
Ett underbart stenhus på bästa läge

CHARMIG
modern

Ett drömboende

KURLANDS BYAVÄG 27-44

stilfull





Nu ges du möjligheten att flytta in i ditt drömboende i
ett underbart stenhus på bästa läge med pool och
enastående utsikt mot havet och den skånska slätten.
Här bor du idylliskt på landet med närhet till havet,
naturen, golf, restaurang, affärer och bra
kommunikationer. Här har en minutiös byggplan gått
från dröm och vision till verklighet. Huset uppfördes
2008 med alla moderna bekvämligheter. Detta är ett
hus att bo och trivas i med många härliga platser att
njuta av, både ute och inne. Med ett svårslaget ljusflöde
blir varje del av bostaden levande och inbjudande. Här
lockas du både till lugna och mysiga hemmakvällar
med familjen såväl som att arrangera storslagna
middagar och fester med vänner. Från kustvägen som
går mellan Kämpinge och Trelleborg, mitt emot
Trelleborgs golfbana, svänger ni in på Kurlands Byaväg
som leder er fram till detta fantastiska boende som
ligger som sista huset längst västerut på vägen. Varmt
välkommen till Kurlands Byaväg 27-44.

0410-72 46 03  |  lena.wiklund@bjurfors.se

LENA WIKLUND
FASTIGHETSMÄKLARE

VÄLKOMMEN

BOSTADS
FAKTA

UTGÅNGSPRIS
6.200.000 kr

ANTAL RUM: 7 rum
BOAREA: 190 kvm

TOMTAREA: ca. 1.218 kvm
BYGGÅR: 2008

FASTIGHETSBETECKNING:
Maglarp 57:33



EN IDYLL PÅ LANDET
MED VACKRA VYER
Nu ges du möjligheten att flytta in i ditt drömboende i ett underbart stenhus på bästa läge med
enastående utsikt mot havet och den skånska slätten.

7 rum, varav 3 sovrum. Det finns möjlighet
att göra fler sovrum om behovet finns.

ENTRÉPLAN
HUVUDENTRÉ:
med klinkers, vitmålade väggar,
klädkammare och trappan till övre plan.

BADRUM 1:
helkaklat med badkar, handfat, toalett,
handdukstork, takspottar och fönster.

MATRUM:
med ekparkett, målade väggar/fondtapet
och utgång till trädgården.

VARDAGSRUM:
med ekparkett, vitmålade väggar/
fondtapet, braskamin och stora
fönsterpartier med utgång till trädgården.

ARBETSRUM:
med ekparkett och vitmålade väggar.

SOVRUM 1:
med ekparkett, gråa målade väggar och
skjutdörrsgarderober.

KÖK:
från Ballingslöv med vita släta luckor,
laminatbänkskiva, kakel,  klinkers och
vitmålade väggar. Utrustning: kyl, frys,
micrivågsugn, ugn, diskmaskin och
fläktkåpa.

TVÄTTSTUGA/GROVENTRÉ:
med klinkers, målade väggar,
laminatbänkskiva, tvättho, tvättmaskin,
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Vackert hus på
bästa läge med

pool

centraldammsugare, panna IVT 490,
garderober och en klädkammare.

ÖVRE PLAN
har genomgående ekparkett och
inrymmer:
ALLRUM:
med takkupa, takfönster och vitmålade
väggar. Klädkammare.

TV-RUM:
med vitmålade väggar, stora fönsterdörrar
och fransk balkong.

SOVRUM 2:
med ljust gråmålade väggar och garderob.

SOVRUM 3:
med ljust gråmålade väggar och garderob.

BADRUM:
helkaklat med dusch, handfat, toalett,
handdukstork (el) takspottar, golvvärme
(el) och takkupa.

GÄSTHUS:
med
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Ljuvligt vackert



 



 

Fint kök med generös matplats i öppen
planlösning



 



 

Stora fönsterpartier skapar ett härligt
ljusflöde



Gästhus med härlig
sällskapsyta och sovloft



Vy över rapsfälten med
havet i horisonten

 



 



 

Tre bra sovrum med möjlighet att göra fler
om behovet finns



 

Ljuvliga uteplatser att
njuta vid i både sol och
skugga
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Detta är ett hus
att bo och trivas i

med många
härliga platser

att njuta av

BOSTADSFAKTA

Maglarp 57:33. Belägen i Trelleborg

kommun, Hammarlöv. Skattesats 32,65.

Adress

Kurlands Byaväg 27-44, 231 67 Trelleborg.

Storlek

7 rum och kök.
 

Boarea

190 kvm.
 

Biarea

 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 2.430.000 kr varav
byggnadsvärde 2.036.000 kr. Typkod: 220,
Småhusenhet, bebyggd.

energideklaration

Energiklass: E*

driftskostnad

Driftkostnaden är ca 39.823 kr/år och
fördelas enligt följande: uppvärmning
26.400 kr, försäkring 3.600 kr, vatten/
avlopp 5.400 kr, renhållning 1.705 kr,
sotning 450 kr, vägavg./snö 2.268 kr,..

*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

UTGÅNGSPRIS: 6.200.000 kr    OMRÅDE: KURLAND

Nu ges du möjligheten att flytta in i ditt drömboende i ett underbart stenhus på bästa läge med
enastående utsikt mot havet och den skånska slätten.

Pantbrev

På fastigheten Maglarp 57:33 finns 4
pantbrev om sammanlagt 3.600.000 kr.

uteplats/balkong

Uteplats 1: Trädäck, läge söder.
Uteplats 2: Stenlagd, läge söder.
Uteplats 3: Balkong, läge väster.

Tomt

Tomtarea 1 218 m² (friköpt). Tomten:
trädgårdstomt med havsutsikt, häckar, plank
och pool.

byggnad

Byggår: 2008.

byggnadssätt

Grund: Betongplatta. Stomme: Lättbetong.
Bjälklag: Trä. Fasad: Puts. Takbeklädnad:
Papp. Hängrännor: Plåt. Fönster: 3-
glasfönster (aluminium/trä). Ventilation:
Mekanisk frånluft. Murstock: Skorsten av
plåt.
 
Löpande underhåll
Gästhus 2010
Pool 2015
Poolförråd 2015

uppvärmning och el

Uppvärmningssystem: Frånluftsvärmepump-
vattenburen, Luft/Luft värmepump i



gästhuset.. Leverantör: IVT.

vatten och avlopp

Kommunalt vatten. Kommunalt avlopp.

tv och internet

Egen parabol. Dekoder ingår ej. Fiber är på
gång och kommer att vara värdigställt inom
några veckor. Bredband. Fiber är på gång
och kommer att vara värdigställt inom
några veckor.

Bilplats

Uppfart med singel.

övriga byggnader

Förråd, gästhus och poolförråd.

servitut$
Gemensamhetsanläggning: Trelleborg
Maglarp GA:3, Trelleborg Maglarp S:10,
Trelleborg Maglarp S:11, Trelleborg Maglarp
S:12.
Skattetal: Mantal. 7/1920.

tillträde

Enligt överenskommelse

Övrigt

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.

säljare

Peter Sigsjö, Hanna Sigsjö

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.



ENTRÉPLAN

ÖVRE PLAN

PLANRITNINGEN ÄR EJ SKALENLIG. MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA AVVIKELSER

PLANRITNING Kurlands Byaväg 27-44
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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 Trelleborg 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!

ÖRESUND
B J U R F O R S  I

MED MINDRE
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.
Vi finns dessutom i spanska Barcelona, Torre-
vieja/Costa Blanca och Marbella samt på
Mallorca och franska Rivieran.

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.

N Ö J  D I G  I N T E
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MALMÖ CITY · MALMÖ VÄSTER · LIMHAMN LINNEÉGATAN · LIMHAMN JÄRNVÄGSGATAN · MALMÖ ÖSTER · LUND CENTRUM · LUND VÄSTER
STAFFANSTORP · BJÄRRED · LOMMA · HÖLLVIKEN · TRELLEBORG · LANDSKRONA · HELSINGBORG · MELLANSKÅNE · ÖSTERLEN · BÅSTAD

trelleborg@bjurfors.se | bjurfors.se

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


