. För den som 
är spekulant på en fastighet kan det vara en fördel att få 
utföra besiktningen efter kontraktsskrivningen. Mäklaren får 
då ett ansvar för att utforma en besiktningsklausul som kan 
tillfredsställa båda parter.

Det finns risk för tvist mellan parterna om tolkningen av be-
siktningsklausuler som innehåller begränsningar av köparens 
rätt till återgång. Sådana begränsningar kan vara:

• krav på att besiktningen ska utvisa vissa typer av fel; t.ex. 
”allvarliga fel”, ”fukt och mögel”, ”konstruktionsfel” och 
liknande uttryck

• krav på att avhjälpande av felen ska motsvara viss åt-
gärdskostnad

• undantag för vissa typer av fel; t.ex. ”kända eller synliga 
fel”, ”fel eller skador som kan anses motsvara vad köparen 
har anledning att förvänta sig”

• säljarens möjlighet att lämna erbjudande om avhjälpande 
av fel eller kompensation för konstaterade fel. 

Mäklaren har ett ansvar för att återgångsvillkor utformas så 
att onödiga tvister om dess tolkning inte uppstår. Om par-
terna ställer krav på mäklaren att medverka till en besikt-
ningsklausul med begränsade möjligheter för köparen att 
begära återgång ska mäklaren uppmärksamma parterna 

på riskerna med en sådan klausul. Mäklaren ansvarar för 
att samtliga förutsättningar för parternas rättigheter och 
skyldigheter dokumenteras. Det är viktigt att tidsfrister och 
anvisningar för eventuella meddelanden från säljaren anges.

Besiktningsgenomgång
Det förekommer att säljaren låtit utföra en besiktning av 
fastigheten inför en försäljning. Köparen kan då erbjudas en 
genomgång av besiktningsprotokollet med besiktningsman-
nen.

En besiktningsgenomgång motsvarar inte en ny besiktning. 
Om köparen önskar genomföra en egen besiktning – som 
komplettering till en redan utförd besiktning – får mäklaren 
ett ansvar för att föreslå en besiktningsklausul med rimliga 
tidsfrister och tydliga anvisningar.

BUDGIVNING
Ett bud är normalt inte bindande – inte ens om det lämnas 
skriftligt. Först när både säljaren och köparen har under-
tecknat ett köpekontrakt för fastigheten eller bostadsrätten 
blir köpet bindande. Innan dess kan både säljaren och köpa-
ren ändra sig utan att motparten kan ställa några krav.

Mäklaren ska ge alla spekulanter tydlig information om hur 
en eventuell budgivning kommer att gå till och hur de bör 
lämna sina bud. Mäklaren ska också informera om eventuella 
krav eller önskemål från säljaren.

Eftersom det är säljaren som avgör om ett bud är intressant 
eller inte ska mäklaren ta emot och vidarebefordra alla bud 
till säljaren. Det gäller även om en spekulant inte har lämnat 
sitt bud på det sätt som bestämts. Mäklaren ska också vida-
rebefordra meddelanden från spekulanter om intresse för 
objektet till säljaren.

Mäklarens skyldigheter gäller till dess att säljaren och köpa-
ren har undertecknat ett köpekontrakt.

En mäklare är skyldig att upprätta en förteckning över bud-
givningen med uppgifter om 

• spekulantens namn (alternativt namnet på spekulantens 
ombud)

• kontaktuppgifter, som kan vara en adress, en e-postadress 
eller ett telefonnummer

• budets belopp, tidpunkten för när budet lämnades och 
eventuella villkor för budet, till exempel villkor om lån eller 
besiktning.

Mäklaren ska överlämna förteckningen till säljaren och 
köparen när uppdraget har slutförts. Om uppdraget har slut-
förts utan att det blivit någon försäljning ska mäklaren ändå 
överlämna förteckningen till uppdragsgivaren. Detta gäller till 
exempel om uppdragsavtalet har sagts upp av mäklaren eller 
av dig som uppdragsgivare.

Säljaren bestämmer – i samråd med mäklaren – hur budgiv-
ningen ska gå till. Men säljaren är inte juridiskt bunden av 
sådana överenskommelser. Därför kan formerna för bud-
givningen ändras.

Det är säljaren som bestämmer till vem han eller hon vill säl-
ja, när och till vilket pris. Det betyder att säljaren inte behöver 
sälja till den som har lämnat det högsta budet. Säljaren är 
inte juridiskt bunden av ett löfte att sälja eller att sälja till det 
pris som har presenterats i marknadsföringen.

Budgivningen kan ske på olika sätt. I praktiken finns det två 
modeller: öppen och sluten budgivning.

Vid en öppen budgivning lämnar spekulanterna sina bud till 
mäklaren, som löpande redovisar buden till säljaren och till 
övriga spekulanter. Spekulanterna får då möjlighet att lägga 
nya bud.

Vid en sluten budgivning får spekulanterna en viss tid på sig 
att lämna sina bud, vanligtvis skriftligt. Mäklaren redovisar 
buden för säljaren. Den som har lämnat bud får ingen infor-
mation om övriga bud.

Kort om budgivningen
Vem som helst kan ge ett bud – skriftligt eller muntligt. Budet 
kan förenas med villkor. En spekulant kan inte räkna med att 
få information av mäklaren om hur en budgivning fortskrider.
En spekulant har inte rätt att få uppgifter från mäklaren om 
vilka de övriga budgivarna är, vilka bud som har lämnats eller 
vilka villkor som har diskuterats med andra spekulanter. Efter 
försäljningen har en spekulant enbart rätt att få information 
från mäklaren om att objektet har sålts till någon annan.



Caroline Wassberg Fastighetsförmedling
Ölandsgatan 16, 392 31 KALMAR
Tel. 070-747 18 28
caroline@wassbergfast.se

www.wassbergfast.se

UNIK INREDNING FÖR DIG SOM HITTAT HEM

www.kalamkari.se


