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Trivsamma hus som tar hemmet till högre höjder.



Skånsk flora.
Mitt i den sköna skånska floran, fast en nivå upp på de skånska slätterna, hittar 
vi Brf Solhöjden.  

Skyddade bakom kullen i norr och omfamnandes södersolen, finner vi många 
välplanerade 1-planshus som passar olika generationers behov och rymliga 2-planshus 
i bekväm Brf-form. Fina boendekvalitéer i form av generösa uteplatser och bilplats 
direkt vid husen som fin favör. Adderat av lite större familjeradhus, blir boendelyckan 
total och på Solhöjden blir det lätt att hitta hem.

I tillväxtorten Skurup med sin mysiga by- och centrumkärna, finns allt det som 
behövs för ett bekvämt liv och blickandes Söderut i kommunen finner du vita sandrev 
att besöka under fina sommardagar.

Med strategiskt pendelläge och bra kommunikation, dessutom ett perfekt pendelläge 
mot både Malmö, Ystad och Svedala med Malmö-Sturup inte många bilminuter bort.

Letar du ett välplanerat och lättskött boende i en av Skånes allra vackraste kommuner? 
Välkommen till Solhöjden!



23 radhus i bostadsrättsform.

Individuell mätning av både värme och vatten ger fina fördelar att både påverka 
den egna driftskostnaden med miljömedvetenheten i fokus. Till varje hus hör 
även en egen parkeringsplats och förråd i direkt anslutning till hemmet.

Föreningen.

Braskamin finns som tillval.



Omgivningen.
Skurup är ett trevligt samhälle centralt beläget omgivet av underbar natur. 
Såväl skog som hav erbjuds inom kommunens gränser. Golfa på utmanande 
helårsöppna greener utanför Abbekås eller gå med i någon av de ca 100 ideella 
föreningarna. I Skurup hittar du ett stort antal idrott- och friluftsanläggningar 
och ett brett spektrum av olika kulturaktiviteter.

Utmärkta kommunikationer, med tåget som går var 30:e minut, tar du dig 
enkelt till Ystad, Malmö och Köpenhamn. Malmö-Sturup är belägen endast 
15 min bort. 

I Skurups tätort finns ett bra lokalt utbud, med bra för- och grundskolor, 
mataffärer, butiker, banker och restauranger. 

Skurup kommuns skolor har gott renommé, här finns bl.a. ett flertal 
grundskolor för årskurs 1–9 samt alternativ i Alléskolan och Montessori. Nils 
Holgerssongymnasiet erbjuder ett naturbruksprogram samt ett fordonsprogram.

För oss är Skurup tillgänglighet, avkoppling och hemkänsla!



Generell
Golv   Ekfaner
Väggar   Målade
Tak   Målat
Lister   Golvsockel och foder till innerdörrar av vitmålat trä
Övrigt   Fönsterbänkar i vit MDF

Hall   Klinker på golv vid entré, övrigt se generell beskrivning
Kök   Släta solid vitmålade luckor
   Bänkskiva laminat med infälld diskho
   Spishäll glaskeramik
   Inbyggnadsugn
   Separat kyl och frys no frost
   Diskmaskin
   Mikrovågsugn och utdragsfläkt
Bad/tvätt/wc  Klinker på golv
   Kakel på väggar
   Golvstående WC-stol
   Vägghängt tvättställ med kommod
   Duschväggar i klarglas i en dusch
   Tvättmaskin och torktumlare
Förvaring   Klädkammare enligt ritning med hylla, klädstång, övrigt se generell beskrivning
   Förråd utvändigt i anslutning till varje lägenhet

Lägenhetsbeskrivning.



Grundläggning   Platta på mark
Byggnadsstomme  Trä
Ytterväggar    Trä
Lägenhetsskiljande väggar Trä
Innerväggar i lägenhet  Gips
Bjälklag    Trä
Yttertak    Betongpannor
Fönster    Trä/Aluminium, 3-glas isolering

Byggbeskrivning.

Vatten/avlopp  Fastigheten är ansluten till det kommunala nätet 
El   Gemensamt abonnemang med individuella mätare i lägenheterna 
Uppvärmningssystem Individuella värmepumpar med återvinning på luften
   Golvvärme på bottenplan, radiatorer på ovanvåning
Ventilationssystem Frånluftsvärmepump med friskluft via fönster (spaltventil, eventuellt installeras  
   också en väggventil) och mekanisk frånluft
Multimedia   Fiberanslutning till samtliga bostäder
Avfall   Soptunnor i anslutning till respektive lägenhet
Parkering   I anslutning till respektive lägenhet samt gästparkeringar och HCP

Gemensamma anordningar.





Planskisser.



3:a
81 kvm

3:a, vänster gavel
81 kvm

Med reservation för eventuella ändringar. Med reservation för eventuella ändringar. 



4:a
99 kvm

Entrévåning Övervåning

4:a, vänster gavel 
99 kvm

Entrévåning Övervåning

Med reservation för eventuella ändringar. Med reservation för eventuella ändringar. 



4:a, höger gavel 
99 kvm

Entrévåning Övervåning

Situationsplan.

Brf Solhöjden

3:or 1–15

4:or 16–23

Med reservation för eventuella ändringar. 



De uppgifter som lämnas i objektsbeskrivning, prospekt samt annat informationsmaterial är i 
huvudsak grundade på information lämnad av säljaren, samt berörd förening och dess hemsida om 
sådan finns. Dessa uppgifter kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger 
anledning till det. 
          
Köpare/spekulanter uppmanas att kontrollera kostnadskalkylen/ekonomiska planen samt stadgar 
för föreningen. Köpare/spekulanter är informerade om sin undersökningsplikt enligt paragraf 20 i 
Köplagen samt vad det innebär.          

Om du önskar få en skriftlig beräkning av boendekostnadskalkyl – ta kontakt med ansvarig mäklare. 

När du varit på visning godkänner du att Våningen & Villan eller tredje part kontaktar dig i 
form av telefonsamtal, sms eller email på de kontaktuppgifter du lämnat till fastighetsmäklaren vid 
visningen eller bokningen av visningen. Önskar du inte bli kontaktad så meddelar du bara det så 
tar vi bort dig ur våra register.

Reg. Fastighetsmäklare

Margareta Meijer
0768–92 41 25
margareta.meijer@vaningen.se

Viktig information

Försäljning






