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Nu kan vi äntligen presentera en nybyggd trävilla från
Älvsbyhus med låga driftskostnader och uteplatser i
flera väderstreck. Huset bjuder på en ljus inredning och
gott om ljusinsläpp. Köket har en öppen planlösning
mot matplats och vardagsrum som gör det lätt att
umgås med nära och kära. Från vardagsrum nås
trädäck i öster, en fin plats för frukost när vädret
tillåter. Nedre plan har två ljusa sovrum med förvaring
samt badrum med dusch. Från köket nås tvättstuga
och grovkök med direkt utgång till ett dubbelgarage
med automatiska portar.

Huset har en oinredd ovanvåning där man själv kan
skapa antal rum samt storlek på badrum.

Gångavstånd till förskola samt fina promenadstråk.
I närheten finns kollektivtrafik, tåg, Arrie Sjö och
golfbanor.

Byföreningen Arrie Byalag erbjuder aktiviteter året
om och tillgång till byahuset, ett hus att hyra för till
exempel en större födelsedagsfest.

BOSTADS
FAKTA

3.995.000 kr

ANTAL RUM: 3 rum
BOAREA: 101 kvm

BIAREA: ca. 30 kvm
TOMTAREA: ca. 747 kvm

PLAN: 1 ½ plan
BYGGÅR: 2015

FASTIGHETSBETECKNING:
Arrie 19:59



Nedre plan består av entré/hall, badrum,
tvättstuga, kök, vardagsrum och sovrum.

Entré/hall: Ljust laminatgolv, ljus tapet på
vägg. Trappa upp mot ovanvåning.

Badrum: Mörk våtrumsmatta på golv samt
vita våtrumsskivor på vägg, tak med infällda
spotlights, wc, handfat med kommod,
spegelskåp, dusch med duschväggar i
klarglas, fönster.

Tvättrum: Mörk våtrumsmatta på golv, ljus
tapet på vägg. Bänkskiva grå i laminat.
Tvättmaskin Bosch (2015) och torktumlare
Bosch (2015). Grovvask med underskåp
samt överskåp, uttag för torkskåp finns.

Kök: Ljus laminatgolv, ljus tapet på vägg.
Skåpinredning med vita släta luckor,
Perstorpsskiva, stänkskydd i vitt kakel,
dubbel vask, vita tapetserade väggar.
Utrustat med spis Bosch (2015), kyl och frys
Bosch (2015) vit, Fläktkåpa kolfilter Bosch
(2015) rostfri, diskmaskin Bosch (2015) vit,
fönster,
Plats för matbord vid fönster mot
framsidan.
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Välkommen hem till denna nybyggda trävilla i lugnt område nära förskola och kollektivtrafik.
Trädäck i flera väderstreck samt en oinredd ovanvåning.

LJUST KÖK MED BRA ARBETSYTOR OCH GOTT OM FÖRVARING.





BADRUM SOM ERBJUDER
MYCKET LJUS
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Vardagsrum: ljust laminatgolv, Ljus tapet
på vägg, Stora fönster ut mot trädgård och
uteplats, altandörr ut mot trädäck.
Sovrum 1: Ljust laminatgolv, ljus tapet på
vägg, gott om förvaring och stort fönster
ut mot trädgård.

 
 

Sovrum 2: Ljust laminatgolv, ljus tapet på
vägg gott om förvaring och fönster ut mot
framsidan.

Trappa upp till övre plan. Övre plan  är
oinredd med plats för ytterligare sovrum,
badrum och allrum.



OVAN. SOVRUM MED FÖNSTER MOT
TRÄDGÅRDEN. TILL HÖGER  SOVRUM MED

FÖNSTER MOT FRAMSIDAN.
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OVAN. KÖK MED MATPLATS. HÖGER UPPE. VARDAGSRUM MED UTGÅNG TILL TRÄDÄCK.
HÖGER NERE. TVÄTTSTUGA/GROVKÖK MED UTGÅNG TILL GARAGE.
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Öppen planlösning gör det lätt att
umgås med nära och kära



OVAN.RYMLIG HALL MED
TRAPPA TILL ÖVRE PLAN..



OVAN. ÖVRE PLAN.

Det oinredda övre planet lämnar öppet
till egen rumssättning.



BOSTADSFAKTA

*Energideklarationer som är gjorda från och med 1 januari 2014 redovisas som energiklass på en skala från A-G.
För mer information www.boverket.se/energideklaration

Välkommen till denna nybyggda trävilla i lugnt område nära förskola och kollektivtrafik.
Trädäck i flera väderstreck samt en oinredd ovanvåning.

UTGÅNGSPRIS: 3.995.000 kr   OMRÅDE: ARRIE

Arrie 19:59. Belägen i Vellinge

kommun, Vellinge-Månstorp. Skattesats
30.52.

Adress

Lönegårdsvägen  8, 235 94 Vellinge.

Storlek

3 rum och kök, varav 2 sovrum
 

Boarea

101 kvm.
 

Biarea

30 kvm. Areauppgifter enligt
taxeringsinformationen.
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 3.352.000 kr (fastställt
avseende år 2018) varav byggnadsvärde
2.323.000 kr. Typkod: 220, Småhusenhet,
bebyggd. Värdeår 2015.

energideklaration

Energiklass: B*
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driftskostnad

Driftkostnaden är ca 23.511 kr/år och
fördelas enligt följande: vatten/avlopp
6.960 kr, renhållning 2.027 kr, uppvärmning
och hushållsström 14.124 kr, samfällighet
100 kr. Byförening 300 kr/år.

Pantbrev

På fastigheten Arrie 19:59 finns 2 pantbrev
om sammanlagt 2.000.000 kr.

byggnad

Byggår: 2015.

byggnadssätt

Grundmur: Betong. Stomme: Trä. Bjälklag:
Trä. Fasad: Stående träpanel.
Takbeklädnad: Betongpannor. Fönster: 3-
glasfönster. Ventilation: Mekanisk med
återvinning.

Renoveringar

2016 Isolering ovanvåning
2017 El dragen till ovanvåning

uppvärmning och el

Uppvärmningssystem: Luftvärmepump
med återvinning.

vatten och avlopp

Kommunalt vatten, Kommunalt avlopp.

tv och internet

Fiber, Ownit 100/100

övriga byggnader

Dubbelgarage med ingång direkt till huset.

servitut

Planbestämmelse: Byggnadsplan
(1974-09-16)
Gemensamhetsanläggning:
Gemensamhetsanläggning: Vellinge Arrie
GA:4 (vägförening)
 
övrigt

Oinredd ovanvåning ca 60 kvm.
 
Larn finns att överta från säkra larm.
 
säljare

Henrik Geza Pantorp och Kate Ann-Louise
Gustafsson
 
 
Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör
huvudsakligen från säljaren och kontroll-
eras av fastighetsmäklaren endast om
omständigheterna ger anledning till detta.





VÄLKOMNA HEM TILL NYBYGGT
TRÄHUS I NATURSKÖNA ARRIE



Bjurfors är det största mäklarföretaget i
Skåne. Vår framgång vilar på en konsekvent
genomförd arbetsmetod som kombineras
med ett djupt engagemang och en känsla för
detaljer. Bjurforsmetodens sju steg säkrar
kvaliteten i säljprocessen och är ett funger-
ande verktyg för de över 170 anställda
på våra 18 mäklarkontor.
Bjurforsmetoden har inte bara attraherat
kunderna utan även några av regionens
skickligaste mäklare. Till sin hjälp har
mäklarna bland annat Boagenten med över
50.000 registrerade spekulanter. Förutom en
omfattande marknadsföring, backas
mäklarna även upp av en drivande och
effektiv kundvårdsavdelning. Där arbetar 45
personer med att skapa de bästa förutsättn-
ingarna för varje enskild affär. Resultatet för
dig är en professionell bostadsaffär - helt
enkelt. Vi som arbetar på Bjurfors  Höllviken
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 1965. Bjurfors
finns där storstadsbon finns. Du hittar oss
därför i Stockholm, Göteborg, Malmö och
många andra av Sveriges städer, men även i
ett antal attraktiva landsändar där storstads-
borna tillbringar sin fritid. Vi är ett av landets
marknadsledande mäklarföretag på bostäder
och erbjuder även tjänster inom förmedling
av kommersiella fastigheter och ombildningar
till bostadsrätter. 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. Vi finns dessutom i
Spanska Barcelona, Marbella, Nerja samt på
Mallorca och i Franska Rivieran.

Våra mäklare arbetar efter Bjurforsmeto-
den, en kvalitetssäkrad och välbeprövad
arbetsmetod i sju steg som ser till att du får
ut det mesta möjliga av din bostadsaffär.
Samtidigt 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 kompon-
enter som säkerställer 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.

B J U R F O R S  I

ÖRESUND

N Ö J  D I G  I N T E

MED MINDRE



ENTRÉPLAN

PLANRITNINGEN ÄR EJ SKALENLIG. MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA AVVIKELSER

PLANRITNING Lönegårdsvägen  8

ÖVRE PLAN
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hollviken@bjurfors.se | bjurfors.se

MALMÖ CITY · MALMÖ VÄSTER · LIMHAMN LINNEÉGATAN · LIMHAMN JÄRNVÄGSGATAN · MALMÖ ÖSTER · LUND CENTRUM · LUND VÄSTER
STAFFANSTORP · BJÄRRED · LOMMA · HÖLLVIKEN · TRELLEBORG · LANDSKRONA · HELSINGBORG · MELLANSKÅNE · ÖSTERLEN · BÅSTAD · YSTAD

pinterest.com/Bjurfors_Skane@bjurfors_Skane facebook.com/bjurforsmaklare


