
Albertshil l
Mellan Christinehof slott & Lövestad



Putsad fasad hela vägen upp till nocken 

ger en känsla av dansk arkitektur. Den 

råa betongtrappan till ovanvåningen 

känns lite... Spanien. Och de gotiska 

valven är måhända influenser från 

Europa. Allt i original från 1929.

Albertshill. Det är som det låter. Året var 1929. 
Albert Lundberg köpte som 30-åring en bit mark 
mellan Christinehofs slott och Lövestad. En 
kuperad och spännande tomt. Tillsammans med 

sin bror, som var byggmästare i trakten, byggde 
han det lilla men högresta stenhuset. Albert 
jobbade ibland på sjön och såg världen. Var det 
måntro utomlands han fick inspiration till sitt hus?





Grönt är skönt.



Efter Alberts frånfälle i mitten av 
1970-talet har några olika familjer haft 
huset som sitt sommarparadis. 

De nuvarande ägarparet har fört in huset 
i det tjugonde århundradet. Siktet var 
ställt på att kunna vistas i huset under 
hela året. 

Kaminerna var det första som kom in 
i huset. De båda danska kaminerna - 
Lotus i sällskapsdelen och Rais i köket 
- är båda mycket effektiva. Och vill man 
bara ”mysa lite” gör man det framför den 
stora öppna spisen. Luftvärmepumpen 
håller temperaturen när du inte kan 
vara i huset. 

Huset har fått en rejäl ”make-over” vad 
det gäller väggar, tak, golv. Innerbågar 
gjorda till alla fönster. När elen drogs 
om sattes spotlights och dimmers in 
som gör ljussättningen i huset mjuk. 
Platsbyggda garderober i ett av rummen 
på ovanvåningen har skapat en ”walk-in-
closet”. Ett skönt och bekvämt sätt 
att gömma undan saker...

Alberts ande vilar över huset på ett 
behagligt sätt. Hans livsverk har 
förvaltats väl av de nuvarande ägarna.

Platsbyggda 
garderober i klädrummet.



Vårtecken.

Vårkänslor.



Sommar.

En vänlig 
grönskas rika 
dräkt...



Parken, ca 3.300 kvm
Kantstenar i gången
Gamla träd (ekar & lövträd)
Promenadstig

Inhägnad tomt, ca 2.500 kvm
Trädäck
Häckar
Plattor runt huset
Stensättningar
Odlingslådor
Minnessten
Gräsmatta

Det går mot afton på Albertshill.



Man kan ana att Albert skötte sin trädgård 
som man vårdar sitt barn. Enligt hörsägen 
sägs det att ”trädgården var den vackraste i 
trakten” under 40- och 50-talet. Och den växte 
och växte - till slut kan man säga att han hade 
anlagt en mindre park. Visserligen var träden 
unga och nyplanterade då men idag kan man 

verkligen prata om parkkänsla. Vad sägs om en 
egen liten promenadstig runt de nästan 6.000 
kvadratmetrarna? Runt huset finns idag en 
anlagd trädgård med trädäck, stensättningar, 
häckar, rhododendron och perenna växter. Ju 
längre ut från huset desto mer park, skog och 
naturtomt blir det. Välordnat och vilt! Både och. 

Matlagning. Trädgårdsarbete. Aktiv vila.



Sommarnatt.



När hösten kommer är det 
dags att tänka på veden 
som man behöver till nästa 
vinter. Nyfällda träd och 
delade stockar mår bra om 
de får ligga och torka mer 
än ett år. Och ved finns det 
gott om på Albertshill! Och 
alldeles gratis - förutom 
den energi det kostar att 
göra arbetet. 

Men som man säger: Att 
jobba med veden värmer 
människan två gånger - 
först när den klyvs (helst i 
fina vedklabbar - då brinner 
de bättre och effektiviteten 
blir högre) och sedan när 
man eldar i kaminen!



+25°

-15°

Snö & eld.
Det finns gott om båda på 
Albertshill. Med två kaminer, 
en öppen spis, några element 
och en luftvärmepump 
klarar huset fint de skånska 
vintrarna. På senare år har 
de varit både kalla och med 
obarmhärtligt mycket snö. 
Traktens vänliga bonde gör det 
möjligt att komma till och från 
huset - året runt.



Snöskottning. Skidåkning. Aktiv vila. En plats för både två- och fyrbenta.



Ett av Skånes mest natursköna 
vattendrag har sina källor uppe 
på Linderödsåsen och faller 
sedan 180 meter på de 5 milen 
ner till kusten vid Haväng. Vid 
Hallamölla finns Skånes högsta 
vattenfall med en fallhöjd på to-
talt 23 meter i fem steg. Ån med 
omgivande marker har avsatts 
som naturreservat för att bevara 
de höga naturvärdena och göra 
området tillgängligt för strövande 
i skog och mark.

Väster om Verkeåns naturreser-
vat ligger slottet Christinehof, i 
vars park konserter brukar ord-
nas under sommaren. Vägarna 
österut och söderut kantas av 
vackra alléer. 

Hela området är mycket viltrikt 
med stammar av kronvilt, dovvilt, 
vildsvin, rådjur och älg. 
Skåneleden passerar genom 
dalgången och ansluter norrut 
över Linderödsåsen och söderut 
mot Sövdesjön vid Alunbruket.

Hämtat från Länsstyrelsens hemsida.

Heinge strövområde 
 
Några kilometer norr om Lövestad 
ligger detta underbara strövområde 
på 93 hektar som ägs av Sjöbo 
kommun. Strövområdet är ett ålder-
domligt odlingslandskap med sten-
gärdsgårdar, enefälader och natur-
betesmark, ek- och hasselskog samt 
bokskog. Området ligger längs med 
en bäck som delvis är uppdämd och 
bildar en damm. Här finns strövstigar 
att följa och en lägerplats. 
 
Området har blivit inventerat genom 
projektet Skånes Flora och här finns 
en mycket rik flora med ca 300 arter. 
Till exempel finns majnycklar, sankt 
persnycklar och skogslysing.

Hämtat från Sjöbo kommuns hemsida

Lövestads åsar 
 
Väster om Lövestad finns ett välutbildat 
åskomplex, Lövestads åsar, som kläs av 
bokskog och syns vida i det öppna odlings-
landskapet. Området har stora geologiska 
värden och en rik flora samt inbjuder till 
strövtåg i det kuperade skogslandskapet 
med utblickar över de öppna odlingsmarker-
na. Åsarna är så kallade rullstensåsar, som 
bildats av isälvar.  

Idag täcks större delen av åssystemet av 
högstammig bokskog med inslag av andra 
lövträd som alm, ask, ek och al. Fältskiktet är 
varierat med magrare förhållande på åsarna 
och rikare i svackorna mellan dessa. Här fö-
rekommer bland annat skogsbingel, gulplis-
ter och den högvuxna månviolen som bara 
finns i sydöstra Skåne. Den sydvästra delen 
består fortfarande av betesmarker med 
intressant betesflora som backsippa, jung-
frulin och Sankt Pers nycklar. I anslutning till 
Skåneleden, som går genom området, finns 
lägerplats med vindskydd och toalett. 

Hämtat från Sjöbo kommuns hemsida

Djurrödsbäcken 
 
Kring Djurrödsbäcken vid foten av Linderödsåsen finns ett tilltalande kuperat landskap med betes-
marker och lövskogar. Området är iordningställt som strövområde med parkering och markerade 
stigar. Vid Oremöllan passerar Djurrödsbäcken i en brant dalgång, kantad av lövskogar och betes-
marker. Närmast ån finns kärrmarker och alsumpskog, som tidigare varit slåttermarker. Sluttning-
arna domineras av bokskog med inslag av ek, avenbok, björk, alm och granplanteringar.  
 
Tidigare var sluttningarna betade med glest träd- och buskskikt och på några partier finns fortfa-
rande beteshävden kvar. Här hittar man ett mycket artrikt busk- och trädskikt med hassel, hagtorn, 
nypon och slån samt många så kallade ”bärande träd” som apel, hägg, rönn och fågelbär. Dessa 
förser fåglarna med eftertraktade frukter. Ovanför sluttningarna vidtar ett småskaligt landskap med 
gamla naturbetesmarker, lövskogsdungar och mindre åkermarker. 

Hämtat från Länsstyrelsens hemsida. 

Verkeån & Christinehof

Naturen är generös i området. 



Siffror & kalla  fakta:               

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

Byggnad: Stenhus i vinkel. Källare och inredd ov.

Byggnadsår/renoveringsår: 

1929. Grundligt renoverat från 2006 och framåt.

Storlek: Bostad ca 100 kvm. Källare ca 60 kvm. 

Trädäck ca 40 kvm. 

Konstruktion: Gjuten källare under hela huset. 

Grundmur av betong. Stomme av tegel. Mellan- och 

vindsbjälklag av trä (isolerat). Källarbjälklag av betong 

och trä. Yttertak av enkupigt tegel. Undertak av plåt. 

Spritputsad fasad (ommålad 2010). Gavelspetsarna 

putsad upp till nock. Flaggfönster med handblåsta 

enkelglas. Lösa innerfönster. Två murstockar. 

Glidgjutna och omputsade 2006 - provtryckta 2011 

(protokoll finns). Självdrag.  Putsade innerväggar. 

Innertak av linoljad råspont. Ov. Sovrummet är 

öppet upp i nock med synliga bjälkar. Liten kallvind 

över klädrum och arbetsrum. Huvudsäkring på 20 

Ampere. Jordfelsbrytare och 3-fasström installerad.

Inredning & utrustning: Helkalkat kök med 

gasspis med varmluftsugn. Diskmaskin. Rostfri fläkt. 

Porslinsho. Oljad bänkskiva av trä. Skafferi med kyl/

frys, vask och platsbyggda hyllor av massiv trä.

Badrum med dusch, toa och vask. Armatur från 

Starck och Mora.Tvättmaskin. 

Putsade väggar och kaklat i duschnischen. Automa-

tisk paxfläkt. Klinkergolv med elburen golvvärme. 

Golv: Trägolv oljade med valnötsfärgad pigment 

i kök och sällskapsavdelning. Klinker i skafferi och 

badrum. Betonggolv med sisalmatta i hallen på bv 

och ov. Målade trägolv på ov. Betonggolv i källaren.

Uppvärmning: Direktverkande el med oljefyllda 

element på ov och ett i källaren. Två kaminer av 

modellen Lotus och Rais på bv.  Öppen spis. 

Luftvärmepump. Golvvärme i badrummet.

Vatten och avlopp: Vatten från egen  

grävd brunn (vattenprov från 2010). 

Trekammarbrunn med infiltration.

Trädgård: Anlagd trädgårdsmiljö närmast huset 

med stort trädäck av hållbart brasilianskt träslag 

(godkänt).  Stensättning av betongplattor, liguster-

häckar, gräsmatta, perenna växter, hasselträd och 

odlingslådor. Stensatt kulle med ”grottestenar”. 

Bevattningssystem under ligusterhäcken. Vatten-

anslutnig på två platser i trädgården. Inhängnad del 

på ca 2.500 kvm med dubbelgrind på framsidan 

och mot lilla bäcken. Två enkla grindar mot parken. 

Parkeringsplats för tre bilar med belysning och 

eluttag. Övrig tomt, kuperad med gamla träd och 

kantstenar runt promenadstigen.

Pris: 2.500.000:- eller bästa bud.

Fastighetsbeteckning: Sjöbo Ry 3:14

Adress: Albertshill, Lilla Ryadalsvägen 7, 275 71 Lövestad

Areal: 5.840 kvm

Taxeringsvärde: 400.000:- varav byggnaden 220.000:- (2010)

Taxeringskod: 221 - småhusenhet, fritidsbostad

Pantbrev: 1 st om 284.000:-

Försäkring: Länsförsäkringar fullvärdesförsäkrat.

Servitut: Inga kända

Bottenvåning

Kök
Skafferi
Matplats
Sällskapsdel
Hall
Badrum/Tvätt 

Ovanvåning

Sovrum
Klädrum med platsbyggda garderober
Garderob
Sko- & vintergarderob i kattvinden
Gästrum

Källare

Snickarbänk
Blomsterbord
Förråd
Pump/Hydrofor/Varmvattenberedare



”The hills” på Albertshill.

Sjöbo Ry 3:14
Albertshill, Lilla Ryadalsvägen 7
275 71 Lövestad

8 mil till Malmö (lite till så når du Köpenhamn)
3 mil till havet (Haväng närmast)
2 mil till Sjöbo eller Tomelilla  (Där alla nödvändigheter finns)
4 km till Christinehof (Promenadslingor och Verkeån)
2 km till Lövestad (ICA Hanssons, posten, macken mm.)
2 m till egen park...



Utsikten över fälten.

Är du nyfiken att titta närmre på Albertshill?  
Kontakta Lotta Nordstedt via 0708-92 07 24 
eller lotta@grafisk-form.nu


