
ENPLANSVILLA MED
INREDD KÄLLARE

FLYINGE

HOLMBYVÄGEN 60

Nu kan vi presentera
detta trivsamma

boendet i
genomgående fint skick

Holmbyvägen.



VÄLKOMMEN

Välkommen till Holmbyvägen 60 och denna
välplanerade enplansvilla med inredd källare.
Bostaden fördelar sig över en välkomnade entré,
fräscht och påkostat kök, matplats samt vardagsrum
med murspis, helkaklat badrum, tre sovrum samt
uteplats som nås bland annat via vardagsrummet.
Bostaden erbjuder goda förvaringsmöjligheter.
Källaren fördelar sig över ett allrum, sovrum,
hobbyrum, kokvrå, förråd, tvättstuga samt badrum. Ett
optimalt generationsboende.

Lättskött och trevlig trädgård med stenlagd uppfart
med gott om plats för flera bilar. Trädgården erbjuder
flertalet uteplatser, här njuter man mer än gärna av
många ljumma sommarkvällar.

Huset står på en lummig och härlig hörntomt med
stora gräsytor och en vacker häck som skyddar mot
insyn.
Området bjuder på allt för familjen, så som närhet till
förskola, skola och vacker natur. Goda
pendlingsmöjligheter till Lund, Malmö och Eslöv!
Välkommen på visning!

Kontakta ansvarig mäklare för mer information samt
intresseanmälan.
Kujtim Matarova 0701-646706



Kujtim Matarova
Fastighetsmäklare / Partner

0701-64 67 06
kujtim.matarova@bjurfors.se

UTGÅNGSPRIS: 3.495.000 kr
Antal rum: 7 rum
Boarea: 125 kvm
Biarea: ca. 125 kvm
Tomtarea: ca. 1.123 kvm
plan: 1 plan med källare
Byggår: 1979
fastighetsbeteckning:
Östra Gårdstånga 2:61
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Entré: Välkomnade hall med goda
förvaringsmöjligheter. Tapetserade väggar
och ekparkettgolv.

Badrum: Stort och rymligt helkaklat
badrum. Badrummet är utrustat med två
tvättställ, duschkabin, handdukstork,
golvvärme (el), wc

Kök: Det stora, funktionella och fräscha
köket har ljusa väggar och ekparkett.
Utrustningen består av fläkt, diskmaskin,
kyl, frys, induktionshäll, varmluftsugn,
mikrovågsugn samt köksö. I övrigt erbjuder
köket påkostade material, bra
förvaringsmöjligheter, generösa arbetsytor,
bänkskiva i sten och gott om plats för
matbord och stolar. Köket erbjuder även
öppen planlösning mot matplats där större
matgrupp får plats. Från köket finns utgång
till uteplats.

Vardagsrum: Stort och öppet vardagsrum
med gott om plats för soffgrupp. Här finns
en inbyggd braskamin som höjer
mysfaktorn och även värmer upp huset.
Från vardagsrummet finns även utgång till
trädgården.

Sovrummen : Samtliga sovrum är rymliga
och erbjuder gott om plats för större säng
samt förvaring. Sovrummen är utrustade
med tapetserade väggar och ekparkettgolv.
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Källare: Rymlig källare som idag är avdelad
från ovanvåningen med enkel gipsvägg som
går att montera bort. Källaren fördelar sig
över ett allrum, sovrum, hobbyrum, kokvrå,
förråd, tvättstuga samt badrum. Ett
optimalt generationsboende eller
uthyrningsdsdel.
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Välkommen till Holmbyvägen 60 och
denna  välplanerade enplansvilla med

inredd källare
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Vardagsrum med murspis
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Bostaden erbjuder
goda

förvaringsmöjligheter





Källaren fördelar sig
över ett allrum, sovrum,

hobbyrum, kokvrå,
förråd, tvättstuga samt

badrum





Huset står på en lummig och härlig
hörntomt med stora gräsytor och en vacker

häck som skyddar mot insyn



UTGÅNGSPRIS: 3.495.000 kr OMRÅDE: FLYINGE

*Energideklarationer som är gjorda från och med 1 januari 2014 redovisas som energiklass på en skala från A-G.
För mer information www.boverket.se/energideklaration
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Östra Gårdstånga 2:61. Belägen i

Eslöv kommun. Skattesats 31.98.

Adress

Holmbyvägen 60, 247 47 Flyinge.

Storlek

7 rum och kök, varav 3 sovrum

Boarea

125 kvm.

Biarea

125 kvm.
Areauppgifter enligt
taxeringsinformationen.
Denna area kan av olika skäl vara felaktig.
Den köpare som anser arean vara av
betydelse för köpet bör därför vidta en
uppmätning.

Ekonomi

Taxeringsvärde 2.356.000 kr (fastställt
avseende år 2021) varav byggnadsvärde
1.737.000 kr. Typkod: 220, Småhusenhet,
bebyggd. Värdeår 1979.
Fastighetsskatt/avgift: 8.874 kr

energideklaration

Energiklass: E*

HOLMBYVÄGEN 60

BOSTADSFAKTA



driftkostnad

Driftkostnaden är ca 55.000 kr/år och
fördelas enligt följande: uppvärmning
17.000 kr, försäkring 4.000 kr,
vatten/avlopp 3.500 kr, renhållning 4.000
kr, sotning 500 kr, hushållsström 26.000 kr,

Pantbrev

På fastigheten Östra Gårdstånga 2:61 finns
6 pantbrev om sammanlagt 1.900.000 kr.

Tomt

1.123 kvm.

byggnad

Byggår: 1979.

byggnadssätt

Grund: Källare. Stomme: Trä. Bjälklag: Trä.
Fasad: Mexitegel. Takbeklädnad:
Betongpannor. Utv. plåtarbeten: Plåt.
Fönster: 3-glas. Ventilation:
Värmeåtervinning.

uppvärmning och el

Uppvärmningssystem: Värmepump
luft/vatten + kamin.

vatten och avlopp

Kommunalt vatten, Kommunalt avlopp.

tv och internet

Fiber

servitut

Rättigheter-förmån: Förmån:
Officialservitut Väg, 12-HOL-339.1.
Planbestämmelse: Detaljplan
Gemensamhetsanläggning:
Gemensamhetsanläggning: Eslöv Östra
Gårdstånga GA:5 ändamål: Vägar,
Grönområden

säljare

Elmaz Boci

Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör
huvudsakligen från säljaren och
kontrolleras av fastighetsmäklaren endast
om omständigheterna ger anledning till
detta.
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N Ö J  D I G  I N T E

Bjurfors är det största mäklarföretaget i
Skåne. Vår framgång vilar på en konsekvent
genomförd arbetsmetod som kombineras
med ett djupt engagemang och en känsla för
detaljer. Bjurforsmetodens sju steg säkrar
kvaliteten i säljprocessen och är ett
fungerande verktyg för de över 185 anställda
på våra 21 mäklarkontor.

bjurforsmetoden har inte bara attraherat
kunderna utan även några av regionens
skickligaste mäklare. Till sin hjälp har
mäklarna bland annat Boagenten med över
65.000 registrerade spekulanter. Förutom en
omfattande marknadsföring, backas
mäklarna även upp av en drivande och
effektiv kundvårdsavdelning. Där arbetar 45
personer med att skapa de bästa
förutsättningarna för varje enskild affär.
Resultatet för dig är en professionell
bostadsaffär - helt enkelt. Vi som arbetar på
Bjurfors känner inte bara varje gathörn här i
området. Vi vet också hur livet levs här. Detta
ger oss den lilla mäklarfirmans alla fördelar.
Samtidigt som vi har det stora
mäklarföretagets ansenliga resurser
i ryggen. Kom gärna och hälsa på!

B J U R F O R S  I

SKÅNE

MED MINDRE
BJURFORS är Sveriges största privatägda
mäklarföretag och grundades 1965. Bjurfors
finns där storstadsbon finns. Du hittar oss
därför i Stockholm, Göteborg, Malmö och i
många andra av Sveriges städer, men även i
ett stort antal attraktiva landsändar där
storstadsborna tillbringar sin fritid. Vi är ett av
landets marknadsledande mäklarföretag på
bostäder och erbjuder även tjänster inom
förmedling av kommersiella fastigheter och
ombildningar till bostadsrätter. Vår
lokalkännedom i områdena vi verkar i är en del
av framgången som gör att vi kan hjälpa dig till
en bra bostadsaffär, oavsett om du vill sälja
eller köpa nu eller i framtiden. Vi finns
dessutom på ett antal orter i Spanien.

VÅRA MÄKLARE arbetar efter
Bjurforsmetoden, en kvalitetssäkrad och
välbeprövad arbetsmetod i sju steg som ser till
att du får ut det mesta möjliga av din
bostadsaffär. Samtidigt hjälper den oss på
Bjurfors att ständigt utvecklas och förbättras,
allt för att ge dig en lyckad affär. Till sin hjälp
har våra mäklare en effektiv och engagerad
organisation samt det stora och kontinuerligt
uppdaterade köparregistret Boagenten. Detta
register har fokus på spekulanter som redan är
klara för köp. Det gör att det är enkelt för oss
att hitta rätt köpare till rätt bostad. Alla dessa
tjänster och verktyg är viktiga komponenter
som säkerställer att våra kunder alltid får den
bästa möjliga servicen – vad det än gäller. För
vi på Bjurfors nöjer oss inte med mindre, och
det tycker vi inte att du ska göra heller.



MARKPLAN

KÄLLARE

PLANRITNING Holmbyvägen 60
PLANRITNINGEN ÄR EJ SKALENLIG. MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA AVVIKELSER
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bjärred · båstad · eslöv · helsingborg city · helsingborg norr · hässleholm · höllviken · höör · kristianstad

landskrona · limhamn linnégatan · limhamn järnvägsgatan · lomma · Lund centrum · Lund väster · malmö city

malmö väster · malmö öster · staffanstorp · trelleborg · ystad · österlen

eslov@bjurfors.se | bjurfors.se

facebook.com/bjurforsmaklare pinterest.com/bjurfors@bjurfors_Skane


