
Vegeholmsgatan 11



Granne med skogen och
gångavstånd till hav & strand!
Längtar du efter den unika kombon med en rymlig familjevilla och en barnvänlig
helt fantastisk trädgård med tomtgräns mot skogen, gångavstånd till stad, skola,
hav och strand -och endast ett stenkast till stadsbussen? Härliga sällskapsytor, 3-4
sovrum och ett stort garage blir bonus. Denna villa måste upplevas på plats!

Fakta

BYGGNADSÅR 1952, ombyggt 1976

ADRESS Vegeholmsgatan 11, Helsingborg

ANTAL RUM 5 rum varav 3 sovrum

BOAREA + BIAREA 105 kvm+105 kvm (taxeringsinformation)

TOMT 880 kvm

UTGÅNGSPRIS 3 395 000 kr



Ansvarig mäklare

Yvonne C Olausson
Reg. Fastighetsmäklare, Franchisetagare
Tel:
Mob: 0708-57 78 28
Mail: yvonne.olausson@husmanhagberg.se





Bostaden
Vegeholmsgatan 11

KOMMUN Helsingborg

OMRÅDE Miatorp

FASTIGHETSBETECKNING Ärtskockan 8

TAXERINGSVÄRDE
(2016) 1 736 000 kr varav byggnad 955 000 kr. Typkod 220

PANTBREV 5 st totalt 1 822 500 kr

VATTEN/AVLOPP
Kommunalt vatten året om. Kommunalt avlopp.

UPPLÅTELSEFORM Friköpt

DRIFTKOSTNAD
El: 10 374 kr
Renhållning: 2 636 kr
Uppvärmning: 15 392 kr
Vatten/avlopp: 4 068 kr
Summa år 32 470 kr

Antal personer i hushållet: 2

KOMMENTAR TILL DRIFTKOSTNAD
Faktisk driftskostnad (2016) för nuvarande ägare.

BYGGNADSSÄTT
Tak: Tegel och papp
Bjälklag Betong
Utv. plåtarbete: Målad plåt
Fasad: Puts och mexitegel
Fönster: Isolerglas och kopplade
Grundmur: Betong
Grundläggning: Källare

UPPVÄRMNING
Fjärrvärme, täljstenskamin, luft/luft x 2 samt  elslingor i vissa golv

VENTILATION Självdrag

ENERGIDEKLARATION
Utförd: 2015-10-07
Energiprestanda: 81 kWh/kvm, år

ÄGARE Iréne och Pekka Ritari

TILLTRÄDE Enligt överenskommelse

ÖVRIGT OM BYGGNADEN
VILLAN ÄR BESIKTIGAD - Besiktningsprotokoll finns hos handläggande
fastighetsmäklare.

ÖVRIGA BYGGNADER
Inglasat uterum i anslutning till vardagsrummet och entréplanets master bedroom.
Trivsam terrass i anslutning med uterummet. Nylagt trägolv och ny mur från 2017.

STORT garage med plats för både bil och snickarhörna samt praktisk förrådsdörr mot
trädgårdssidan. Till höger om villan finns även en stor plattlagd yta -perfekt för både
bilparkering, husvagn eller varför inte vinterförvaring av båt!







Interiör
Längtar du efter den unika kombon med en rymlig familjevilla och en
barnvänlig helt fantastisk trädgård med tomtgräns mot skogen,
gångavstånd till stad, skola, hav och strand -och endast ett stenkast till
stadsbussen? Härliga sällskapsytor, braskamin, nyrenoverade badrum, 3-4
sovrum, bastu och stort garage blir bonus. Denna villa måste upplevas på
plats, välkommen hem!

Välkommen till denna härliga familjevilla som genomsyras av en helt
underbar charm samt ett näst intill obeskrivbart lugn från den angränsande
"Tallskogen".
Här har vi verkligen en unik kombo med en rymlig villa i fint skick, en
barnvänlig trädgård med tomtgräns mot skogen, gångavstånd till stad,
skola, hav och strand och endast ett stenkast till service och stadsbuss!

I entrén möter en möblerbar hall med god plats för både avhängning och
garderobsförvaring. Entréplanets helkaklade badrum ligger direkt till
vänster och några steg in och till höger hittar vi två bra sovrum, ett lite
större och ett lite mindre.
Går vi istället till vänster i hallen kommer vi till villans mer sociala delar
bestående av kök, matplats/allrum med värmande täljstenskamin samt ett
helt fantastiskt vardagsrum.
Vardagsrummet fullkomligt flödar av ljus tack vare stora fönsterpartier mot
både söder och väster. Grönskan utanför är obeskrivbar och måste
verkligen upplevas på plats. Bara tanken av att kunna sitta i soffan och
njuta av både skogen, grönskan och lugnet samtidigt som stadsbussen
stannar endast 5 minuter bort gör verkligen boendet helt unikt!
I vinkeln mellan vardagsrum och ett av sovrummen har tidigare ägare låtit
bygga ett uterum med skjutbara fönsterpartier mot söder. I anslutning med
uterummet har vi en nybyggd terrass trivsamt inramad av en mur (2017).
Öppnar vi upp uterummet har vi här en underbar yta för mys och samvaro
under soliga och varma sommardagar. Vi når uterummet och trädgård från
både vardagsrum och "master bedroom".
Entréplanet har både tapetserade och målade väggar och på golven ligger

både parkett, laminat och klinker.
Källarvåningen når vi dels via en läcker spiraltrappa i vardagsrummet och
den "vanliga" källartrappan bakom dörr i entréhallen.
Via spiralrappan når vi ett stort härligt allrum, perfekt för både fredagsmys
och tonårshäng. Strax utanför allrummet finner vi en nybyggd (2016)
relaxavdelning bestående av en läcker och rejält tilltagen vedeldad bastu
samt en helkaklad duschhörna. I denna del finner vi även källarentrén/
utgången mot trädgårdssidan.
Källaren erbjuder vidare ett charmigt sovrum, en walk-in-closet/sovrum,
ett helkaklat badrum med dusch samt en fräsch tvättstuga/pannrum med
massor av garderobsförvaring.
Källarvåningen har genomgående målade väggar och golven är klädda med
trägolv resp klinker.
Internet och TV erbjuds via fiber (stadsnätet).
Larm finns och kan ev övertas av köparen (Verisure - 4.280 kr/år).

Säljarens renoveringar 2016: Skjutdörrsparti i vardagsrummet, renovering
badrum entréplan, ny rördragning (kök, tvättstuga, bad entréplan och
källare), nybyggnation badrum källare, nybyggnation bastudel i källare,
ommålning entréplan, källare och trapphus, nya trägolv i allrum och
sovrum i källare, det mesta av elen är utbytt, ny skorstenskanal till bastun,
nya låscylindrar hela huset och garaget, stenläggning på villans framsida,
jalusier och rullgardiner vardagsrum (ingår i överlåtelsen).
Säljarens renoveringar 2017: fiberindragning, nybyggnation altan inkl mur.

KÖK
Spis med häll (Husqvarna), spisfläkt (Husqvarna), micro (Whirlpool),
diskmaskin ( Bosch 2016) samt en kombinerad kyl/frys (Samsung).
Vit välhållen köksinredning, ett sandfärgat kakel ovan diskbänk,
bänkskivor av laminat, vita målade väggar och ekparkett på golv.
Ytterligare en frys (Bosch 2016 högskåp) finns i källaren.

BADRUM ENTRÉPLAN
Nyrenoverad från 2016 med wc, dusch med vikväggar av glas, handfat

med kommod, spegelskåp samt en handdukstork.
Ett vitt kakel på vägg, ett antracitfärgat klinker med värme på golv, infällda
spot´s i tak, paxfläkt samt ett öppningsbart fönster.

BADRUM KÄLLARVÅNING
Nyrenoverad från 2016 med wc, dusch med vikväggar av glas, handfat,
spegelskåp samt en handdukstork.
Vita kaklade väggar och ett ljusgrått klinker på golv.
Paxfläkt
I en annan del av källaren finner vi en alldeles fantastisk bastu- och
relaxavdelning med dusch, nybyggt 2016.
Stor vedeldad bastu byggd i asp med ett 24 kWh aggregat (om nästa ägare
önskar en eluppvämd bastu är rördragningen för detta förberedd).
Duschväggarna i samband med bastun är klädda med ett vitt kakel. Golvet
i både i bastu, dusch och relax är klätt med ett ljusgrått klinker.
I samband med bastu och dusch finner vi även en mycket praktisk källar/
groventré.

TVÄTTSTUGA
Tvättmaskin (Bosch 2016) och en torktumlare (Indisit 2014).
Praktisk tvättbänk med skåp och ho, vita målade väggar, ljusgrå klinker på
golv och ett öppningsbart fönster.
Intilliggande pannrum med fjärrvärmeväxlare med serviceavtal (växlare
från 1995, servad under 2017), ett extra frysskåp (Bosch 2016 högskåp)
samt bra med garderobsfövaring.

TOMT
Underbar trädgårdstomt med sol från morgon till kväll. Här finns massor
plats för spring och lek, mängder av blommande buskar, flera prydnadsträd
som tex trollhassel samt flera fruktträd (äpple och plommon).
Trädgården gränsar mot en del av Miatorps fantastiska "Tallskogen" vilket
gör både läget och trädgården helt unik i sitt slag.
Framsidan är plattlagd så sent som 2016.
Till höger om villan finns en stor plattlagd yta -perfekt för bilparkering,
husvagn eller varför inte vinterförvaring av båt!
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Välkommen till
Vegeholmsgatan 11
ALLMÄNT OM OMRÅDET
Miatorp är en stadsdel i södra Helsingborg ca 2 km från centrum (belägen
mellan Planteringen och Råå) som huvudsakligen består av villor från 20-
talet och framåt.
Omtyckt bostadsområde med närhet till allt; stad, strand, underbar natur,
god närservice, idrottsanläggningar och kommunikationer.
Stadsbuss nr 1 och 21 trafikerar området.
Med gångavstånd till Ramlösa station (med både Pågatåg och
Öresundståg) och närhet till motorvägspåfart är Miatorp ett utmärkt
område att bo i vare sig du pendlar mot norr eller söder.
Närmaste grundskolor är Högastensskolan åk 1-9 och Raus Planterings
skola åk 1-6. Besök gärna www.helsingborg.se för aktuell information om
skolor och barnomsorg.

ÖVRIGT
Vegeholmsgatan 11 har tomtgräns mot den helt unika Tallskogen, en av
flera härliga tallskogar på Miatorp.
Läs vidare https://helsingborg.se/uppleva-och-gora/friluftsliv-och-motion/
vandringsleder/tallskogsleden/
och https://sv.wikipedia.org/wiki/Miatorp



Planritning

Planskissen är ej skalenlig. Med reservation för eventuella avvikelser.

Entréplan

Källarvåning



Viktig information till köpare
Nedan redogörs i stora drag för hur försäljningen kommer att gå vidare efter
genomförda visningar samt hur säljaren avser att genomföra sin försäljning.

FASTIGHETSMÄKLARENS ROLL
Enligt den konsumentskyddande lagstiftningen fastighetsmäklarlagen
(2011:666) är fastighetsmäklarens uppgift att vara en opartisk mellanman som
ska tillvarata både säljarens och köparens intressen.
Förmedlingsarbetet ska utföras omsorgsfullt och enligt god fastighetsmäklarsed.
Alla fastighetsmäklare är registrerade hos den statliga tillsynsmyndigheten
Fastighetsmäklarinspektionen (FMI).

OBJEKTSBESKRIVNING
Enligt fastighetsmäklarlagen ska fastighetsmäklaren tillhandahålla en skriftlig
beskrivning av bostaden som enligt lag ska innehålla vissa obligatoriska
uppgifter. Fastighetsmäklaren inhämtar uppgifter dels från säljaren, dels från
offentliga register. En objektbeskrivning innehåller också viss allmän
information. Säljaren får alltid ta del av objektbeskrivningen och godkänna
denna innan en försäljning påbörjas. Det är viktigt att påpeka att det är säljaren
som i första hand är ansvarig för de uppgifter som finns med i
objektbeskrivningen då de anses vara en del av överlåtelseavtalet.
Fastighetsmäklaren kontrollerar bara säljarens uppgifter om det finns fog för att
misstänka att dessa är felaktiga.

SÄLJARENS UPPLYSNINGSPLIKT
Upplysningsplikten innebär att säljaren måste informera köparen om de fel och
brister som hon eller han känner till och som är svåra för köparen att upptäcka.
Dock är köparens undersökningsplikt mycket mer långtgående och utgångsläget
är att säljaren inte kan göras ansvarig för fel eller brister som köparen borde ha
kunnat upptäcka vid en noggrann besiktning eller borde ha förväntat sig med
hänsyn till fastighetens ålder och/eller skick. Läs mer på husmanhagberg.se/
undersokningsplikt/fastighet

KÖPARENS UNDERSÖKNINGSPLIKT
Utgångspunkten är att fastigheten övertas i det befintliga skick den befinner sig i
på kontraktsdagen. Köpare har en långtgående undersökningsplikt som innebär
att hon eller han är skyldig att noggrant undersöka fastigheten. Det betyder att
köparen i efterhand inte kan ställa krav på säljaren för fel och brister som skulle
kunna ha upptäckts innan köpet. Säljaren svarar inte heller för brister och
avvikelser som köparen borde ha räknat med, eller borde ha förväntat sig, med
hänsyn till byggnadens ålder och/eller skick.

Om köparen upptäcker något som kan tyda på ett fel ingår det i
undersökningsplikten att utreda detta närmare. Det finns inga krav på att
undersökningen ska göras av en fackman men det är klokt att anlita någon som
yrkesmässigt utför besiktningar. En säljare är ansvarig för dolda fel, d v s fel som
inte har gått att upptäcka eller som köparen bord ha förväntat sig, upp till tio år
efter tillträdet.
Läs mer på husmanhagberg.se/undersokningsplikt/fastighet

BYGGLOV OCH DETALJPLAN
Om en köpare planerar att göra ny-, till- eller ombyggnader är det viktigt att
veta vad som gäller för fastigheten enligt planbestämmelserna. Ansvarig
fastighetsmäklare kan hänvisa till rätt kontaktperson på kommunen om
ytterligare information önskas.

BUDGIVNING
Är flera spekulanter intresserade av att köpa samma bostad tillämpas normalt
sett en budgivning. En budgivning kan gå till på flera olika sätt och det finns
enligt lag inga bestämda regler för hur den ska gå till. HusmanHagberg tillämpar
öppen budgivning om säljaren uttryckligen inte har bestämt något annat
tillvägagångssätt. Ingenting är klart och parterna är inte juridiskt bundna förrän
ett köpeavtal är undertecknat. Köparen har när som helst rätt att dra tillbaka sitt
bud och säljaren har fri prövningsrätt, vilket innebär att säljaren inte behöver
sälja till den med högsta budet utan bestämmer fritt om hon eller han vill sälja,
till vem och till vilket pris. Säljaren kan även när som helst ändra formen för
budgivningen eller helt avbryta den. I de fall det inkommer bud till
fastighetsmäklaren efter att budgivningen är avslutad men innan köpeavtal är
signerade, är fastighetsmäklaren enligt lag skyldig att framföra budet till säljaren
som får avgöra om hon eller han vill avfärda eller anta budet.

Fastighetsmäklaren ska enligt lag föra en budförteckning över alla bud, med
kontaktuppgifter till budgivarna. Denna budförteckning lämnas endast till
säljare och köpare i samband med att köpeavtal tecknas eller senast när ev.
villkor i köpeavtalet är uppfyllda. Mer info om och hur en öppen budgivning
går till finns på husmanhagberg.se/budgivning

KONTRAKTSSKRIVNING
Vid kontraktsskrivning träffas parterna vanligtvis på fastighetsmäklarens kontor.
Fastighetsmäklaren upprättar köpehandlingarna och går igenom dessa med
parterna. Oftast vill parterna skriva så fort som möjligt, eftersom varken bud
eller anbud är bindande tills överlåtelseavtal är påskrivet av båda parter.

HANDPENNING
Handpenningen, vanligtvis 10%, betalas normalt senast fem arbetsdagar efter
kontraktsskrivning. Om det finns några villkor upptagna i kontraktet,
exempelvis besiktningsvillkor, deponeras handpenningen på ett särskilt
klientmedelskonto skilt från fastighetsmäklarens övriga tillgångar, till dess att
alla villkor i avtalet är uppfyllda.

LAGFARTS- OCH INTECKNINGSKOSTNADER
Lagfartsavgiften är 1,5% (gäller fysisk person) och beräknas på köpesumman
eller taxeringsvärdet om detta är högre och betalas av köparen. Expeditionsavgift
på 825 kr tillkommer. Kostnaden för uttag av nya inteckningar är 2% av
inteckningsbeloppet. Expeditionsavgift tillkommer.

REKLAMATION TILL SÄLJAREN
Säljaren ansvarar för s k dolda fel (se ”Köparens undersökningsplikt” ovan) i
fastigheten upp till tio år efter tillträdet. Om köparen vill framställa krav mot
säljaren gällande fel och/eller brister i fastigheten bör detta göras inom skälig tid
efter det att köparen upptäckt felet/bristen.

TILLÄGGSTJÄNSTER
Fastighetsmäklaren kan i vissa fall erhålla administrationsersättning från
leverantörer och samarbetspartners. Ev. administrationsersättningar presenteras i
det separata dokumentet ”Sidotjänster”.

KUNDOMBUDSMAN
Frågor gällande en specifik bostadsaffär besvaras i första hand av ansvarig
fastighetsmäklare. Vid ytterligare information eller vid frågor kring själva
fastighetsmäklartjänsten finns HusmanHagbergs Kundombudsman.
Kontaktuppgifter finns på husmanagberg.se/kundombudsmannen

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
HusmanHagberg behandlar de personuppgifter som lämnas till
fastighetsmäklare eller annan person ansluten till HusmanHagberg i enlighet
med Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Läs mer på husmanhagberg.se/pul



Boka värdering med oss
på mäklarbokningen.se

HUSMANHAGBERG HELSINGBORG
Tullaregatan 10B, Helsingborg
Tel: 042-13 81 40
Mail: helsingborg@husmanhagberg.se
husmanhagberg.se/helsingborg


