
Boltensternsvägen 59B, Höllviken

Exklusiv villa byggd -16 i
New England stil på absolut bästa havsläge!



På absolut bästa läge, direktaccess till strand
och hav, ligger denna exklusiva villa om 268
m2 byggd 2016. Arkitektritat Rörvikshus i New
England-stil med fokus på detalj och sociala
ytor. Tredelad trädgårdtomt med stenlagd
uteplats och utekök, gräsyta med badtunna
och bakom det fullutrustade gästhuset om 30
m2 ligger en skogstomt. Från tomten, via en
grind, är det badrocksavstånd till Kämpinge
Strandbad och kanalen.

Väl inne i huset möts man av ett slående
ljusinsläpp med stora fönsterpartier och
flertalet pardörrar i glas, med utgång till
uteplats. Köket ligger i öppen planlösning till
vardagsrummet vilket ger en extremt lyxig
känsla. Vinrum och matplats som inrymmer
flertalet gäster. Vidare nås vardagsrummet
med öppet upp till nock, fönsterpartier på
flera nivåer, braskamin och en fantastisk vy

Information om bostaden

Välkommen till
Boltensternsvägen 59 B

mot kök! Möbleringsalternativen är många
med ytterligare ett separerat allrum intill
vardagsrummet. Givetvis är det golvvärme på
båda planen och genomgående 1-stavsparkett
av Kährs.

Master Bedroom är av absolut högsta klass.
Walk-In-Closet, badrum med dusch och
badkar samt fransk balkong. Övre plan har
ytterligare ett allrum, sovrum och en balkong
i söderläge.

På Boltensternsvägen 59 B bor man på
AAA-läge som sällan kommer ut till
försäljning!

Exklusiv villa byggd -16 i New England stil. 268 m2. Fullutrustad gäststuga.
Bästa läge där stranden nästan börjar på tomten!



Byggnad

Driftkostnad: 23 769 kr/år

Energiprestanda: 39 kWh/m2/år

Pantbrev: 3 st om totalt 9 500 000 kr

Taxeringsvärde: Summa 5 390 000 kr varav

mark 2 200 000 kr

Värdeår: 2016

Skattesats: 30.23 %

Typkod: 220, Småhusenhet, bebyggd

Fastighetsbeteckning: Höllviken 1:209

Grund: Betongplatta

Stomme: Trä

Bjälklag: Trä

Fasad: Fjällpanel

Takbeklädnad: Betongpannor

Fönster: 3-glas

Ventilation: FTX

Vatten och avlopp: Kommunalt vatten,

Kommunalt avlopp.

Uppvärmning: Värmepump Luft/vatten.

Golvvärme

Snabba fakta

Information om bostaden

Ekonomi

Kommun: Vellinge

Församling: Höllvikens Församling

Adress: Boltensternsvägen 59B, 236 38 Höllviken

Boendeform: Villa

Typ: 1 ½ plan

Byggår: 2016

Boarea: 268 kvm.

Areauppgifter enligt

säljaren

Biarea: 5 kvm

Tomtarea: 1 622 kvm (friköpt)

Rum: 7 rum, varav 3 sovrum

Pris: 15 995 000 kr





Planritning undervåning

Viss avvikelse kan förekomma. Skala och mått kan avvika från verkligheten.

Planritning ovanvåning



 

Välkomnande entré med dubbeldörrar och klinkergolv. Goda
avhängningsmöjligheter tack vare en större garderob i anslutning.

Entré

Rumsbeskrivning



 

Lyxigt kök i lantlig stil. Fokus på detaljer i form av bänkskiva i
granit, extra bred spishäll och dubbla blandare. Fantastiskt
ljusinsläpp och pardörrar med utgång till den stenlagda
uteplatsen. Gott om arbetsyta och förvaring. I anslutning till köket
ligger matplatsen i öppen planlösning och som ger plats för
nästintill obegränsat med gäster.
Maskinell utrustning enligt följande:
Bosch - Ugn, kyl, frys, micro, vinkyl
Smeg - Häll
Miele - Diskmaskin

Kök

Rumsbeskrivning





 

En detalj av ren och skär lyx. Ett eget vinrum! Snyggt beläget intill
köket med glasdörr för att kunna skåda sin kollektion. Hyllor i
massiv amerikansk ek. Infärgad och vaxad i samma ton som
golvet.

Vinrum

Rumsbeskrivning



 

Hjärtat tillsammans med köket är vardagsrummet som ligger i
öppen planlösning och takhöjd upp till nock. Flertalet fönster,
braskamin inbäddad i tegelmönster och pardörrar med utgång till
uteplatsen.

Vardagsrum

Rumsbeskrivning



 

Vidare från vardagsrummet nås en separat del som kan möbleras
efter behov. För den som önskar fler sovrum är detta en möjlighet
att utöka.

Allrum / tv-rum

Rumsbeskrivning



 

Sovrum / Gästrum / Kontor beläget på bottenplan. Idag används
rummet till kontor men detta stora rum kan användas efter behov.
Ljusinsläpp från två vädersträck. Pardörrar med utgång till
uteplatsen. Väggarna är klädda i panel som höjer mysfaktorn och
ger en härlig känsla.

Sovrum / Gästrum / Kontor

Rumsbeskrivning



Intill hallen ligger ett badrum med 60x60 plattor på vägg och
45x45 på golv. Modern stil som passar väl in i husets anda. Runt
handfat i special sten och handdukstork (INR) med elvärme.
Dusch med duschvägg (INR) och wc.

Badrum bottenplan
 

Rumsbeskrivning



 

Även tvättsugan/groventrén ligger i anslutning till huvudentrén.
Stort utrymme och förvaringsmöjligheter efter behov.
Tvättmaskin och torktumlare av märke Bosch. Här finns allt samlat
vad gäller värmesystem, elcentral och övrig kablage.

Tvättstuga / Groventré

Rumsbeskrivning



Allrum övre plan
 

Väl på övre plan nås ett allrum som med fördel möbleras till ett
extra allrum. Utgång till balkongen i söderläge. Hela övre plan har,
precis som på bottenplan, vattenburen golvvärme och ett gediget
parkettgolv av Kährs. Intill allrummet ligger ett större
förvaringsrum.

Rumsbeskrivning



Master bedroom
 

 
Detta Master bedroom andas kvalité och genomtänkt utförande.
Rymligt, ljusinsläpp från två vädersträck och fransk balkong. Lägg
därtill ett eget badrum av modell större och en Walk-In-Closet.

Rumsbeskrivning



I anslutning till master bedrrom.

 

Walk-in closet

Rumsbeskrivning



Badrummet intill master bedroom. Smakfullt inrett med stora
kakelplattor, snyggt duschset, handfat i special sten, dusch och
badkar. Handdukstork och duschvägg av märke INR

Badrum
 

Rumsbeskrivning



Gästrum / Ateljé
 

Gästrum / Ateljé som även här genomsyras av rikligt ljusinsläpp.
Låt fantasin flöda i ett rum med synliga takbjälkar, fransk balkong
och härlig utsikt över trädgårdstomten.

Rumsbeskrivning



Balkong
 

Väl genomtänkt placerad balkong i rakt söderläge och med
havsutsikt. Perfekt plats för en eftermiddagsfika.

Rumsbeskrivning



Gästhus
 

Fullutrustat gästhus om 30 m2 i samma stil som villan. Kök och
vardagsrum i öppen planlösning. Plats för matplats i köket om
cirka 2 personer. Två loft med plats för säng. Stilrent badrum med
dusch och golvvärme. Värms upp via luft/luft värmepump.
Internet finns med fast lina.

Rumsbeskrivning



Tomtarea 1 622 m² (friköpt). Fantastisk trädgårdstomt som är
uppdelad i olika användningsområden. Stenlagd uteplats intill
huset med utekök som har indraget vatten, blandare och en
eldstad. Vidare är det fokus på grönyta i form av gräsmatta. Här
finns även en vedeldad skärgårdstunna av märket Regal.

Tomt och uteplats
 

Bakom gästhuset är det en lummig skogstomt. Genom grinden är
det därefter badrocksavstånd till havet och möjlighet till mysiga
promenader.

Framför villan ligger endast 2 st mindre sommarstugor. Staketet
är 1.8 m högt och murgröna är planterat på staketet.

Fastigheten består av två tomter:

Höllviken 1:209 1300 kvm

Höllviken 1:211 322 kvm

Rumsbeskrivning





Bra att veta

Övriga byggnader
Fullutrustat gästhus om 30 m2 i samma stil som villan. Kök och
vardagsrum i öppen planlösning. Plats för matplats i köket om
cirka 2 personer. Två loft med plats för säng. Stilrent badrum med
dusch och golvvärme. Värms upp via luft/luft värmepump.
Internet finns med fast lina.

Intill gästhuset ligger ett förråd i samma stil som villan om 15 m2.

Uppvärmning
Värmepump Luft/vatten. Golvvärme

Driftskostnad
Driftskostnaden är ca 23 769 kr/år och fördelas enligt följande:
uppvärmning 15 073 kr, vatten/avlopp 4 971 kr, renhållning 2 525
kr, samfällighet 1 200 kr. I uppvärmningskostnaden ingår
hushållsström. Baserad på 13 703 kwh x 1.1 kr

Plats för bilen?
Stor uppställningsplats med plats för flertalet bilar.

Servitut, planbestämmelser m.m
Rättigheter- förmån: Officialservitut Väg
Gemensamhetsanläggningar: Vellinge Höllviken GA:10
Planbestämmelser: Byggnadsplan (1983-10-27) , Ändring av
detaljplan (1993-02-03)

Hur är det med TV och Internet?
Fiber är installerat i fastigheten. Förberett med 8 fasta uttag
fördelat på olika rum.
 

Nuvarande ägare
Ulf Roland Rönndahl, Maud Pernilla Elisabeth Rönndahl

Information om energideklaration
Energideklaration av byggnader är inte enbart en svensk
företeelse, utan en del av EU:s miljömål om att minska
energianvändningen och främja en hållbar utveckling. Lagen om
energideklarationer för byggnader trädde i kraft den 1 oktober
2006. Från den 1 juli 2012 ändras lagen om energideklarationer och
blir mer omfattande. Målet med de nya reglerna är att
energideklarationen ska delges köparen av en byggnad eller en del
av en byggnad eller nyttjanderätt när den förmedlas.

Allmänt
Uppgifter om fastigheten härrör huvudsakligen från säljaren och
kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna
ger anledning till detta.

Samtliga areauppgifter är baserade på säljarens information samt
officiell fastighetsinformation. Dessa uppgifter kan av olika skäl
vara felaktiga. Den köpare som anser arean vara av betydelse för
köpet bör därför vidta en uppmätning.

Behöver du hjälp att beräkna de kommande boendekostnaderna -
ansvarig mäklare erbjuder sig att upprätta en skriftlig
boendekostnadskalkyl.

 
 
 

Övrigt
För att ge dig bästa insynen på marknaden får du en bevakning av
det område som du visat intresse av. Dina personuppgifter
administreras av oss och inkluderar att bevakningen kan skapas.
Denna bevakning kan i varje mail avslutas eller förändras av dig.
Bevakningen administreras av vår partner HittaHem.se.

I samarbete med Länsförsäkringar Bank kan vi lämna erbjudande
om lån för dig som köper ny bostad.
Ansvariga för lån till denna bostad är privatrådgivare:
Roger Heimby - 040-633 85 15
roger.heimby@lansforsakringar.se















Peter Svensson
Tips

Ansvarig mäklare

En stor fördel med Länsförsäkringar är att vi har en egen
bank. Behöver du ett snabbt lånelöfte? Eller en snabb bo-
endekalkyl? Vår bank är kundägd och agerar i våra kunders
intresse och den är nu Sveriges femte största bank. Har du
någon som helst fråga kring bostadsfinansiering, oavsett
vad, tveka inte att ringa.

Vad gör du om du är intresserad av
Boltensternsvägen 59B?

Kontorschef/Fastighetsmäklare

Hur går budgivningen till?

Mobil: 0727-44 98 61
E-post: peter.svensson@lansfast.se

 

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling använder öppen
budgivning. Det innebär att du som spekulant lämnar ditt bud
till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar
det högsta budet till säljaren.

Budgivningslistan lämnas med namn, telefonnummer, bud
och tidpunkt till köpare och säljare. Säljaren har alltid fri
prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det
högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av
bägge parter har inget bindande avtal träffats.

Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning,
men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig
att framföra detta bud till säljare, som tar ställning till om
budet ska beaktas.

Hur får du hjälp med boendekalkyl och bolån?

1. Det första och viktigaste av allt är att du meddelar mig ditt
intresse och dina kontaktuppgifter - namn och mobilnummer.

2. Under tiden föreslår jag att du tittar över finanseringen en
gång till, så du vet inom vilka ramar du kan bjuda på bostaden.
Det är skönt att känna sig stark och trygg när du går in i budg-
ivningen.

3. Det kan också vara bra att börja fundera på kring inflytt-
ningsdatum. Inte minst om du först behöver sälja ditt nuvar-
ande boende. Jag hjälper dig gärna om du har några frågor!

När du ändå tittar på ny bostad, se till att bli redo att sälja din
gamla under tiden. Oavsett om du hittar ditt nya hem idag
eller nästa vinter, så kan du då agera mer självsäkert i affären
och slippa ekonomisk risk. Då är försäljningen färdigplanerad
så det är bara att trycka på startknappen.

Kontakta oss och fråga om SÄLJ MED FÖRSPRÅNG

Vad händer nu?



Malmö  Nordenskiöldsgatan 8, 211 19 Malmö

lansfast.se/malmo | 040-10 44 00 | malmo@lansfast.se

Kontakta Länsförsäkringar Fastighetsförmedling


