
Välkommen till
Klippgårdsvägen 9



Boarea: 230 kvm

Biarea: 70 kvm

Utgångspris: kontakta mäklaren för mer
information!

Antal rum: 7 rum

Tomt: 1 959 kvm, Till största del plan
trädgårdstomt med berg i dagen.

Mäklare: Robin Almanakis ,

Klippgårdsvägen 9, Alingsås

Storslagen villa med Ingareds högsta läge!

Med områdets högsta läge, högt över
trädtopparna, ligger denna unika villa
om totalt 300m². Ytan fördelar sig över
två plan med underliggande
dubbelgarage. Här fås 5 sovrum, 2
allrum, 2 lyxiga badrum, rejäl
tvättstuga & fantastiska öppna sociala
ytor. Altanen om ca70 m² erbjuder sol
hela dan. Varmt välkomna!





Planlösning
Entréhall
Ljus och luftig entréhall med stor garderob för ytterkläder
samt klinkergolv i mörkgrå nyans.

Allrum
Entréplanet är med stor fördel tillägnat barnen. Här finns
ett rejält allrum där man förberett för dragning av bioljud.

Sovrum 1 & 2
Till vänster i allrummet finner vi två stora sovrum med en
garderob i varje rum.

Sovrum 3
Det tredje sovrummet erbjuder bra med
garderobsförvaring och fönster i två väderstreck.

Badrum
Helkaklat badrum utrustat med toalett, dubbeltvättställ,
duschkabin och vägghängda förvaringsskåp.

Tvättstuga
Härt finns utomordentligt bra med förvaring från Sentens,
generöst med bänkyta för hantering av tvätt, upphöjd
tvättmaskin och upphöjd torktumlare, torkskåp samt
grovingång. Förberett för tvättho med avlopp framdraget.

Övre plan
Här är ljuset och rymden påtaglig från första stund! Tack
vare de rejäla glaspartierna, fullkomligt badar hela den
öppna ytan i ljus. Det tidlösa Sentens-köket i vitt utförande
är rena drömmen för den som älskar matlagning. Vid den
väl tilltagna köksön som är försedd med både
induktionshäll och ho, lagar man maten samtidigt som
man ges möjlighet att umgås med gästerna, om man nu
inte lagar maten tillsammans.

Allrum/matplats
I direkt anslutning till köket finner vi öppna sociala ytor
som inbjuder till umgänge med nära och kära eller större
festliga tillställningar som kräver dansgolv.

Altan
Rejäl altan i vinkel om ca 70 m² i söderläge.

Sovrum 4
Förutom garderobsvägg bjuder det här rummet på en
makalös utsikt över området.

Badrum
Stort badrum inrett som en lyxig spa-anläggning med
bubbelbadkar! Dessutom finns separat dusch, toalett och
rejält tvättställ.

Sovrum 5/gästrum
Intill badrummet finner vi husets femte sovrum, med
utgång till den rejäla altanen.

Interiör
Antal rum: 7 st varav 5 sovrum

Med områdets högsta läge, högt över trädtopparna, ligger denna unika villa om totalt
300m². Ytan fördelar sig över två plan med underliggande dubbelgarage. Här fås 5
sovrum, 2 allrum, 2 lyxiga badrum, rejäl tvättstuga & fantastiska öppna sociala ytor.
Altanen om ca70 m² erbjuder sol hela dan. Varmt välkomna!

Boarea: 230 m², uppgifterna kommer från lantmäteriet
Biarea: 70 m²

Fastighet
Fastighetsbeteckning: ALINGSÅS INGARED 5:246
Taxeringskod: 220 - Småhusenhet, helårsbostad för 1-2
familjer
Taxeringsvärde: 4 005 000 kr varav byggnad 3 366 000 kr.
Taxeringsvärdet är Fastställt avseende år 2018.
Värdeår: 2011
Servitut och andra bestämmelser:
Gemensamhetsanläggning: Alingsås Ingared Ga:12 - VÄG

Byggnad
Byggnadstyp: Två våningar med dubbelgarage i
sluttningsvåning
Byggnadsår: 2011
Byggnadssätt:
Grund - Platta på mark
Fasad - Puts
Tak - Plåt
Stomme - Lättbetong
Bjälklag - Betong
Fönster - 3-glas
 
Uppvärmning: Bergvärmepump (med extra
varmvattenberedare för bubbelbad)
Ventilation: Mekanisk till- och frånluft (Förberett för
kylning men ej inkopplat)
Vatten och avlopp: Kommunalt vatten. Kommunalt avlopp

TV och internet: Via fiber. Dessutom finns nätverksuttag i
hela huset.

Parkering: Dubbelgarage med golvvärme och automatiska
portar samt grusad uppfart.

Övrigt: Säljarna avser att genomföra försäljningen genom
registrerad fastighetsmäklare vid Redcarpet
Fastighetsförmedling i Alingsås. Visningar bokas med
undertecknad fastighetsmäklare.

Ekonomi
Driftskostnad: 35 648 kr/år.
El 18342  kr/år. Vatten och avlopp - 7 333 kr/år.
Samfällighetsavgift:  1 495 kr/år. Renhållning: 2 695 kr/år.
Försäkring: 5 783 kr/år.
I elkostnaden ingår även uppvärmningskostnaden. Den
framräknade elkostnaden är beräknad på schablon med
1,36 kr/kWh. Den verkliga årsförbrukningen uppgår till 13
487 kWh. Vattenförbrukningen uppgår till 194 m³/år.

Pantbrev: 4 245 000 kr, fördelat på 5 pantbrev.
Energideklaration: Energiprestanda: 25 kWh/m² och år.
Primärenergital: 40kWh/m² och år. Energiklass: A.

Säljare: Marléne Karlin Hagman, Anders Hagman
Tillträde: Enligt överenskommelse


















