
JULARP 158

Välplanerad enplans
poolvilla med ett stort

isolerat garage på
90kvm

JULARP

Naturskönt läge



I de mest underbara lugna skogarna i Jularp precis
utanför Höörs tätort ligger denna enplansvilla i Ett
med naturen.

Den välplanerade rymliga enplansvillan byggd 2003 på
118kvm+poolrum på 53kvm ligger mitt i de rofyllda
bokskogarna runt om huset.
Dessutom finns ett stort isolerat garage på 90 kvm
samt mindre gäststuga för tonåring eller långväga
gäster.
Här finns även en mindre källardel med värme och
poolanläggning.

Här finns möjligheter att njuta med avskildhet men
ändå cykelavstånd till kommunikationer med tåg mot
Lund, Malmö och Köpenhamn inom en timme.

I den bästa av två världar möts denna moderna villa i
skånes vackraste omgivningar. Här ligger både Skånes
djurpark och Vaxsjön med badmöjligheter med
behagligt gångavstånd.
Cykelväg hela vägen in till Höör och med en
busshållplats nästan utanför.

VÄLKOMMEN



Erik Timner
Fastighetsmäklare / Partner

0701-64 67 22
erik.timner@bjurfors.se

Utgångspris eller

Högstbjudande: 2.995.000 kr
Antal rum: 4 rum
Boarea: 118 kvm
Biarea: ca. 53 kvm
Tomtarea: ca. 2.540 kvm
plan: 1 plan
Byggår: 2003
fastighetsbeteckning:
Jularp 18:5
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TEXT: ERIK TIMNER FOTO: SE360

Naturskönt läge

Välkommen in till en hall med en garderob
för ytterkläder på vänster hand.
Här finns ett stilfullt klinkergolv.
Till höger ligger köket, ett stort påkostat
kök med ekluckor och svarta
granitbänkskivor.
De flesta vitvaror är utbytta 2020 alla av
högsta kvalité från Miele.
Ett stort välutrustat kök med gott om ytor.
Vidare kommer vi in i det stora rymliga
vardagsrummet.
Ett ljust öppet rum med en värmande
kakelugn i centrum av rummet.
Till vänster kommer man in i det stora
sovrummet, ett master bedroom med
garderobsvägg med skjutdörrar samt
utgång till stenlagd uteplats med
morgonsol.
Till vänster från sovrummet ligger
tvättstugan med nyare tvättmaskin och
torktumlare samt vask.
Till höger ligger en klädkammare, till
vänster ligger ett helkaklat badrum med
dusch, toalett och handfat.
Badrummet nås även från hallen vid entrén.
Från vardagsrummet kommer vi vidare till
poolrummet, ett helisolerat uterum med
den inbyggda poolen.
Ett underbart rum att njuta av alla årstider,
här finns även ett hörnbubbelbadkar.
Utanför en stenlagd uteplats.
Till vänster om entrén ligger sovrum 2 ett
sovrum som används som kontor.
Härifrån finns även trappan ner till källaren.
En källare med pannrum och
poolutrustning.

Välplanerad enplans poolvilla med ett stort isolerat garage på 90kvm







Stort påkostat kök med ekluckor och svarta
granitbänkskivor



Ljust öppet rum med en
värmande kakelugn i
centrum av rummet
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Poolrum på 53 kvm ligger mitt i de
rofyllda bokskogarna runt om huset





Tvättstugan har nyare
tvättmaskin och

torktumlare samt vask





I den bästa av två världar möts denna
moderna villa i Skånes vackraste

omgivningar
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I de mest underbara lugna skogarna i
Jularp precis utanför Höörs tätort ligger
denna enplansvilla i ett med naturen



Jularp 18:5. Belägen i Höör kommun.

Skattesats 33.18.

Adress

Jularp 158, 243 93 Höör.

Storlek

4 rum och kök, varav 2 sovrum

Boarea

118 kvm.

Biarea

53 kvm.
Areauppgifter enligt
taxeringsinformationen. Biarea avser
Poolrum/uterum..
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 1.616.000 kr (fastställt
avseende år 2021) varav byggnadsvärde
1.365.000 kr. Typkod: 220, Småhusenhet,
bebyggd. Värdeår 2003.
Fastighetsskatt/avgift: 9.287 kr

energideklaration

Ej utförd. Energiprestanda: Saknas

Välplanerad enplans poolvilla med ett stort isolerat garage på 90kvm

JULARP 158

UTGÅNGSPRIS ELLER HÖGSTBJUDANDE: 2.995.000 kr OMRÅDE: JULARP

Bostadsfakta



driftkostnad

Driftkostnaden är ca 38.700 kr/år och
fördelas enligt följande: uppvärmning
30.000 kr, vatten/avlopp 5.000 kr,
renhållning 3.200 kr, sotning 500 kr,..

Elförbrukning

19 000 kWh/år

Säljaren har haft bundet elavtal, eldat en
del egen ved i kakelugnen, grundvärme i
garaget, viss värme i gäststugan och full
värme i poolhuset.

Pantbrev

På fastigheten Jularp 18:5 finns 4 pantbrev
om sammanlagt 1.030.100 kr.

uteplats/balkong

Stenlagda uteplatser på baksidan.

Tomt

2.540 kvm.

byggnad

Byggår: 2003.

byggnadssätt

Stomme: Trä. Bjälklag: Trä. Fasad: Träfasad.
Takbeklädnad: Papp. Utv. plåtarbeten: Plåt.
Fönster: 3-glasfönster. Ventilation:
självdrag, Mekanisk frånluft.

Renoveringar

Huset är byggt 2003
Vitvaror är utbytta 2020 Miele kyl, frys,
diskmaskin, ugn, micro.
Ny luft/vattenvärmepump 2020

uppvärmning och el

Uppvärmningssystem:
Luft/vattenvärmepump med vattenburen
golvvärme, kakelugn..

vatten och avlopp

Enskilt vatten, Kommunalt avlopp.

tv och internet

FiberFiber

Bilplats

Stort isolerat garage på ca 90 kvm med
luft/luftvärmepump.

övriga byggnader

Stort isloerat garage på 90kvm, Gäststuga,
vedförråd.

servitut

Rättigheter-förmån: Förmån:
Officialservitut Väg, 12-HÖÖ-1457.1.

säljare

Håkan Rosen, Erik Lars Håkan
RozénDödsboet efter Berit Anita Rozén

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

B J U R F O R S  I

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!

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.



PLANSKISSEN 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

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


