
à la Skanör
TOWNHOUSE 



Bo tryggt på anrik 
SKANÖRSMARK.

Alldeles där stadsdelskanalen möter det fredade grönområdet växer snart 
åtta nya ”townhouses” upp mot Näset-skyarna. Här bor du lika bekvämt 
som i storstan men tryggt på anrik Skanörsmark med trygg barnomsorg 
och välrenommerade skolor. 

Med naturen och de fria vidderna alldeles inpå husknuten blir det 
extra lätt att trivas och husen är större än man någonsin kunnat ana. Välj 
bland smarta mellanhus om 174 kvm eller gavelhus där du som tillval 
har möjlighet öka din boarea upp till 198 kvm. Flexibla townhouses med 
många sovrum eller stora sällskapsytor. Husen skräddarsys helt enkelt för 
att passa den moderna familjens behov. 

På köpet ingår anlagda utemiljöer och egen carport och visst finns det 
såklart biluppställningsplats för två bilar. Att de vita sandstränderna lig-
ger oförskämt nära är inte direkt en nackdel. 





Omgivningen
Skanör & Falsterbo har med sitt unika läge på Sveriges sydvästra hörn alltid 
varit en välmående ort. De vita stränderna och det gröna vattnet imponerar, 
både i sydost mot Östersjön och i väster mot Öresund. ”Jag bor vid ett 
rastställe…” skrev Hjalmar Gullberg och tänkte säkert då på alla de flyttfåglar 
som har Skanör Falsterbo som en sista utpost innan de flyger söderut.

Idag blomstrar området fortfarande upp på sommaren men det betyder 
numera inte att den slumrar på vintern. Här finns mångdubbelt fler 
invånare vintertid än vad orten hade för bara 50 år sedan. Det är de vackra 
omgivningarna som lockat stadsbor till Näset. Utöver stränderna, som är 
bedövande vackra, har Skanör & Falsterbo begåvats med en stadspark som 
både till yta och karaktär slår det mesta. Den planterades ursprungligen för 
att binda sanden och för att läa lite när det stormade men har efter några 
hundra år blivit en vacker skog med många vackra gångstigar att vandra eller 
cykla på.

Eftersom området nu har så många åretruntboende finns här förskolor och 
skolor till alla behövande. Skanör & Falsterbo kan också skryta med två 
undersköna golfbanor i världsklass. Bussarna går i princip var tionde minut 
mot Malmö när det är som mest hektiskt. Det går också direktbussar till 
Hyllie för den som vill hamna i Köpenhamn.

Nu finns det både restauranger och affärer där det största utbudet finns, vilket 
gör att vi egentligen inte saknar något.





Översikt







Byggteknik

GRUND:
Utfyllnadsgrus, makadam, fiberduk. Kantisolerad be-
tongplatta med 300 isolering.

YTTERVÄGGAR:
365 mm lättbetong med strukturputs i vit samt kulör.

INNERVÄGGAR:
Ljudisolerade regelväggar med gips.

YTTERTAK:
Råspont, papp samt band täckt plåt i mörkgrå kulör.

FÖNSTER.
Aluminiumbeklädda fönster, fönsterdörrar och skjutdör-
rar. Frostat glas i WC/D

FÖNSTERBÄNKAR:
Marmor

INNERDÖRRAR:
Massiva spegeldörrar i vit med gummilist.

SANITET:
Golvmonterad Wc stol, halvmånedusch med klarglas, 2 
dörrar. Vask för kommod.

UPPVÄRMNING / VENTILATION:
Uppvärmning med vattenburen värme. Golvvärme på 
bottenplan och vattenradiatorer plan 2 och 3. Elpanna 
med frånluftvärme med återvinning.

EL / TELE / DATA:
Fiber indraget till hus, anslutningar till samtliga sovrum, 
allrum och vardagsrum.
El enligt svensk standard.

TERRASS PÅ VINKELHUS:
Trätrall, undergolv av papp med fall. Räcke med alu. och 
klarglas enligt ritning.

FÖRRÅD / CARPORT:
Förrådsdel med gjuten platta. Takbeläggning av papp. El 
med 1 st. lampa samt 2 st. eluttag.
Utvändig målning ingår av trä.

MARKARBETEN OCH UTVÄNDIGA ANORD-
NINGAR:
Hårdgjorda ytor av uppfart / Carport samt biluppställ-
ningsplats.
Insynsskyddat plank mellan hus och förråd, 1800 högt

ÖVRIGT:
Färdigställandeförsäkring ingår
10 år byggfelsförsäkring ingår
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Plan 1



ALLMÄNT
Golv:  1 stavs ekparkett i mattlack. Klinker i WC / D och tvätt.
Sockel:  Ek golvlist.
Yttervägg: Microlitarmering, bredspackling och målning i vitt
Innerväggar. Ljudisolerade, bredspacklade och målning vitt.
Innerdörrar: Massiva spegeldörr i vitt med gummilist.
Innertak: Släta vitmålade tak
Trappa:  Massiv stängd ek trappa med vita vanger, handledare och stolpar i ek samt barriär med  
  stålstänger.

KLÄDVÅRD
Golv:  Klinkers i 20x20 plattor, vid brun 10x10 plattor.
Sockel:  Klinkersockel ca: 10 cm
Väggar.: Våtrumsväv som vitmålas
Inredning: Städskåp, Högskåp, rostfri bänkskiva över TM och TT och underskåp. Överskåp.

WC/D
Golv:  Klinkers i 20x20 plattor
Väggar:  Kakel i 20x20 plattor.
Sanitet:  Golvmonterad Wc stol, halvmånedusch med klarglas, 2 dörrar. Vask för kommod.
Inredning: Kommod med lådor, Överskåp med spegeldörrar.

KÖK
Golv:   1 stavs ekparkett i mattlack. Klinker i WC / D och tvätt.
Sockel:  Ek golvlist.
Yttervägg: Microlitarmering, bredspackling och målning i vitt
Innerväggar. Ljudisolerade, bredspacklade och målning vitt.
Innerdörrar: Massiva spegeldörr i vitt med gummilist.
Innertak: Släta vitmålade tak
Inredning: Kök från HTH / Ballingslöv. Underskåp med lådor samt greplist. 
  Överskåp med luckor och greplist. Bänkskiva i granit / Komposit. Underlimmad diskho. 
Vitvaror: Vitvaror från Miele / Siemens enligt sep. beskrivning. Enheter inbyggda samt    
  integrerade. Alternativt i rostfritt.

HALL
Inredning: Skjutdörrsgarderob med spegeldörrar. Hatthylla med klädstång invändigt.

Rumsbeskrivning plan 1

Observera att vissa ändringar kan förekomma.



Plan 2

F a s t i g h e t s  A B



ALLMÄNT
Golv:   1 stavs ekparkett i mattlack. Klinker i WC / D och tvätt.
Sockel:  Ek golvlist.
Yttervägg: Microlitarmering, bredspackling och målning i vitt
Innerväggar. Ljudisolerade, bredspacklade och målning vitt.
Innerdörrar: Massiva spegeldörr i vitt med gummilist.
Innertak: Släta vitmålade tak
Trappa:  Massiv öppen ek trappa med vita vanger, handledare och stolpar i ek samt barriär med  
  stålstänger.

SOVRUM & HALL
Inredning: Garderober med hyllplan och klädstång samt 2 korgar

WC/D
Golv:  Klinkers i 20x20 plattor
Väggar:  Kakel i 20x20 plattor.
Sanitet:  Golvmonterad Wc stol, halvmånedusch med klarglas, 2 dörrar. Vask för kommod.
Inredning: Kommod med lådor, Överskåp med spegeldörrar.

Rumsbeskrivning plan 2

Observera att vissa ändringar kan förekomma F a s t i g h e t s  A B



Plan 3

ALLMÄNT
Golv:   1 stavs ekparkett i mattlack. 
Sockel:  Ek golvlist.
Yttervägg: Microlitarmering, bredspackling och målning i vitt
Innerväggar. Ljudisolerade, bredspacklade och målning vitt.
Innerdörrar: Massiva spegeldörr i vitt med gummilist.
Innertak: Släta vitmålade tak
Trappa:  Massiv öppen ek trappa med vita vanger, handledare och stolpar i ek samt barriär med  
  stålstänger.

Rumsbeskrivning plan 3

Observera att vissa ändringar kan förekomma

Viktig information

Försäljning

F a s t i g h e t s  A B



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.

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

Viktig information

Försäljning

NYBYGGT

Ansvarig mäklare:
Margareta Meijer
0768 92 41 25 
margareta.meijer@vaningen.se 



F a s t i g h e t s  A B


