
RYMLIG
tilltalande

Härligt hörntomt med sol hela dagen!
Stort 1-plans hus

LUTAVÄGEN 15

stilfull





046-273 26 34  |  mattias.petersson@bjurfors.se

Trevlig 1-plansvilla lugnt belägen i barnvänligt område
med en tilltalande och praktisk planlösning med allt på
ett plan.

Huset bjuder bl.a. på stora öppna ytor med fint
samspel mellan kök och vardagsrum, fyra rejäla
sovrum, två bra badrum, inglasat uterum och en härlig
hörntomt i soligt syd- och västerläge.

Ett hus som passar alla, både barnfamiljer men
även äldre par.

VÄLKOMMEN

MATTIAS PETERSSON
FASTIGHETSMÄKLARE

BOSTADS
FAKTA

UTGÅNGSPRIS
3 300 000 kr

ANTAL RUM: 5 rum
BOAREA: 161 kvm

TOMTAREA: ca. 660 kvm
PLAN: 1 plan i vinkel

BYGGÅR: 1975
FASTIGHETSBETECKNING:

Stanstorp 5:98



ENTRÉ OCH BADRUM
Entrén öppnar upp med ljusa väggar och ett
lättskött klinkergolv som längre in i hallen
övergår till ett fint parkettgolv. I hallen finns
det bra plats för avhängning för vårens och
sommarens ytterplagg i form av en garderob
med fina skjutdörrar. I anslutning till entrén
finner man en stor klädkammare/förråd
med plats för förvaring av alla dess slag och
till vänster ligger husets första badrum som
är helkaklat och har klinkers på golvet. Inrett
med toalett, handfat, dusch och
handduksvärmare.

VARDAGSRUM OCH KÖK
Kök och vardagsrum länkas samman med
varandra i en öppen modern planlösning.
Denna underbara öppna planlösning utgör
hemmets hjärta och ger en härlig
sällskapsyta till umgänge med familj, vänner
och släkt. Här bjuds man på ett fint HTH-
kök med vita och släta luckor som snyggt
matchar den mörka bänkskivan i granit och
det grå kaklet. Den maskinella utrustningen
består av induktionshäll (Siemens -08), fläkt
(Fjärnåskupan -08), varmluftsugn & micro
(Siemens -08) , fullhöjd kyl och frys
(Husqvarna – 05) samt diskmaskin (Bosch
-15). Bostadens kök erbjuder allt från stora
arbetsytor, goda förvaringsmöjligheter till
härligt ljusinflöde från flera fönster och
mycket mer.
Vitmålade väggar, infällda spotlights i tak
och klinkers med golvvärme.
Riktigt stort vardagsrum med parkettgolv,
ljusa väggar och en mysig öppen spis pryder
detta rum. Ett stort fönsterparti släpper in
rikligt med ljus och rummets utformning gör
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 Bostaden erbjuder en spännande öppen planlösning med fina sällskapsytor och många
sovrum.
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TILL VÄNSTER. FÖNSTER FRÅN KÖK MOT
UTERUM. NEDAN. KÖK

Öppen
planlösning med

fina
sällskapsytor

och många
sovrum

det lätt att möblera både matsals- och
sittmöbler för avkoppling.
I vardagsrummet finns en terrassdörr som
tar oss ut till det vinterbonade och
inglasade uterummet som bjuder på
klinkergolv med skön golvvärme.
I anslutning till vardagsrummet hittar vi
bostadens fjärde sovrum som också kan
användas till matrum, TV-rum eller vad
som önskas. Parkettgolvet är
återkommande i även detta rum. En rymlig
walk-in closet finner vi även här.

3 x SOVRUM
Längs husets ena sida som vetter mot
öster har man tre rejäla sovrum placerade.
Alla rummen rymmer plats för både
sovplats och möblering. På golven ligger
det laminat i två av rummen och parkett i
ett. Alla rummen är utrustade med bra
garderobsutrymme och i sovrummet
längst ner i hallen finns en dörr ut mot
trädgårdens framsida. I detta rum har
garderoberna inretts med fina skjutbara
spegeldörrar.

BADRUM OCH TVÄTT
Renoverat badrum från 2007 med stilrena
och moderna materialval. Golvet täcks av
stora mörka klinkerplattor och väggarna
med vita kakelplattor. Dubbelhandfat,

bubbelbadkar, golvvärme och infällda
spotlights är några av badrummets många
uppstickare. Här finns även en
handduksvärmare, toalett och ett fönster
som bidrar till en ljusare miljö.
Badrumsinredning och dubbelhandfat från
Aspen och bubbelbadkar från GAT.
Välplacerat bredvid badrummet ligger
tvättstuga/grovkök med tvättmaskin,
torktumlare, vask samt utgång till
trädgården. Praktiskt med utgång till
tomten när man ska hänga ut tvätten för
torkning.
Även i detta utrymme ligger det klinkers
med behaglig golvvärme.



OVAN.KÖK . TILL HÖGER.KÖK
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OVAN. FIN HÖRNTOMT TILL VÄNSTER.
INGLASAT UTERUM
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OVAN. BADRUM TILL HÖGER. MYSIGT
BUBBELBADKAR
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OVAN.  ÖPPENPLANLÖSNING
    TILL VÄNSTER.  FINA SOCIALA YTOR
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OVAN. SOVRUM  TILL HÖGER. SOVRUM



Stort enplanshus med härligt hörntomt. Bostaden erbjuder en spännande öppen planlösning
med fina sällskapsytor och många sovrum.

Pris :  3 000 000 kr   OMRÅDE: STAFFANSTORP

BOSTADSFAKTA
LUTAVÄGEN 15

Stanstorp 5:98. Belägen i

Staffanstorp kommun, S:t Staffan.
Skattesats 30.94.

Adress

Lutavägen 15, 245 42 Staffanstorp.

Storlek

5 rum och kök varav 4 sovrum.
 

Boarea

161 kvm.

Biarea

 Areauppgifter enligt taxeringsinformation.
Denna area kan av olika skäl vara felaktig.
Den köpare som anser arean vara av
betydelse för köpet bör därför vidta en
uppmätning.

Ekonomi

Taxeringsvärde 1.975.000 kr varav
byggnadsvärde 1.332.000 kr. Typkod: 220,
Småhusenhet, bebyggd.

energideklaration

Energiprestanda: 97 kWh/m² år

driftskostnad

Driftkostnaden är ca 34.392 kr/år och
fördelas enligt följande: uppvärmning
25.000 kr, vatten/avlopp 7.092 kr,
renhållning 2.300 kr. Hushållsel ingår i



uppvärmningskostnaden.

Pantbrev

På fastigheten Stanstorp 5:98 finns 10
pantbrev om sammanlagt 2.261.700 kr.

uteplats/balkong

Vinterbonat och inglasat uterum i söder/
västerläge.
Trädäck

Tomt

Tomtarea 660 m² (friköpt).
Stor och lättskött hörntomt där man kan ta
del av solen från morgon till kväll.

byggnad

Byggår: 1975.

byggnadssätt

Grund: Platta på mark. Stomme: Trä.
Bjälklag: Trä. Fasad: Tegel/trä.
Takbeklädnad: Papp.
Fönster: 2 och 3-glasfönster.
Ventilation: Självdrag.

uppvärmning och el

Uppvärmningssystem: Direktverkande el.

vatten och avlopp

Kommunalt vatten, kommunalt avlopp.

tv och internet

TV-antenn

Bilplats och övriga byggnader

Uppfart och carport med plats för två bilar.
I anslutning till carporten finns ett stort
förråd som har ingång både från framsidan
och trädgården.
Mellan carport och förråd och finns
ytterligare ett utrymme med tak som
passar perfekt att använda som cykel- och
vedförråd.

servitut

Planbestämmelse: Byggnadsplan
(1973-06-18)

säljare

Geza Balint

Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör
huvudsakligen från säljaren och kontroll-
eras av fastighetsmäklaren endast om
omständigheterna ger anledning till detta.
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N Ö J  D I G  I N T E

B J U R F O R S  I

MED MINDRE

ÖRESUND
Bjurfors är det största mäklarföretaget i
Öresundsregionen. Vår framgång vilar på en
konsekvent genomförd arbetsmetod som
kombineras med djupt engagemang och en
känsla för detaljer. Bjurforsmetodens sju steg
säkrar kvaliteten i säljprocessen och är ett
fungerande verktyg för de över 122 anställda
på våra tio lokala mäklarkontor.
Bjurforsmetoden har inte bara attraherat
kunderna utan även några av regionens
skickligaste mäklare. Till sin hjälp har
mäklarna bland annat Boagenten med över
20 000 registrerade spekulanter. Förutom en
omfattande marknadsföring, backas
mäklarna även upp av en drivande och
effektiv kundvårdsavdelning. Där arbetar 27
personer med att skapa de bästa
förutsättningarna för varje enskild affär.
Resultatet för dig är en trygg och
professionell bostadsaffär - helt enkelt. Vi
som arbetar på Bjurfors Staffanstorp känner
inte bara varje gathörn här i området. Vi vet
också hur livet levs här. Detta ger oss den lilla
mäklarfirmans alla fördelar. Samtidigt som
vi har det stora mäklarföretagets ansenliga
resurser i ryggen. Kom gärna och hälsa på!

Bjurfors är Sveriges största privatägda
mäklarföretag och grundades redan i mitten
på 60-talet. Bjurfors finns där storstadsbon
finns. Du hittar oss därför i Stockholm,
Göteborg, Malmö och många andra av Sve-
riges städer, men även i ett antal attraktiva
landsändar där storstadsborna tillbringar sin
fritid. Vi är ett av landets marknadsledande
mäklarföretag på bostäder och erbjuder även
tjänster inom förmedling av kommersiella
fastigheter och ombildningar till bostadsrät-
ter. Vår lokalkännedom i områdena vi verkar
i är en del av framgången som gör att vi kan
hjälpa dig till en bra bostadsaffär, oavsett om
du vill sälja eller köpa nu eller i framtiden.

Våra mäklare arbetar efter Bjurforsmeto-
den, en kvalitetssäkrad och välbeprövad ar-
betsmetod i sju steg som ser till att du får ut
det mesta möjliga av din bostadsaffär. Sam-
tidigt hjälper den oss på Bjurfors att ständigt
utvecklas och förbättras, allt för att ge dig
en lyckad affär. Till sin hjälp har våra mäklare
en effektiv och engagerad organisation samt
det stora och kontinuerligt uppdaterade
köparregistret Boagenten. Detta register har
fokus på spekulanter som redan är klara för
köp. Det gör att det är enkelt för oss att hitta
rätt köpare till rätt bostad. Alla dessa tjänster
och verktyg är viktiga komponenter som sä-
kerställer att våra kunder alltid får den bästa
möjliga servicen – vad det än gäller. För vi på
Bjurfors nöjer oss inte med mindre, och det
tycker vi inte att du ska göra heller.



PLANSKISSEN ÄR EJ SKALENLIG. MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA AVVIKELSER
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facebook.com/bjurforsmaklare pinterest.com/Bjurfors_Skane@bjurfors_Skane


