
Prydligt familjeboende på hörntomt!
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Allmänt

Mobil: 073-149 95 03
Mail: kalle@bostadco.se

Kalle Svensson
Mäklare

Uppgifterna i bostadsbeskrivningen kommer huvudsakligen från säljaren och kontrolleras
endast av fastighetsmäklaren om omständigheterna ger anledning till detta.

Behöver du hjälp att beräkna de kommande boendekostnaderna för denna bostad?
Vänligen kontakta ansvarig mäklare som kan hjälpa dig att upprätta en skriftlig boende-
kostnadskalkyl.

Har du frågor och funderingar om den här
bostaden? Tveka inte att kontakta mig!

Denna bostad finns att se i 3D



Välkommen hem!
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4 350 000 krACCEPTERAT UTGÅNGSPRIS

HALMSTAD BERGSGÅRD 1:154FASTIGHETSBETECKNING

SMÅTTALYCKEVÄGEN 3ADRESS

SÖNDRUM/BERGSGÅRDOMRÅDE

Vänligen respektera säljarnas önskemål om att boka tid

för visning etc med mäklaren



"Trallgolvet är Sio-behandlat och blir vackert grått med åren,
en snygg kontrast mot det svarta huset."



Modernt & fräscht boende!
På en hörntomt med bra läge  i Bergsgård stoltserar denna svartmålade

enplansvilla med nytt yttertak och modern helhet. Här flyttar du rakt in i ett

trivsamt boende vars väldisponerade planlösning erbjuder en fräsch helhet, öppna

sällskapsytor och fyra bra sovrum. Trädgården är nyanlagd för lätt skötsel med

stensättningar och en avenbokshäck som ramar in tomten. Den soliga uteplatsen

om ca 50 m² är delvis överbyggd med tak samt har en stor terrassmarkis som

erbjuder skugga soliga dagar. Ett bekvämt boende  nära natur,  salta bad, dagis

ock köpcenter! Välkomna till Bergsgård!



"I vardagsrummet finner du en eldstad placerad i ett
av hörnen. Denna höjer mysfaktorn i rummet samt

värmer effektivt årets kalla dagar."



"Rummet är bra planerat med en separat matsal vars
skjutparti ut mot uteplatsen ger ett generöst ljusinsläpp!"





Redan på uppfarten välkomnar denna tilltalande villa Dig med  sitt välskötta och prydliga
intryck med svartmålad fasad, grå detaljer, effektfullt belyst entré kvällstid och en modernt
anlagd trädgård för lätt skötsel.
 
ENTRÉ - Denna trivsamma villa erbjuder två entréer. Huvudentrén har praktisk klinker på
golv med golvvärme och en välkomnande yta. Entrén erbjuder bra avhängning för kläder
och skor och direktkontakt med inre hall och vardagsrum. Via den stensatta uppfarten når
du också en rymlig groventré med praktisk linoleummatta på golv och målade väggar, god
avhängningsyta i garderob samt öppen avhängning.
 
VARDAGSRUM - Stort härligt vardagsrum med parkettgolv i ask med komfortvärme och
ljust målade väggar, vilket är genomgående i alla rum. Ett flertal spotlights i tak belyser
rummet behagligt. Rummet är bra planerat med en separat matsal vars skjutparti ut mot
uteplatsen ger rummet ett generöst ljusinsläpp. I andra delen av vardagsrummet finner du
tv-soffan och en eldstad placerad i ett av hörnen. Denna höjer mysfaktorn i rummet samt
värmer effektivt årets kalla dagar.
 
SOVRUM - Från vardagsrummet når du "master bedroom" med ombonad textilmatta på
golv. I sovrummet erbjuds ett flertal garderober till bra förvaring samt utgång till en
uteplats med morgonsol. I anslutning till sovrummet finner du ett badrum.
 
KÖK - Ett öppet barkök mot matplats gör köket optimalt för umgänge en naturlig
samlingspunkt vardag som fest. Köket är också optimalt planerat med förvaring och
arbetsytor. Vita luckor, kakel som stänkskydd och arbetsbänkar i grått laminat.
Utrustningen består av en spishäll, cylinderformad spisfläkt i rostfritt (2014), diskmaskin
(2016), inbyggnadsugn, kyl och frys. På golvet ligger grafitgrått klinker med golvvärme.
Matplatsen är rymlig med plats för flertal gäster.
 
TVÄTTSTUGA - I direkt anslutning till köket når du en tvättstuga/groventré med grå
linoleummatta på golv och målade väggar. Bra yta till avhängning och förvaring. Utrustad
med tvättmaskin, torktumlare (2013), VVB och rostfri ho. Från tvättstugan når du badrum
och bastu.
 
BADRUM - Från tvättstuga och "master bedroom" når du detta badrum med kaklade
väggar och klinker med golvvärme. Ny inredning från 2017 med handfat, spegel, skåp till
förvaring och Wc. I direkt förbindelse till badrummet når du bastun.
 
HALL - Åter till hallen som är belyst med flertal spotlights i tak och som leder oss till
sovrummen, allrummet och ett badrum.
 
SOVRUM - Tre rymliga sovrum med ombonad textilmatta på golv och garderober.
Sovrummen är mellan 10-12 m².
 
ALLRUM - Längst ner och avskilt ligger allrummet med spotlights i tak. Detta är ett perfekt
tv-rum för barnen. Rummet ligger delvis öppet mot hallen och som en extra detalj ger ett
högsmalt fönster ett generöst ljusinsläpp till rummet och hallen.
 
BADRUM - Helkaklat badrum med klinker på golv med golvvärme. Utrustat med dusch,
Wc, handdukstork och handfat.
 

























TOMTSTORLEK:..........688 kvm. Prydlig och lättskött
tomt med berg i dagen. Tomten anlades på nytt 2015
och fick då en ny stödmur, stensatt uppfart, nya
uteplatser, stensättningar runt huset samt en effektfull
belysning, och allt ramas in av en avenbokshäck!

UTEPLATS:..........Uteplats när den är bäst som bäst!
Här erbjuds en uteplats om ca 50 m² där du kan njuta
av solen hela dagen, eller för all del av skuggan under
den delvis överbyggda altanen samt under den stora
terrassmarkisen som är elstyrd. Uteplatsen når du från
det stora sovrummet samt genom vardagsrummets
Hajomparti. Uteplatsen är inramad med en spaljé samt,
som en ombonad detalj  vid den överbyggda delen, en
fastbyggd plantering med grässorter som skapar insyn
och vindskydd. Trallgolvet är Sio-behandlat och blir
vackert grått med åren, en snygg kontrast mot det
svarta huset. Ett flertal nedsänkta spotlights i
trallgolvet ger en behaglig ljussättning kvällstid.

ÖVRIGA BYGGNADER:..........Rymlig carport med plats
för bilen och bra förvaring.  Isolerat förråd om ca 15
m² med bra förvaringsyta.Mysig lekstuga till barnen.

När du vill veta lite mer...



ANTAL RUM:..........6 varav 4 sovrum

BO-/BIAREA:..........154 kvm

Areauppgifter härrör från fastighetsregistret och kan

av olika skäl vara felaktig. Den köpare som anser att

arean är av betydelse bör vidta en uppmätning.

BYGGNADSÅR:..........1988

GRUND:..........Krypgrund

STOMME:..........Trä

BJÄLKLAG:..........Trä

TAKTYP:..........Betongpannor -2015

FASADTYP:..........Träfasad

UTVÄNDIGA PLÅTARBETEN: Plåt -2015

SKORSTEN:..........Skorsten av plåt

FÖNSTER:..........3-glasfönster

VATTEN/AVLOPP:..........Kommunalt vatten och avlopp

UPPVÄRMNING:..........Luftburet system, eldstad och

värmepump luft/luft

VENTILATION:..........Mekanisk till- och frånluft med

återvinning

TV/INTERNET:..........Ansluten till Halmstad stadsnät -

ingånget avtal övertas av köparen.

TYP:..........1 plan

TYPKOD:..........220 - Småhusenhet, helårsbostad för

1-2 familjer

ÄGANDEFORM:..........Friköpt

TAXERINGSÅR:..........2015

TAXERINGSVÄRDE BYGGNAD:..........1 576 000 kr

TAXERINGSVÄRDE TOTALT:..........2 396 000 kr

STANDARDPOÄNG:..........34

PANTBREV:..........2 820 000 kr

ÖVRIGA RÄTTIGHETER OCH BELASTNINGAR

Planer och bestämmelser: Bergsgård, Stadsplan

(Beslutsdatum: 19800131). Aktnummer 1380k-p646.

ÅRLIG ELFÖRBRUKNING:..........14800 kWh/år

HUSHÅLLSEL & UPPVÄRMNING:..........17 500 kr/år

VATTEN & AVLOPP:..........4 300 kr/år

RENHÅLLNING:..........2 400 kr/år

FÖRSÄKRINGSKOSTNAD:..........3 500 kr/år

SUMMA DRIFTKOSTNAD:..........27 700 kr/år

ANTAL PERSONER I HUSHÅLLET:..........4 st

ENERGIPRESTANDA:........ 119 kwh/kvm.

PARKERING:..........Större uppfart med plats för ett

flertal bilar. Uppfarten är stensatt med markspotlights

som är effektfulla kvällstid.

RENOVERINGAR

2017 - Nytt handfat, Wc och skåp till förvaring till lilla

badrummet.

2016 - Markiser till allrum och två sovrum.

2015 - Stensatt uppfart, ny stödmur, trädgård med nytt

gräs, belysning exteriört, avenbokshäck som ramar in

tomten. Ny elstyrd terrassmarkis vid uteplats. Nytt

yttertak på hus och carport med gråa betongpannor, ny

papp och läkt, nytt plåtarbete i plåt/aluzink, nya

stuprör och hängrännor i plåt/aluzink. Anslutning med

fiber från Halmstad stadsnät. Värmesystemet servades

och alla ventilationskanaler rengjordes samt att båda

fläktmotorerna byttes samtidigt. Lekstuga byggdes.

2014 - Ny uteplats om ca 50 m² med spaljé. Nytt

bastuaggregat samt ny dörr till bastun.

2013 - Nytt parkettgolv i ask i vardagsrum, allrum och

inre hall, nya ytskikt på alla väggar, textilmattor i alla

sovrum. All el blev jordad, nytt larm installerades.

Värmepump luft/luft installerades.

Krypgrundsventilation installerades.

2007 - Spotlights i flertal rum. Köket renoverades.

2003 - Badrummen renoverades.

Bostaden är förbesiktigad och







"Uteplats när den är bäst som bäst!"






















