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STILRENA VILLOR
- med smarta lösningar.

Välkomna till Hovgatan i Vellinge. Här uppför Ängsparken 
Bostäder i samverkan med Svensk Husproduktion. 
10 fristående och friköpta villor om ca. 133-161 kvm. Alla husen är 
arkitektritade, produktionseffektiva, och byggs på totalentreprenad. 
Tomterna är generösa, och har alla optimalt solläge, storlekar mellan 
1 015- 1 239 kvm, en fantastiskt plats för dina barn att leka och växa 
upp på!  

Läget är verkligen svårslaget - från fönstret och trädgården har du en 
milsvid utsikt över härliga Söderslätt!  Vellinges strategiska läge ger 
snabb anslutning till motorvägen mot både Malmö, Lund och Trelle-
borg. Pendlar du istället med tåg till stan är det från huset fin cykelväg 
till pågatågstationerna i både Västra Ingelstad och Östra Grevie.
Några extra plus är även närheten till flera av Skånes absolut bästa 
stränder och rekreationsområden. Har du barn som gillar hästar och 
rider? Då har ni stallet och Vellinge Ridcenter endast 600 m från 
huset.





Planlösningarna är genomtänkta, och 
materialvalen håller genomgående hög 
klass och standard. Villorna är byggda 
för att passa den moderna familjen som 
drömmer om en lugnare vardag på 
landet - samtidigt som man kanske inte 
vill ge avkall på närheten till storstan.  





OMGIVNINGEN.
Vellinge kommun har med sitt unika läge på Sveriges sydvästra hörn 
alltid varit en välmående plats. Närheten till Näsets vita stränder och 
det gröna vattnet imponerar, både i sydost mot Östersjön och i väster 
mot Öresund. 

Det pendlingsvänliga läget från Malmö har genom åren gjort både 
Vellinge tätort och dess kringliggande byar till en attraktiv plats att 
bo på. Här finns allt för en fungerande vardag på nära håll som t.ex. 
skolor, dagis, service, affärer och hälsovård. Invid Stortorget finns 
finns flertalet butiker, café, bageri m.m. Längs Östergatan i Vellinge  
finns flera butiker, café och restauranger. Centralt i Vellinge finns även 
kommunhuset, Sundsgymnasiet, badhuset Vanningen, vårdcentral, 
Folktandvården samt bibliotek. Från Vellinge finns utmärka 
bussförbindelser mot Malmö, Trelleborg, Höllviken samt Skanör-
Falsterbo.

Från huset på Hovgatan har du nära till det mesta;

Sundsgymnasiet   950 m 
Herrestorpsskolan    1 km
Herrestorps förskola   1,2 km
Framtidskompassen   1,7 km
(grundskola)
Asklunda montessoriförskola 1,8 km 
Sundsgymnasiet - Bryggan  4,5 km

Ridskola     600 m
Sporthall    1,6 km
Vellinge Idrottsplats   1,6 km

Närköp     1 km
ICA      2,2 km
Willys     2 km

Vellinge centrum    6 min med bil
Höllviken     12 min med bil
Ljunghusen    15 min med bil
Skanör/Falsterbo   23 min med bil
Malmö Hyllie    15 min med bil
Lund     33 min med bil
Köpenhamn Kastrup  35 min med bil



ÖVERSIKTSBILDER.



Trygghet och omsorg om barnen. I vänliga Vellinge är friheten större 
och skatten lägre. I Ängsparken lever generationer sida vid sida där 
Vellinge tätort möter de fria skånska vidderna. Välj mellan smart 
1-plansboende eller den generöst 1½-planshus för hela familjen. 
Välrenommerade skolor, smarta kommunikationer, fasta priser!







VILLA ÄNGSPARKEN 1,5-PLAN
161 kvm BOA

VILLA ÄNGSPARKEN 1-PLAN
133 kvm BOA
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ÖVERSIKTSPLAN.



De uppgifter som lämnas i objektsbeskrivning, prospekt samt annat informationsmaterial 
är i huvudsak grundade på information lämnad av säljaren. Dessa uppgifter kontrolleras av 
fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till det. 

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.

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

Viktig information

Försäljning

NYBYGGT

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


