
Parhus i 
Östra Hoby



I vardera hörnen jord, vatten och luft. Mitt i, mellan 

land, hav och himmel ligger kyrkbyn Östra Hoby. Låga 

längor och gatuhus. Den medeltida kyrkan som ett 

utropstecken mitt i byn. Sommarens gröna färgskala 

ger sakta vika för toner av ockra och umbra. Nyplöjd 
jord. Nyss skördade fält… Doften av fallfrukt 

och lövens begynnande förmultning. Sen sommar. 

Tidig höst. Men ännu kommer dagar för strandliv. 

Cykelvägarna till havet och stränderna är korta, smala 

och nästan utan backar! Moped är annars ett trivsamt 

transportmedel! Till Spraggehusens strand (inte så 

känd, aldrig  överbefolkad) där bilderna är tagna, är 

det ungefär 2 km. Byn är bebodd och levande. 
Lekplatsen vittnar om befolkningsmässig återväxt. I 

byn bor en ömsesidigt berikande blandning av infödda 

och utsocknes.

Man kan utan problem vara billös i Östra Hoby. Mitt 

över gatan finns busshållplatsen – från vilken man åker 

till Simrishamn eller Ystad för vidare befordran ut i 

världen. Cykel räcker till både Borrby och Skillinge, 

(båda med god service, krogar, caféer och aktiviteter) 

– och till hembageriet vid Örnahusen, utnämnt av 

många till Österlens bästa!

En gyllene triangel.



Parhuset från sekelskiftet 1900 (måhända delat i senare tid?) ligger mitt i byn, just 

där vägarna möts. Boningen upptar lejonparten av längan. I resterande huskropp fritidsbor ett 

musikerpar från huvudstaden. Ägarparet (han arkitekt på White Arkitekter) har en uppenbar 

förkärlek för det råa och det svarta! Inredningen känns maskulin och kraftfull utan att 

vara hård. Den skärper till gulligheten som annars lätt kan bli kväljande i en hundraårig romantisk 

länga!  (Å andra sidan – föredrar du rosenmönstrade tapeter och gardiner med brysselspets, är det 

ju alls ingen konst att fixa!)



Seklets pålagringar 
har skalats bort 
– i synnerhet de som härrörde från 60-70-tal var 

knappast något att ta till vara! Innerväggar revs 

för att skapa luft och rymd. Så framträdde ett hus 

med en naken skönhet. Rena enkla material av god 

kvalitet talar för sig själv och behöver inte dekoreras 

ytterligare. De frilagda taken bär spår av liv och 

ålder. De Faxelutade golven är nylagda 
och lena mot bara fötter. Det svarta och 

det rena träet står sällsynt vackert mot vitputsade 

väggar. Här finns inga krusiduller ”what so ever” 

– och det är en ren vila för ögonen. Det är 

sparsamt och ändamålsenligt möblerat. Kanske är 

det ett gott recept för ett lättlevt liv? För samtidigt 

är huset både välutrustat och bekvämt och fodrar 

ett minimum av underhåll! Och sedan renoveringen 

nu är genomförd, finns det gott om tid att spendera 

framför elden i en skön fåtölj!



Enligt mitt förmenande passar huset en 

singel med många vänner – eller ett par 

– men egentligen är det skapat för en familj 

på sex personer! Istället för att snöra av 

ovanvåningen med mellanväggar, utnämndes 

den till sovsal à la internatskola! Här har 
hela familjen sovit gott under 
takåsarna… Men ett avskilt sovrum, 

kanske två, och en möblerbar hall ryms lätt 

– om man vill vara mer privat om natten. 

Man skulle 
också kunna 

nyttja utrymmet 
som skrivarlya 

eller ateljé.



Till Spraggehusens 
strand (inte så 

känd, aldrig  
överbefolkad) 
där bilderna 

är tagna, är det 
ungefär 2 km.



Flera små rum 
på bottenvåningen har blivit ett enda 

stort – här ryms ett praktiskt, välutrustat 

kök med stora arbetsytor, en matplats 

med plats för många och ett vardagsrum 

med en effektiv och stämningsspridande 

vedkamin. Badrummet är stort och ljust 

med fönster. Och för det mesta 
står glasdörrarna öppna mot 
uteplatsen, trädgården och 
fälten bortanför.

Så äger du ingen halmhatt bör du snarast 

införskaffa en - liksom en cykel och en 

picknickkorg!



Det finns 
en stor 
stensatt 
uteplats 
dit solen 
når från 
morgon till 
kväll...

...det är en 
varm, skön, 
vindskyddad 
plats med 
kvällssol som 
strör guld över 
dukat bord. 



Symmetriskt placerad 

på gatufasaden 

finns den praktfulla 

Simrishamnsdörren. 

Huskroppen skyddar 
trädgården från insyn 
från gatan och skapar 
innergårdskänsla. Det 

finns en stor stensatt uteplats 

dit solen når från morgon 

till kväll - det är en varm, 

skön, vindskyddad plats 

med kvällssol som strör guld 

över dukat bord. Den långa, 

häckomgärdade trädgården 

den känns nästan som en 

teaterscen för solnedgången 

att betrakta från platsen 

under äppelträdet…

Ja, den egna domänen är 

nätt och lätthanterlig. Den 
har både form och 
struktur - men växtvalet 

av skötselmässiga skäl 

förenklat. Inga vidlyftiga 

perennrabatter fodrar 

uppmärksamhet! 

Ligusterhäckarna mot gatan 

är välklippta och dekorativa 

mot husets varma tegelvägg. 

Avenbokshäcken kan formas 

och hållas på lämplig höjd 

– vilken får var och en själv 

avgöra!

Men den med gröna 

fingrar skapar kanske en 

riktig ”have” med rotäkta, 

doftande rosor från 

”Roskraft”, bygger sig en 

pergola för vindruvor och 

blåregn att klättra i och 

anlägger ett grönsaksland 

för dill och potatis!





Siffror & kalla  fakta:               

Objektsbeskrivningen grundar sig på av säljaren lämnade uppgifter och iakttagelser gjorda på fastigheten.

Lat: N 55º 40.742’ • Long: E 014º 13.865’

Box 45, 277 21 Kivik 
0414-708 00

kivik@uppvik.nu 
www.uppvik.nu

Gröna huset

Fastighetsbeteckning: Simrishamn Hoby 4:4

Adress: Hoby 44, 276 36 Borrby

Areal: 398 kvm

Taxeringsvärde: 570.000:- varav byggnad 379.000:- (2008).

Taxeringskod: 220, helårsbostad för 1-2 familjer.

Pantbrev: 5 st skriftliga om totalt 112.700:-

Försäkring: Fullvärdesförsäkrad i Länsförsäkringar inkl.försäkring mot husbock.

Servitut: förmånsservitut avseende tillfart.

Byggnad: Parhus/skånelänga.

Byggnadsår/Renoveringsår: sannolikt 

uppförd kring sekelskiftet, avstyckad från 

Klockaregården 1929 då den troligen delades i två 

bostäder. Genomgripande renoverad från 2002 

och framåt vad avser såväl teknik som estetik.

Bostad ca 120 kvm, varav inredd vind med 

snedtak 55 kvm. V.v se ritning – angivna ytor avser 

användbar golvyta.

Konstruktion: Naturstensgrund, merparten 

av golvbjälklagen urgrävda (utom en mindre del 

som var gjuten), omlagda med bjälkar på plintar 

med stenullsisolering och nya massiva furugolv. 

Rivna innerväggar ersatta av järnbalk. Innerväggar 

omputsade.  Mellan- och takbjälklag av trä. Stomme 

av tegel, delvis med innerskal och innerväggar av 

lersten. Fasad av handslagen tegel.  Vindsbjälklag 

isolerad med erforderlig luftspalt. Yttertak av papp, 

nylagd 2003. Nya galvade hängrännor och stuprör. 

Dubbelkopplade, spröjsade fönster, några i behov 

av renovering/byte. Skorsten ommurad ovan nock 

och försedd med insatsrör. Självdragsventilation.

Inredning & utrustning: Kök: inredning från 

IKEA, bänkskivor i massiv mörkbetsad bok, plåt 

invid spisen. Porslinsho. Rostfria vitvaror: spis med 

gas/el, kyl & frys, fläkt med kåpa, diskmaskin. micro- 

och varmluftsugn. Separat ugn från Smeg.

Badrum med  dusch med glasväggar, handfat och 

toa. Kakel & klinker. Liten tvättmaskin.

Synliga takbjälkar och frilagda innertak. 

Spegeldörrar.

Golv: Faxelutade, såpade trägolv. Klinker i badrum. 

Cementplattor på uteplats.

Uppvärmning: Direktverkande el med nya 

oljefyllda radiatorer. Effektiv braskamin, godkänd av 

sotaren.

Vatten & Avlopp: kommunalt.

Då fastigheten använts som fritidsbostad föreligger 

ingen skyldighet för säljaren att tillhandahålla 

energideklaration.

Pris: 1.350.000:- eller bästa bud.
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V
Vår filosofi är ganska enkel.

Vi säljer hus vi själva skulle vilja bo i.

Mats Uppvik 
Fastighetsmäklare
Auktoriserad ledamot 
Mäklarsamfundet

Lotta Nordstedt
Grafisk form, foto & web

Andreas Johansson
Visningar & foto

Gabrielle Malmberg 
Fastighetsmäklare & VD
Auktoriserad ledamot 
Mäklarsamfundet
Text & foto

Ingrid Fredriksson
Skisser & ritningar

Vi tror på sambanden mellan lust och lönsamhet. Känsla och kunskap. 
Arbetsglädje och avkastning. Det man tycker är roligt och stimu-
lerande gör man bra. Vi vill inte ha fler hus än att vi orkar arbeta 
engagerat och passionerat med dem alla. Därför händer det ibland 
att vi tackar nej till uppdrag. Och det innebär inte att vi kategoriskt 
ratar en viss sorts hus. Det lilla renoveringsobjektet i skogsbrynet 
kan vara lika spännande som den kringbyggda gården på slätten 
eller längan i fiskeläget. Men, det ska erkännas - ”udda” hus finner 
lättast vägen till våra hjärtan!

Att bli den man vill vara. Eller vara den man är... Ibland betyder 
det köpa. Ibland betyder det sälja. Ibland både och. Eller ingetdera. 
Frihet. Valmöjligheter. Har vi förmånen att råda över vår tillvaro bör 
vi göra det omsorgsfullt. Inte låta livet skvala förbi. 

Och det ska sägas - jag (Gabrielle!) är stundtals full av lätt avundsam 
beundran inför alla er som vågar rycka upp er själva med rötterna 
för att börja växa i ny och okänd jordmån - oavsett om ni flyttar 
hit, eller härifrån! (Själv är jag mera som pionen - jag slutar blomma 
om jag flyttas!).
Det handlar kanske ytterst om livskvalitet. Vi upprepar ju med en 
druckens envishet vårt motto: ” På Österlen är livskvaliteten högre 
än huspriserna”. Det kanske ter sig som en lek med ord. Begreppet 
livskvalitet är naturligtvis inte lätt att översätta till kronor och ören. 
Dessutom är själva ordet, kanske på grund av alltför flitig medi-
aanvändning farligt nära en urvattnad klyscha. Men innebörden är 
både verklig och viktig! Det kan kanske vara intressant att veta att 
begreppet ”quality of life” introducerades som en ekonomisk term 
redan under sjuttiotalet, främst avsedd att ersätta eller komplettera 
”bruttonationalprodukt” som värde- och välståndsmätare.  ”QOL” 
istället för ”BNP”... Kanske är det så att våra värdesystem och vårt 
förhållningssätt till livet, i en förändrad värld, också måste ändras? 

För egen del upplever jag livskvalitet när jag lyckas vara närvarande 
i stunden. Uppfyllas av ögonblicket. ”Flow” säger expertisen... En 
försiktig förhoppning är att vi på något sätt ska kunna hjälpa Dig att 
förhöja Din livskvalitet. Åtminstone vill vi gärna vara Dina rådgivare 
och stigfinnare. Dina vägvisare och budbärare. 

Oavsett om Du vill köpa. Eller sälja!
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