
Ringvägen 6, Gessie
Gessie Villastad
Rejäl 70-talsvilla signerad Modulenthus med tre sovrum, garage och insynsskyd-
dad trädgård
På lugnt och ombonat område finns denna välhållna 70-talsvilla med tre sovrum, ge-
neröst trädäck i söder och väster, vinterbonat garage och friggebod på en helt insyns-
skyddad tomt. Framsidan präglas av lummig växtlighet och det finns plats för några bi-
lar på uppställningsplatsen framför garaget.
Rum 5 Boarea (BOA) 168m2
Biarea (BIA) 15m2 Pris 4 250 000SEK
Pristyp Utgångsbud



Grunddata

Bostadstyp Objektstyp, villa
Fastighetsbeteckning VELLINGEGESSIE 34:169
Typkod 220 - Småhusenhet, bebyggd
Område Gessie Villastad
Gatuadress Ringvägen 6
Postnummer 23593
Ort Vellinge
Tomtbeskrivning Insynsskyddad uppvuxen trädgårdstomtmed prydnads-

och fruktträd, prydnadsväxter och bärbuskar, samt gräsmatta.
Tomtarealuppgifter enligt Lantmäteriet
Totalareal 1 154m2
Boarea (BOA) 168m2
Biarea (BIA) 15m2
Areauppgift enligt Lantmäteriet
Antal rum 5
Antal sovrum 3
Max antal sovrum 4
Taxeringsår 2018
Taxeringsvärdet är Fastställt
Värdeår 1977
Taxeringsvärde byggnad 1 752 000 SEK
Taxeringsvärdemark 827 000 SEK
Summa taxeringsvärde 2 579 000 SEK
Pris 4 250 000 SEK, utgångsbud
Tillträde 18 september eller enligt överenskommelse
Slutpris 4 380 000 SEK
Inbrottslarm Inbrottslarm finns
Larmbeskrivning TypHA841D



Rum

Beskrivning Genom entrén på norrsidan kommerman via en robust entrédörr in i en luftig hall
med öppenhet upp till ovanvåningen. Hallen är husets nav och guidar dig till kök,
vardagsrum och hall som leder till badrum, tvättstuga och ett föräldrasovrum. Kö-
ket är öppet mot vardagsrum och har en ytterdörr mot trädäcket i väster. Här kan
ljumma kvällar avnjutas med gott om plats för en grillafton.
En ljus trappa leder till ovanvåningen som är praktiskt inredd med två sovrum,
stort allrum, garderob och ett nyare badrummedwc, dusch och badkar.
Från det generösa allrummet finns en utgång till en stor balkong i västerläge.
Trädäcket utanför köket leder runt knuten mot södra sidan och sträcker sig i hu-
sets hela längd. Här finns också en ytterdörr mot vardagsrummet.
Däcket är byggt på ett sätt som bäddar för att kunna resa ett isolerat uterum om
man så önskar.
Från däcket har man vy över den stora insynsskyddade trädgården som kantas av
allehanda växter, såväl fruktbärande som prydnad.
Garaget är vinterisolerat och har plats för enmindre verkstad.
Det finns även en isolerad friggebod somkan användas som förråd eller rustas upp
till gäststuga.

Inteckningar

Inteckningar 7
Totalt belopp 608 000 SEK

Kostnader

Årlig elförbrukning 10 740 kWh/ÅR
Elkostnad 18 473 SEK/ÅR
Vatten och avlopp 6 753 SEK/ÅR
Renhållning 3 519 SEK/ÅR
Försäkringskostnad 5 244 SEK/ÅR
Samfällighet 2 000 SEK/ÅR
Summa driftskostnad 35 989 SEK/ÅR
Antal personer i hushållet 3
Fastighetsskatt/-avgift 8 349 SEK/ÅR
Beskrivning av kostnader I renhållning ingår 699 kr för trädgårdskärl
Boendekalkyl Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att

upprätta en boendekalkyl.
Försäkring IF Stor hemförsäkring



Övriga rättigheter och belastningar

Gemensamhetsanläggning Vellinge Gessie Ga:7
Planer och bestämmelser Gessie 34:9Mfl, Detaljplan (Beslutsdatum: 19931018)

Parkering

Parkeringsbeskrivning Parkering för två bilar på uppfart och en garageplats.

Byggnad

Allmän information En och ett halvt plan i bra bruksskick med god komfort.
Byggnadstyp 1-1/2-plan
Byggår 1977
Standardpoäng 31
Utförda renoveringar Trädäck är förberett för att isolera och bygga uterum på.
Grundmur Betong
Mark Sand
Grund Krypgrund
Taktyp/takbeklädnad Betongpannor
Fasadtyp Huggen tegelsten
Utvändiga plåtarbeten Galvaniseradmålad plåt
Fönster 2-glasfönster med spröjs
Stomme Trä
Bjälklag Trä
Byggnadskommentar Modulenthus byggt i torrt utrymme ochmonterat på plats.
Vatten Kommunalt vatten året om
Avlopp Kommunalt avlopp
Typ av uppvärmning El - luftburen värme
Skick på värmeanläggning Nyskick
Ålder på värmeanläggning 2019
Märke på värmeanläggning Panasonic CU-HZ25UKE
Typ av ventilation Mekanisk frånluft
Elkablar Ledningar ej bytta
Huvudsäkring 20 A
Jordat eller ojordat Delvis jordat
El kommentar Jordfelsbrytare finns för hela anläggningen.
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Uteplatsbeskrivning Härligt sammanhängande trädäck i söder och väster
Övriga byggnader Garagemed verkstad, vinterbonad friggebod och ett mindre redskapsskjul.
TV/internet Internet 250/100Mbit/s och parabol.
Inbrottslarm finns Ja

Energideklaration

Energistatus Energideklaration är utförd
Energideklaration utförd 2020-07-19
Energiklass
Specifik energianvändning 80 kWh/m2
Energiprestanda, primärenergital 152 kWh/m2
Besiktningsman Freddie Torsteni
Energibeskrivning Huset har enmycket låg energiförbrukning. Uppvärmning av garage är inkluderad

i driftskostnaden.

Lars Bennrup, Fastighetsmäklare
Birgittavägen 1, 23633Höllviken
lars@bennrup.se
0734-455616


