Brf Stavstens

PARK

Smarta
bostadsrättsradhus.
Det är något alldeles speciellt över kustlinjen kring Skåre Fiskeläge och
dess vackra ibland något vilda natur. Den vita strandlinjen, hamnen
och vackra Skåre Skansar. Inte långt ifrån detta skånska näste står nu de
nya husen i Brf Stavsten Park klara för nya familjer att längta hem till.
Smarta 1-planshus samt fyra radhus som inryms de anrika gamla skånelängan som totalrenoveras och utgör ett kulturarv uppe på Kurland.
Näst intill granne med golfklubben och med bekvämt pendlingsläge till
såväl Malmö som Näsets alla fördelar bor man riktigt, riktigt bra.
Kollektivtrafik och pendel även mot palmstaden Trelleborg är en annan
favör och visste du att Gustav den II Adolf en gång landsteg här efter
slaget vid Lützen?
Idag är Stavstensudde en fredlig och trygg boplats som synnerligen
satt sig på kustkartan och i Stavstens Park bor du i fina och omtyckta
Krooks By. Skyddade hus som omfamnar solen och havet i en unik
bostadsregion som andas frihet och öppna söderslättslandskap. Cykelväg in till Trelleborg och med pendeln är du faktiskt nästan i ett ”nafs” i
metropolen Malmö och har nästan badrocksavstånd när du slänger dig
på cykeln till Skåre Skansar.

Omgivningen
Stavstensudde ligger i västra delen av Trelleborgs kommun, inte långt
från Skåre Skansar samt Kämpingestranden på Näset. Naturen här är helt
fantastisk och den är verkligen påtaglig vart man än går.

Det är kanske ingen slump att en av kommunens mest populära förskola
ligger är? En förskola som dessutom tar till vara på omgivningarna och har en
stor del av sin verksamhet utomhus. För den golfintresserade är det inte långt
till närmaste hål. Kommunikationerna är goda och här bor man med närhet
till det mesta. Pendlingsavståndet till Trelleborg är kort och Malmö når du på
ca. 30 min.
På Stavstensudde är livet enkelt – naturen och havet är alltid närvarande.

Rumsbeskrivning

Entré/hall
Golv: 3-stavs ekparkett. Golvsockel av trä.

Bad/WC/dusch/tvätt
Golv: Klinker 20x20 mörkgrå.

Vägg: Målad yta. Målad yta för fönsterbröstningar,
fönstersmygar och dörrsmygar.

Vägg: Kakel i full höjd.

Tak: Målning tak / inklädnad.

Väggar Vit matt kakel 20x40.

Inredning enligt grundvalsstandard samt Arkitektens
planritning.

Allrum/kök/vardagsrum
Golv: 3-stavs ekparkett. Golvsockel av trä.

Tak: Målning tak / inklädnad.
Vitvaror: Siemens.
Inredning: Alterna.
Belysningbadrum: Spotlights i samtliga badrum.

Vägg: Målad yta. Målad yta för fönsterbröstningar,
fönstersmygar och dörrsmygar.

Klädkammare
Golv: 3-stavs ekparkett. Golvsockel av trä.

Köksinredning: JKE vit slät lucka.

Vägg: Målad yta. Målad yta för fönsterbröstningar,
fönstersmygar och dörrsmygar.

Bänkskiva: Bänkskiva i laminat, grå.
Vitvaror: Siemens, vita.
Köksfläkt: En kolfilter, resterande fläktar utsug.
Stänkskydd: liggande kakel, vit matt 10x30.

Tak: Målning tak / inklädnad.
Inredning enligt grundvalsstandard samt Arkitektens
planritning.

Tak: Målning tak / inklädnad.
Fönsterbänkar i natursten.

Sovrum
Golv: 3-stavs ekparkett. Golvsockel av trä.
Vägg: Målad yta. Målad yta för fönsterbröstningar,
fönstersmygar och dörrsmygar.
Tak: Målning tak / inklädnad.
Inredning enligt grundvalsstandard samt Arkitektens
planritning.

* Systemputs MBT AB förbehåller sig rätten för mindre ändringar.

Byggteknik
Grund: Betong
Stomme: Sten/Tegel/betong
Fasad: Puts, trä
Yttertak: Takpapp
Fönster/Fönsterdörrar: Trä/Aluminium
Uppvärmning: Fjärrvämre, Nibe. Golvvärme i samtliga
rum med separata termostater
Ventilation: Självdrag
Elinstalation: Egen mätning för respektive lägenhet,
Eluttag finns i samtliga rum.
Invändiga belysningsarmaturer
Tv/Telefoni/Bredband: Ej fiber
Parkering: Gemensam
Tambudörr: Vitmålad entrédörr insida, svartmålad utsida. Fönsterdörr med vred.

Golv: Klinker i entré. I övriga utrymmen 3-stavsparkett
i ek.
Golv badrum samt Golv i Bad/Tvätt klinker på tätskikt.
Sockel: Golvsockel, trappsockel, hålkäl
Väggar: Regelstomme - 12 mm träfiberskiva, 13 mm
gipsskiva på båda sidor.
Innertak: Gips Vit slätmålad.
Innerdörrar: Vita släta innerdörrar med vitt foder och
karmar i kulör 0502-Y
Fönsterbänkar: Trä
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Renoveringsprojektide
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Planritning längan

Planritningar radhusen

DEN SOM
SPAR
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Spartips #1

1,39 %
Se över din bolåneränta

*

till alla nya kunder!
Läs mer och ansök på:
www.sparbankensyd.se/
densomsparhonhar

– FÖR EN GOD EKONOMIHÄLSA –
* Vid en rörlig (3 mån) ränta på 1,39% (ränta per 11 oktober 2019) blir den effektiva räntan 1,40% för ett lån på 1 000 000 kr med
återbetalningstid på 40 år. Totalt att betala på 40 år blir 1 278 073,51 kr (varav ränta 278 073,51 kr). Din kostnad för lånets första
månad blir 3 224,08 kr. Du amorterar lika mycket varje månad och om inte räntan ändras under hela lånets löptid innebär det att din
totala månadskostnad kommer att sjunka då lånebeloppet minskar när du amorterar. Du kommer att ha 480 st betalningstillfällen.
Vi har ingen uppläggningsavgift och ingen aviavgift. Vid flytt av bundna bolån kan din nuvarande bank ta ut ränteskillnadsersättning.

Viktig information
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 den 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.

Försäljning
Ansvarig mäklare:
Martin Krantz
0709 98 79 39
martin.krantz@vaningen.se

NYBYGGT

Våningen & Villan Nybyggt
Studentgatan 2
211 38 Malmö
040-98 11 77
nybyggt@vaningen.se

