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TRÄFFA MÄKLAREN:
ULRIKA HJORT

En villa- och fritidshusmäklare med mer 

branscherfarenhet än de lesta. Hon är 
dessutom utbildad byggnadsingenjör, 

vilket gör henne till en närmast komplett 

mäklare. Hon hjälper alltid sina kunder 
att göra en bra affär, men är nästan lika 

uppskattad för sina tips och råd till de 

säljare och köpare som funderar på att 

bygga om.

Ulrika har varit fastighetsmäklare sedan 

1994. Hon bor på Varvsholmen tillsammans 
med sin man Håkan och barnen Anton 
och Gustav.

ulrika.hjort@pontuzlofgren.se

070-642 03 56



branscherfarenhet än de lesta. Hon är 
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bygga om.
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med sin man Håkan och barnen Anton 
och Gustav.

Välkommen till Berga 
Neptunusvägen 7

PRIS:
4 590 000 kr
STORLEK:
Boarea 169 m2, biarea 21 m2. 6 rum varav 4-5 
sovrum.
Areauppgifter enligt taxeringsinformationen.

ADRESS:
Neptunusvägen 7, 39351 Kalmar. Belägen i Kalmar 
kommun.
Skattesats: 33.92
TOMT:
Tomtarea 831 m2 (Äganderätt). 

Attraktivt läge på Neptunusvägen. 
Här har ni gångavstånd till bad och båtplats, 
dessutom cykelväg från huset till stan samt åt 
andra hållet ända till golfbanan.

Huset är välrenoverat av hantverkare med en fin 
öppen planlösning och gott om plats för familjen 
med upp till 5 sovrum i planen.
Det erbjuder även ett vackert välplanerat kök 
med en bardel som ger möjlighet till sällskap, 
servering och snabbfika, utanför köket har ni 
snabb tillgång till den soliga uteplatsen och det 
nybyggda växthuset som fungerar som en varm 
oas på sommarkvällarna. 

Ni har två kaklade duschrum, varav ett har bastu 
och för dig som vill ha en bra kyld förvaringsplats 
finns en liten källare. 

Uppvärmning genom luft/vattenvärmepump. 
Samtliga fönster är 3-glas isolerglas i aluminium.
Vidbyggt garage och stor biluppställningsplats.



Hall: 
Hallen är rymlig med gott om ljus till rummet, 
bra med förvaring och yta för att hänga av sig, 
direkt innanför dörren ligger klinkergolv. 
Klinkergolvet övergår därefter till ett 
parkettgolv.

Kök: 
Köket är attraktivt med en modern lösning 
med en bardel som lätt kan användas som 
serveringsyta, läxläsning, snabbfik mm , köket 
är fräscht med vita, släta luckor, där 
köksutrustningen utgörs av spishäll, 
varmluftsugn, kyl, frys, diskmaskin samt 
mikrovågsugn.

Vardagsrum/matrum:
I anslutning till köket ligger ett stort och 
härligt vardagsrum som är kombinerat med 
matrum. Här finns många fönster som släpper 
in ett härligt ljus och ger entréplanet rymd. 
Här finns en utgång till en stensatt uteplats i 
rakt söderläge.

Duschrum: 
Duschrum med kakel på väggarna och klinker 
på golvet. Här har ni golvvärme, dusch, 
toalett, tvättställ och bastu.

Tvättstuga:
Tvättstugan är yteffektiv och innehåller 
tvättmaskin och torktumlare. Från tvättstugan 
kommer man ut till baksidan så man enkelt 
kan hänga tvätt ute.

Sovrum: 
Ljust och fint sovrum med parkettgolv, 
skjutbara garderober och utgång till den 
stensatta uteplatsen.

Sovrum: 
Ljust och fint sovrum med parkettgolv, 
skjutbara garderober och utgång till den 
stensatta uteplatsen.

Övre plan:
En gedigen trätrappa leder dig upp till det 
övre planet.

Allrum: 
Direkt när du kommer upp från trappan 
kommer ni till ett allrum med parkettgolv och 
ljusa färger på väggarna. Det är stora fönster 
mot trädgården som ger er gott ljus till 
rummet.

Sovrum: 
Stort fint sovrum med ljusa färger på väggarna 
och parkettgolv. Här finns gott om plats för 
dubbelsäng mm.

Delbart rum:
Stort härligt rum som just nu är ett riktigt stort 
allrum, men kan med enkelhet delas enligt 
skissen. Rummet är ljust och har parkettgolv 
samt ljusa färger på väggarna, det finns två 
fönster mot gaveln. Rummet har en separat 
klädkammare.

Duschrum: 
Ljust och fint duschrum med stort fönster som 
ger rummet ett gott ljus, här har ni ett stilfullt 
vitt kakel på väggen och på golvet ligger 
klinker med golvvärme. Dusch, toalett och 
tvättställ.

Källare:
Från hallen kommer ni ner till en sval, liten 
källare som har fungerat perfekt som förråd 
för saker som ska hållas svala.

Välkommen in 
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Fastigheten
Idavallen 7

BYGGNAD
Byggnadstyp: 1 ½ plan med liten källare.
Byggår: 1964.
Renoveringar:
Total ombyggnad 2009.

BYGGNADSSÄTT
Grund: Källare/Torpargrund.
Stomme: Trä. 
Bjälklag: Trä.
Fasad: Tegel.
Takbeklädnad: Takpannor.
Fönster: 3-glas aluminiumfönster.
Vatten och avlopp: Kommunalt vatten och 
avlopp.
 
UPPVÄRMNING
Uppvärmningssystem: Luft/vattenvärmepump
 
TV- OCH INTERNETANSLUTNING
Fiber 
 
UTEPLATS
Härlig uteplats åt söder med stenläggning 
längs hela långsidan av huset, vilket ger er mer 
än 15 m uteplats. Den är delvis avskärmad mot 
gatan och man har inramat den med grönska. 
Lite längre in i trädgården har ni en vackert 
växthus som fungerar mest som kombinerat 
växthus och lusthus, där man med belysning 
har skapat ett riktigt mysig uterum.
 
TOMT
Tomtarea 831 m² (friköpt).
Härlig trädgård med både yta för lek och för 
umgänge.

EKONOMI
Pris 4 590 000 kr. Taxeringsvärdet är 1 710 000 
kr (2018) varav byggnadsvärde 1 073 000 kr. 
Typkod 220, Småhusenhet, bebyggd. Värdeår 
1964.

Driftkostnad: Ca 27 700 kr/år 
Uppvärmning: 13 000 kr
Vatten/avlopp: 6 500 kr
Renhållning: 2 200 kr
El: 6 000 kr
Utöver detta tillkommer kostnad för 
fastighetsavgift/skatt 8 524 kr

PANTBREV
Det finns 8 st pantbrev uttagna om 
sammanlagt 3 800 000 kr.

SERVITUT, PLANBESTÄMMELSER,
GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR MM
Planbestämmelser: Stadsplan Tomtindelning

NUVARANDE ÄGARE
Ingrid  Sigfridsson, Peter Sigfridsson

ÖVRIGT
Tillträde efter överenskommelse.
Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör 
huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av 
fastighetsmäklaren endast om 
omständigheterna ger anledning till detta.
 
ERBJUDANDE BOENDEKALKYL
Om du önskar få en skriftlig beräkning av 
boendekostnaderna - en 
boendekostnadskalkyl - ta kontakt med 
ansvarig mäklare.

















Ansök om Lånelöfte hos Handelsbanken. 
Du får personlig service och snabba besked.

Tel 0480-48 01 50
handelsbanken.se/kvarnholmen

Tel 0485-56 48 60
handelsbanken.se/farjestaden

Välkommen till ditt närmaste kontor! 



BOSTADSKOLLEN

Att hitta det rätta boendet kan vara svårt, det är 
mycket som ska stämma. Dels känsla och läge, 
men även ekonomi. Genom att anmäla er till  
Bostadskollen på vår hemsida, pontuzlofgren.se, 
ökar ni era chanser att finna ert drömboende.

VÄRDERING AV NUVARANDE BOSTAD 
Vill ni veta vad er nuvarande bostad är värd? Då 
har ni ett försprång när ert drömboende dyker 
upp! Vi hjälper er med en kostnadsfri värdering. 

BOLÅN

Har du frågor och funderingar kring bolån, räntor 
och amorteringar? Då rekommenderar vi att du 
hör av dig till Handelsbanken som vi har ett gott 
samarbete med. De är väl insatta i den lokala 
bostadsmarknaden och kan hjälpa dig med alla 
förberedelser inför finansiering och kommande 
budgivningar.

Börja med ett lånelöfte* – svar inom ett dygn. 
Om du har ett lånelöfte redan innan du går 
på visning är du förberedd när du hittar  
bostaden du vill köpa. När du ansöker om låne- 
löfte på webben får du svar inom ett dygn.  
Läs mer om bolån och ansök om lånelöfte på 
handelsbanken.se/bolån.

*Lånelöfte och finansiering för samtliga krediter  
sker efter sedvanlig kreditprövning. Tänk på 
att priser och villkor är dagsaktuella och kan 
förändras över tid. Kontakta Handelsbanken  
för aktuella räntor.

VISNING

Pontuz Löfgren AB har personliga och bokade 
visningar. Detta gör att ni i lugn och ro kan gå 
igenom bostaden i den takt ni önskar samt ställa 
frågor till mäklaren. 

BUDGIVNING

En budgivning kan bli aktuell då det är flera 
spekulanter som är intresserade. Det finns olika  
typer, men vi använder oss av öppen budgivning. 
Det innebär att spekulanter lämnar sitt bud till 
ansvarig fastighetsmäklare som löpande redo-
visar det högsta budet till säljaren och övriga 
budgivare. När budgivningen är avslutad lämnas 
budgivningslistan med namn, telefonnummer 
och tidpunkt till köpare och säljare. Säljaren  
har alltid fri prövningsrätt och behöver inte 
sälja till den som lagt högsta budet. Innan köpe- 
kontraktet är undertecknat av bägge parter har 
inget bindande avtal träffats.

Om en spekulant lämnar bud efter avslutad 
budgivning, men innan köpekontrakt under-

Viktigt för dig
som köpare

tecknats, är mäklaren skyldig att framföra budet 
till säljaren, som tar ställning till om budet ska 
beaktas.

KONTRAKT

När det är dags att genomföra köpet skrivs ett
kontrakt som ansvarig fastighetsmäklare upp-
rättar. Då kontraktsmötet äger rum går fastig-
hetsmäklaren igenom kontraktet och stämmer 
av om det råder några oklarheter mellan parterna.

UNDERSÖKNINGSPLIKT

Köparens undersökningsplikt omfattar hela 
fastigheten, såsom mark, byggnader, installa-
tioner som el, värme, vatten, sanitet, vitvaror, 
ventilation, eldstad och skorsten. Köparen har
kvar sin undersökningsplikt även om säljaren 
presenterar ett besiktningsutlåtande. Köparen 
kan inte kräva avdrag på köpeskillingen eller 
hävning av köpet för fel som köparen borde ha 
upptäckt vid en noggrann undersökning av bo-
staden. Köparen bör därför undersöka bosta-
den, eller låta någon annan göra det.

FLYTTKARTONGER

När ni köper bostad genom oss är ni välkomna 
att hämta tio stycken flyttkartonger hos oss helt 
kostnadsfritt.

FLYTTSLÄP

Ni får också, kostnadsfritt, låna ett flyttsläp under  
en dag när ni säljer er bostad genom oss.

TILLTRÄDE

Överlåtelse av bostaden sker enligt överenskom-
melse. Fastighetsmäklaren bokar in tid och plats 
med köpare, säljare och bank. Vid tillträdet över-
lämnar fastighetsmäklaren en likvidavräkning, 
vilket är en ekonomisk redovisning mellan säljare 
och köpare, samt ett köpebrev, som är ett slutgilt- 
igt kvitto på köpet samt att ni som köpare söker 
lagfart med denna handling. Säljaren lämnar ifrån 
sig nycklar och andra handlingar av vikt till er. 

PONTUZ EXCLUSIVE

Du som köper eller säljer hus via Pontuz Löfgren 
AB blir automatiskt VIP-kund. Det innebär att du 
får ta del av exklusiva erbjudanden och aktiviteter.

INFORMATION OM S.K. SIDOVERKSAMHET

Enligt 14 § i fastighetsmäklarlagen ska mäklare 
som i anslutning till sin förmedlingsverksamhet, 
ägnar sig åt annan verksamhet, s.k. sidoverksam-
het, redovisa detta skriftligen till köpare. 
Uppdragsgivare: Captive Larm AB (Verisure)
Verksamhet: Larm
Ersättning: 500 kr
Direkt/Indirekt: Indirekt



TILLSAMMANS ÄR VI 
PONTUZ LÖFGREN AB
Vår ständiga ambition är att vara Kalmars bästa mäklare. Hos oss får ni mer, 

oavsett om ni är säljare eller köpare.

   Ulrika Hjort    Kim Gjukaj    Selma Kahrimanovic

   Joseine Bergström    Felix Hasselberg   Linnie Löfgren    Ludwig Johansson

   Pontuz Löfgren   Toffy Isawi    Alexandra Uhrberg   Mirata Dani

   Eric Giljam    Marcus Lönnbom   Theo Björk Olsson   Johanna Carlsson

   Joseine Tigréf    Lovisa Andersson    Tina Williamsson

   Jacob Gustafsson
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