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VÄLKOMMEN

Välkommen till denna moderna och rymliga familjevilla
i populära Mantorp. På lärlingsvägen 6 finner ni en
nybyggd 1½-plansvilla i vinkel på stor tomt med flera
uteplatser. Huset är uppfört under 2017 och
färdigställdes helt i år när övre planet blev klart. Med
sina 211 kvm, fördelat på sju rum och kök, finns gott om
plats för den moderna barnfamiljen. Interiören präglas
av ljusa färger, härligt ljusinsläpp och exklusiva
materialval där den öppna planlösningen inbjuder till
skön samvaro såväl till vardags som till fest. Redan vid
entrén möts man av störa öppna ytor där hall,
sällskapsrum, matsal och kök vävs samman i skön
harmoni. Förutom sällskapsytor finns på entréplanet
även ett smakfullt inrett våtutrymme, sovrum och
praktisk groventré. En trappa upp finner vi tre sovrum,
stort sällskapsrum och ett helt nyinrett badrum. Kök,
våtutrymmen och tvättstuga håller högsta standard
med all maskinell utrustning från Miele samt påkostade
ytskikt. Även trädgård och utemiljöer erbjuder härliga
ytor för samvaro och återhämtning, utekök med
platsbyggd grill och sköna soldäck i två väderstreck.

013-560 33 22  |  johan.carlfjord@bjurfors.se

BOSTADS
FAKTA

UTGÅNGSPRIS
4.495.000 kr

ANTAL RUM: 7 rum
BOAREA: 211 kvm

BIAREA: ca. 30 kvm
TOMTAREA: ca. 1.014 kvm

PLAN: 1 ½ plan
BYGGÅR: 2017

FASTIGHETSBETECKNING:
Ponnyn 3



Entréplan:

Entréhall:
Välkomnande entréhall med härlig rymd
och öppet mot sällskapsytor, bra
avhängningsmöjligheter och garderober
bakom spegeldörrar, klinker vid entrén och i
övrigt trägolv från Kährs. Golvvärme på hela
entréplanet.

Vardagsrum/matsal:
Stort härligt vardagsrum med gott om plats
för både matsalsbord och sittmöbel, härligt
värmande braskamin vid matplatsen, öppet
mot kök och TV- rum i vinkel, trots den
öppna planlösningen är TV-rummet
avskärmat och känns "ostört", trägolv samt
två utgångar till uteplatser och trädgård.

Kök:
Smakfullt inrett och fullutrustat kök med
exklusiva materialval. Köksinredning från
Ballingslöv, bänkar av stenkomposit, stor
köksö med förvaring samt alla vitvaror från
Miele, induktionshäll, fläkt, kyl och frys,
diskmaskin samt inbyggnadsugn och -
mikro.

Sovrum:
Sovrummet på entréplan är idag inrett till
"walk in closet", trägolv.

Wc/dusch:
Mycket smakfullt inrett våtutrymme med
kakel och marmorliknande klinker,
duschhörn, wc, handdukstork samt
tvättställ i kommod.
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MODERNA
FAMILJEVILLA
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Nybyggd 1½-plansvilla i vinkel. Interiören präglas av ljusa färger, bra ljusinsläpp och exklusiva
materialval i öppen planlösning.

VARDAGSRUM





TILL VÄNSTER. VARDAGSRUM MED
UTGÅNG  TILL ALTAN.

Bra ljusinsläpp
och exklusiva
materialval i

öppen
planlösning
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Groventré/tvättstuga:
Praktisk groventré med tvättstuga, bra
utrymme för klädvård och bra förvaring,
tvättmaskin och torktumlare från Miele,
tvättho, våtrumsmatta på golv.

Övre plan

Allrum:
Stort allrum med härlig rymd då man låtit
taket vara öppet till nock och stor
takfönster, trägolv.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sovrum:
Föräldrasovrum med trägolv och tak öppet
till nock.

Sovrum x 2:
Två sovrum med trägolv.

Badrum:
Smakfullt och helt nyinrett badrum med
badkar, separat dusch, wc, tvättställ i
kommod, handdukstork, kakel och klinker
med golvvärme (el)
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Tomt med härliga ytor för samvaro och
återhämtning



OVAN.
FINA GRÄSYTOR OCH UTEKÖK MED

PLATSBYGGD GRILL OCH SKÖNA
SOLDÄCK I TVÅ VÄDERSTRECK .

 
HÖGER UPPE.

KLÄDKAMMARE/SOVRUM ENTRÉPLAN
 

HÖGER MITTEN.
HALL ÖVERVÅNING

 
HÖGER NERE.

SOVRUM ÖVERVÅNING



OVAN. SOVRUM ÖVERVÅNING
TILL HÖGER. HALL

ÖVERVÅNING



TILL VÄNSTER. BADRUM MED BADKAR ÖVERVÅNING. OVAN. SOVRUM ÖVERVÅNING

Välplanerade ytor!



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

Nybyggd 1½-plansvilla i vinkel. Interiören präglas av ljusa färger, bra ljusinsläpp och exklusiva
materialval i öppen planlösning.

UTGÅNGSPRIS: 4.495.000 kr   OMRÅDE: MANTORP

Ponnyn 3. Belägen i Mjölby kommun.

Adress

Lärlingsvägen  6, 590 23 Mantorp.

Storlek

7 rum och kök, varav 4-5 sovrum
 

Boarea

211 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 3.711.000 kr (fastställt
avseende år 2018) varav byggnadsvärde
3.249.000 kr. Typkod: 220, Småhusenhet,
bebyggd. Värdeår 2017.

energideklaration

Energiklass: B*

driftskostnad

Driftkostnaden är ca 25.520 kr/år och
fördelas enligt följande:  vatten/avlopp
6.200 kr, renhållning 1.750 kr, hushållsström
17.570 kr.
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I elkostnaden ingår kostnad för
uppvärmning,
Den höga kostnaden för vatten kan
förklaras med att man vattnat mycket i
samband med anläggning av gräsmatta.

Pantbrev

På fastigheten Ponnyn 3 finns 4 pantbrev
om sammanlagt 3.952.500 kr.

uteplats/balkong

Två uteplatser i olika väderstreck.

byggnad

Byggår: 2017.

byggnadssätt

Grund: Torpargrund. Stomme: Trä. Bjälklag:
Trä. Fasad: Liggande träpanel.
Takbeklädnad: Betongpannor. Utv.
plåtarbeten: Lackerad plåt. Fönster: 3-
glasfönster isoler. Ventilation: Mekanisk
frånluft. Övrigt: Braskamin från Contra med
TäljstenAluklädda elitfönsterGolvvärme
bottenplan(vattenburen) + badrum
övervåning(EL)Helkaklade
badrumUppvärmning frånluftsvärepump
från NibeFönsterbänkar i
kalkstenSpotlights i tak -kök - Badrum &
hallSpotlights i fönstersmygarSpotlights i
takfot

uppvärmning och el

Uppvärmningssystem: Värmepump.

vatten och avlopp

Kommunalt vatten, Kommunalt avlopp.. .

tv och internet

 Fiber via Utsikt

Bilplats

Gott om plats för parkering framför
dubbelgaraget.

övriga byggnader

Dubbelgarage, oisolerat

servitut

 Planbestämmelse: Detaljplan (2016-01-25)
 
 
säljare

Anders Erik Friberg, Cassandra Annelie
Borg

För finansiering kan vi i samarbete med
Nordea erbjuda en rad produkter och
tjänster som gör det enklare för dig som
köper nytt boende. Kontakta gärna Nordea
på 0771 - 22 44 88.
Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör
huvudsakligen från säljaren och kontroll-
eras av fastighetsmäklaren endast om
omständigheterna ger anledning till detta.









ÖVRE PLAN

PLANRITNINGEN ÄR EJ SKALENLIG. MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA AVVIKELSER
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ENTRÉPLAN
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Linköping · Stockholm · Göteborg · Öresundsregionen · Uppsala · Västerås · Örebro · Helsingborg · Jönköping · Österlen
Dalarna · Halmstad · Bohuslän · Båstad · Åre · Barcelona · Torrevieja/Costa Blanca · Marbella · Mallorca · Franska Rivieran

linkoping@bjurfors.se | bjurfors.se


