
Ett hus med massor av
mervärde så som

garage, uterum och
lättskött trädgård i

soligt söderläge.

CARDELLGATAN 9

EDVINSHEM

På lugnt område nära
stadskärnan



VÄLKOMMEN

I ett gemytligt bostadsområde ligger detta
välplanerade enplanshus på en lugn gata. Den
behändiga trädgården vetter mot soligt söderläge och
rymmer bland annat prunkande perenner, litet växthus
och plattbelagd uteplats. Utöver garaget finns det
uppställningsplats för bilarna vid båda husgavlar och
en fristående friggebod med gott om plats till
förvaring.

För dig som önskar bo i ett lättskött hus med bekväm
planlösning och nära till stad och hav, hjärtligt
välkomna!



Utgångspris: 2.995.000 kr
Antal rum: 4 rum
Boarea: 102 kvm
Tomtarea: ca. 655 kvm
plan: 1 plan
Byggår: 1965
fastighetsbeteckning:
Fregatten 2

Alexandra Nilsson
Fastighetsmäklare / Partner

070-164 67 00
alexandra.nilsson@bjurfors.se



Invändigt är ytorna välfördelade med tre
sovrum och generösa sällskapsytor i kök
och vardagsrum. Om så önskas borde det
vara möjligt att öppna upp till en öppen
planlösning och det vidbyggda uterummet
förlänger utesäsongen från tidig vår till sen
höst.
Det lättarbetade köket har bra arbetsytor
och ansluter till grovköket som leder vidare
till både framsidan vid garageuppfarten
och trädgårdssidan. Det rymliga
badrummet är inrett med bland annat en
dusch och interiören i huset är välskött och
atmosfären ombonad. Det vattenburna
värmesystemet är kopplad till en
luft/vatten-värmepump och i det ena
sovrummet finns en luftvärmepump
installerad som AC för extra komfort om
varma sommardagar.
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Bekväm enplansvilla
Ett hus med massor av mervärde så som garage, uterum och lättskött trädgård i soligt
söderläge. Trivsam interiör och praktiska lösningar!





Ett lättskött hus
med bekväm
planlösning

Entré/hall
Inrett med klinkers vid entrén, tapetserade
väggar, avhängningsmöjligheter och
laminatgolv.

Kök
Fullt utrustat u-kök med plats för ett rejält
köksbord. Interiör bestående utav
skåpsinredning med spegelluckor,
laminatbänkskiva, spis, spisfläkt,
diskmaskin, kyl och frys i fullhöjd. Inrett
med laminatgolv och tapetserade väggar.

Vardagsrum
Rymligt sällskapsrum som möbleras med
både soffgrupp och matrumsmöblemang.
Inrett med parkettgolv och tapetserade
väggar. Leder vidare ut till det inglasade
uterummet i söder.

Badrum
Inrett med våtrumsmatta, våtrumstapet,
toalett, handfat med underskåp, dusch och
handdukstork. Här finns även blyinfattade
fönster bevarade från byggåret.

Sovrum 1
Vetter mot söder och är inrett med en
luftvärmepump. På golvet ligger ett
parkettgolv från byggåret, tapetserade
väggar och inbyggd dubbelgarderob.

Sovrum 2/huvudsovrum
Himmelsblått rum inrett med tapetserade
väggar, parkettgolv och garderobsförvaring
bakom skjutdörrar.

Sovrum 3
Vetter mot norr och är inrett med
parkettgolv samt tapetserade väggar.

Grovkök
Nås från garageuppfarten, köket och via
förrådet som leder ut till trädgården. Inrett
med klinkers, kaklade samt tapetserade
väggar, tvättho, laminatbänkskiva,
skåpsförvaring, ,tvättmaskin och
torktumlare.
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Ytorna är välfördelade med tre sovrum och
generösa sällskapsytor





En luftvärmepump är
installerad som AC för

extra komfort



Ett hus med massor av mervärde så som garage, uterum och lättskött trädgård i soligt
söderläge. Trivsam interiör och praktiska lösningar!

UTGÅNGSPRIS: 2.995.000 kr   OMRÅDE: EDVINSHEM

CARDELLGATAN 9

Bostadsfakta

Fregatten 2. Belägen i Ystad

kommun. Skattesats 31.54.

Adress

Cardellgatan 9, 271 51 Ystad.

Storlek

4 rum och kök, varav 3 sovrum.

Boarea

102 kvm.

Biarea

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 1.912.000 kr (fastställt
avseende år 2021) varav byggnadsvärde
1.199.000 kr. Typkod: 220, Småhusenhet,
bebyggd. Värdeår 1965.
Fastighetsskatt/avgift: 9.287 kr.

energideklaration

Ej utförd. Energiprestanda: Saknas

driftkostnad

Driftkostnaden är ca 39.987 kr/år och
fördelas enligt följande:  försäkring 5.100 kr,



vatten/avlopp 6.000 kr, renhållning 2.387
kr, hushållsström 26.500 kr.

Elförbrukning

8 985 kWh/år

Avser säljarens användning.

Pantbrev

På fastigheten Fregatten 2 finns 8 pantbrev
om sammanlagt 2.120.000 kr.

uteplats/balkong

Vidbyggt uterum om ca. 25 kvm (1998) i
söder som nås från vardagsrum.

Tomt

655 kvm. Trädgårdstomt i soligt söderläge
med stenlagd uteplats, växthus och
prunkande perenner.

byggnad

Byggår: 1965.

byggnadssätt

Grund: Platta på mark. Stomme: Trä.
Fasad: Tegel. Takbeklädnad: Papp. Fönster:
3-glas (2008) och 2-glas. Ventilation:
Självdrag. Övrigt: Fastigheten säljs med
friskrivningsklausul då säljaren är ett
dödsbo. Fråga mäklaren för mer info!

uppvärmning och el

Uppvärmningssystem: Värmepump
luft/vatten CTC.

vatten och avlopp

Kommunalt vatten, Kommunalt avlopp.

tv och internet

Com Hem

Bilplats

Garage och två biluppställningsplatser.

övriga byggnader

Fristående friggebod.

servitut

Planbestämmelse: Stadsplan
Tomtindelning

övrigt

Fastigheten säljs med friskrivningsklausul
då försäljningen sker genom ett dödsbo.
Fråga mäklaren för mer info!

Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör
huvudsakligen från säljaren och
kontrolleras av fastighetsmäklaren endast
om omständigheterna ger anledning till
detta.



CARDELLGATAN 9 | Områdesbeskrivning



Områdesbeskrivning | CARDELLGATAN 9



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.

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!

N Ö J  D I G  I N T E

B J U R F O R S  I

MED MINDRE

SKÅNE



PLANSKISSEN ÄR EJ SKALENLIG. MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA AVVIKELSER

PLANRITNING Cardellgatan 9
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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

ystad@bjurfors.se | bjurfors.se

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


