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Det är inte utan viss stolthet som jag presenterar detta andra
nummer av Valvets Veranda. Vår satsning på ett eget magasin har
fått helt fantastisk respons och vi ökar nu upplagan till mer än det
dubbla.
Att Valvets nya magasin fått så stor uppmärksamhet säger två
saker: Vi har lyckats fylla det med ett innehåll som engagerar
läsarna och, kanske det viktigaste, det finns ett mycket stort intresse
för Valvets huvudmarknad med premiumobjekt och fastigheter av
verklig kvalitet. Jag kan konstatera att nordvästra Skånes fastighets
marknad inte sover.
Vi har förmedlat drömmar i över 20 år, och det är en otrolig
förmån att få vara mäklare just här där några av Sveriges mest
åtråvärda lägen finns. Att uppfylla kundens önskemål, vare sig det
gäller köp eller försäljning, är det som engagerar och gör jobbet
roligt. Vi på Valvet har tillgång till många attraktiva objekt genom
vårt stora och väl inarbetade kontaktnät, men i slutänden är det
ändå tillit och det personliga mötet som är avgörande för en affär.

66

några jag känner lite extra för är de unga som är i början av sin
”bostadskarriär”. Jag vill att vi delar med oss av Valvets kunskaper
för att hjälpa dem att göra en god affär på lång sikt. under året
kommer vi också att göra en särskild satsning på
storhus och kommersiella fastigheter. Läs mer på
sid 60.
Här är det gott att leva. Det kan vinkonnässören
Håkan nilsson skriva under på. Läs om världs
resenären Håkan som aldrig någonsin tänker
flytta från Laröd på sid 8.
Det kommer en vår. Snart är det
dags att flytta ut på verandan!

89 riktigt
bra köplägen

Patrick Engström
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utgivare
Valvet Mäklarfirma AB
Fågelsångsgatan 4, tel. 042-12 16 16
valvet.se
grafisk form och Produktion
Risberg Grafisk Form
risberggrafiskform.se
Stefan Risberg, tel. 0733-24 53 92
Ann-Charlotte Risberg, tel. 070-20 84 985
text
Lina Weibull, Weibull ord & Idé, tel. 0703-757 757,
Valvet och Stefan Risberg
foto
Fredrik Ahlbäck, tel. 0768-63 83 85,
Valvet och de som är angivna vid bilderna
tryck
Ljungbergs Tryckeri AB, kontakt Fredrik elvin,
tel. 0435-293 06
Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel.
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när du ska köpa eller sälja din fastig
het eller bostadsrätt ska du kunna vara
helt säker på att få ärliga och oberoende
råd av din mäklare. Att vi hos Valvet är
oberoende mäklare innebär att vi inte
går någon banks eller något försäkrings
bolags ärenden. Vi säljer inte in deras
produkter, utan kan koncentrera oss på
din bostadsaffär till 100 procent. ingen
styr över hur vi ska agera. Vi är fria
att arbeta smidigt och personligt. Till
skillnad från kedjorna, som följer ett
koncept, kan vi skräddarsy uppdrag för
den lokala marknaden.

”Jag var med och startade Ängelholmskontoret. Redan efter tre år är vi den
femte största mäklaren på Bjärehalvön
och de yngre kunderna har blivit ﬂer.”
Linda Wahlberg, Valvetmäklare i ängelholm

Vi har koll, både på vad som är till salu
och vem som vill köpa. För dig som
är kund kan vår kunskap bli en riktigt
lyckad affär. Faktum är att var femte
kund har önskemål om en anonym affär.
Då exponeras inte objektet via annons
ering utan försäljning och köp behand
las diskret. Vi kan arbeta på detta sätt
tack vare vår kontaktbok och vår långa
erfarenhet.

”Valvets kontaktbok är otroligt viktig,
både för oss och våra kunder.
Samtidigt ser jag en stor potential
i sociala medier.”
Alexander Jämthagen, Valvetmäklare i Helsingborg

Oberoende
mäklaren
Valvet är
marknads
ledare
mäklarstatistik för perioden
2012-12-01 – 2013-11-30 visar
toppsiffror för Valvet vad gäller
total köpesumma för alla objekt
(villor och fritidshus).
helsingborg: 363 820 000 :Kullabygden: 138 785 000 :bjärehalvön: 34 345 000 :i helsingborg och Kullabygden
är vi bäst. På bjärehalvön
närmar vi oss toppen, efter
bara tre år.

Vi samlar på hus och människor och
plötsligt så blir det en ”perfect match”.
Att ta kontakt och kunna berätta att
nu har vi hittat precis rätt hus för dig
är nog det roligaste man kan göra. För
vad kan väl vara roligare än när alla in
blandade blir nöjda?

Marknaden utvecklas,
och vi hänger med
Många tror att vi mäklare lever för
andras önskningar och gör allt för att få
till en bra affär. Det är sant, det är vårt
jobb. Men faktum är att det finns en hel
del annat som driver oss och som gör
arbetet utvecklande och spännande. Just
nu funderar vi mycket på hur den nya
generationen ska kunna göra ”bostads
karriär”. Med den nya generationen
menar vi de som vill etablerar sig, in
vestera i ett bra boende och bygga upp
något för framtiden. Vi tror att det finns
4
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väldigt många som vill det, och vi tycker
oss redan ha märkt en ökning. även
om jobb och bostadssituationen är tuff
just nu så är ränteläget gynnsamt och
marknaden i nordvästra Skåne i ständig
tillväxt.
Kustlandskapet här hos oss är en av
Sveriges absolut hetaste regioner. Många
vill bo, leva och utvecklas här. Med det
i tankarna går vi till vårt jobb varje dag.
En bra start för både unga och lite äldre

Historien
omValvet
1991

skriver Gert Persson in den 5 decem
ber i historieboken och registrerar
Valvet Fastigheter HB. Målet är att
förvalta bankernas obeståndsfastig
heter, men bankerna väljer att själva
ta hand om dem. Valvet inriktar
sig på fastighetsmäkleri och förvalt
ning. Gert och tre anställda öppnar
upp kontor på Fågelsångsgatan i
Helsingborg. Premiärannonsen ger
fyra samtal. Valvet säljer sitt första
objekt i form av en tomt någon mil
norr om staden, i fiskeläget Domsten,
med utgångspriset 400 000 kr.

1992

träder Peter Jörgensen in som
delägare. Den 16 september höjer
Riksbanken räntan till rekordhöga
500 procent och bostadsmarknaden
kvävs.

1994

promenerar nuvarande vd:n Patrick
Engström förbi Valvets kontor, kikar
in genom fönstret och tänker: ”där
vill jag jobba”.

1996

firar Valvet femårsjubileum och
räknas som en av Helsingborgs
regionens största mäklarfirmor.
Fyra av de sex anställda är fastighets
mäklare. Förutom dagspressannonser
satsar Valvet på internet som
kompletterande marknadskanal.

1999

fångas Patrick Engström upp
av Valvet och tilldelas Höganäs
kommun som sitt ansvarsområde.

2008

”bostadskarriärister” är att få god kon
takt med en mäklare. Vi bygger gärna
relationer med nya generationer, och
alla våra mäklare kan marknaden väl,
har erfarenhet och stor känsla för vår
region.

öppnar ett nytt kontor på Bygatan
i Viken.

2011

har Valvet funnits i 20 år och utökar
med ytterligare en bas i ängelholm.

Välkomna till storhus- och kommeriella
fastigheter på sidan 60 >>

”Unga vill oftast ha en bostadsrätt
som första bostad. Bostadsrätter
har på senare tid blivit allt mer
attraktiva på marknaden. På sikt
är de en perfekt investering”
Sebastian Maman, Valvetmäklare i Helsingborg
VA LV E T. S E

VALVET.SE

2013

består Valvet av 18 anställda, fördelade på tre kontor. under hösten
lanseras magasinet Valvets Veranda
och skapar en ny plattform för säljare
och köpare.
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Att tänka på inför
ombyggnad och renovering
Det är både roligt och ibland nödvändigt
att renovera eller bygga om i sitt hem.
Många gånger är det stora investeringar
det rör sig om. Då är det viktigt att
arbetet blir rätt gjort och att resultatet
blir som du har tänkt dig.

Totalentreprenad är det enklaste och
smidigaste sättet för dig. Du har ett avtal
med ett företag som svarar för projek
tering, material och byggnadsarbeten.
Företaget, totalentreprenören, har
ansvar för hela bygget och för att rätt
kompetens finns på rätt plats vid rätt
tidpunkt. Företaget ansvarar även för att
eventuella fel rättas till. Tänk på att om
du väljer att ta ett större eget ansvar för
projektet så hamnar ansvar för arbets
miljö och försäkringar på dig.

Planera i god tid

Börja med att planera projektet i tid och
ha goda tidsmarginaler. Sätt dig ner i
lugn och ro och fundera över vilka behov
du har i ditt boende och vilka föränd
ringar du vill göra. Lägg även upp en
budget för projektet och se till att redan
nu ha marginaler för oförutsedda utgifter
som ändringar och tilläggsarbeten.
Gör skisser och ritningar

Du kommer förmodligen att bedöma
resultatet av renoveringen utifrån dina
förväntningar. Så ju tydligare du för
klarar dessa förväntningar desto lättare
är det för hantverkaren att göra dig nöjd.
Gör gärna beskrivningar för varje
rum och anteckna de material som ska
användas, vilka väggar som ska rivas och
vilka färger som ska användas. Lägg även
med ritningar, skisser, tidningsurklipp,
foton, materialprover eller annat som
kan beskriva hur du ser slutresultatet.
Vid större arbeten kan det vara en
bra idé att anlita en arkitekt.
Ta hjälp av hantverkaren

Prata med hantverkaren och våga lita på
hans eller hennes yrkeskunskap. Diskute
ra olika lösningar för materialval och
konstruktioner och fråga hur hantverkar
en själv skulle ha gjort.
Praktiska lösningar

Att renovera eller bygga om kan ta lång
tid. Fundera över praktiska lösningar
som fungerar både för dig och hantverk
aren. Vill du vara hemma eller ska du bo
någon annanstans? Ska hantverkaren få
6
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Vi förstår våra kunder.

Ta reda på mer om
hantverkaren

Michael Stenberg

vd, Stenberg Byggnads AB

en extranyckel? Tänk på att du, enligt
standardavtalet, ska stå för el, vatten och
utrymme för omklädning och matlag
ning. Hur löser ni det på smidigast sätt?
Du får vad du betalar för

En del hantverkare hänvisar till att de
bygger efter olika branschstandarder.
Prata med hantverkaren och ta reda på
vad det innebär för dig som kund.
Kontrollera även vilka materialval som
hantverkaren har gjort, Om en hant
verkare är mycket billigare än andra –
fundera vad det kan bero på. Det
viktigaste kanske ändå är att du hittar en
noggrann och erfaren hantverkare som
kan motsvara dina förväntningar.
Välj entreprenadform

Vid större reparationer och ombyggnad
er kan du behöva ta ställning till vilken
typ av entreprenad du ska välja. Tänk
på att du är byggherre oavsett entrepre
nadform. Det innebär att du själv bär
det yttersta ansvaret för det som byggs.

Du vinner mycket på att kontrollera att
hantverkaren är seriös. En seriös
hantverkare vill göra ett bra jobb och
göra dig som kund nöjd. För att vara på
den säkra sidan bör du alltid undersöka
hantverkarens uppgifter innan du anlitar
honom eller henne.
Skriftligt avtal

Det är vanligt att man anlitar hant
verkare utan att använda skriftligt avtal.
Men om något går fel är det svårt för dig
att bevisa vad du och hantverkaren har
kommit överens om. Jag rekommenderar
att du och hantverkaren tillsammans
skriver ner era överenskommelser. Det är
ett enkelt sätt att undvika tidskrävande
diskussioner om vad ni har sagt.
Pris och betalning

Det i särklass bästa alternativet när det
gäller pris och betalning är att redan från
början komma överens om ett fast pris
för de omfrågade arbetena. Man und
viker då stress från båda parter och kan
verkligen fokusera på att uppsatta
visioner blir verklighet.
Lycka till!

Välkommen att höra av dig!

Vill du veta mer om vad som är bra
att tänka på? Kontakta gärna oss,
www.stenbergbygg.se
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Rödvin,
bastu
och
positivt
tänkande
håller
mig frisk

Hemma hos Håkan Nilsson

Det har snöat.
Ut genom dörren s
 tiger den
man som a
 ldrig behöver gå på
solarium. 2
 0 vinresor om året
till platser där druvor mognar
gör sitt till.

Dörren går till det som tidigare var ett
garage men som nu är Håkan Nilssons
arbetsplats när han är hemma i Laröd.
Det är ett litet, fint rum där en äkta
matta ligger på trägolvet. Väggarna
pryds av inramande vinutmärkelser och
signerade fotbollströjor (ja, det finns
annat i livet än vin). Garaget avgränsas
av en stadig dörr. Bakom den finns
himmelriket för vinkännare.
T e x t:
L i n a W e i b u ll , W e i b u ll O rd & Id é
F oto :
F redr i k A hlb ä c k

8
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I över 30 år har Håkan samlat viner,
och här ligger alla flaskorna på hyllor
eller i trälådor för att mogna till perfek
tion. Några har sisådär 25 år kvar tills

de är i drickläge. Håkans mål är att
dricka alla, men eftersom de är värda en
slant kan de även fungera som pensions
försäkring. Lådan med 2010 Domaine
Jean-Louis Chave Hermitage, som fått
högsta poäng av den kände vinkritikern
Robert Parker, kommer dock inte att
säljas. Den har Håkan fått nåden att
köpa av vinhuset för att han är han.
– Jag är bortskämd och gör bara roliga
saker, säger Håkan. Som totalarrangör
lägger jag upp vinresorna helt själv. Och
mina resor rymmer mer än att bara titta
på ståltankar och buteljeringslinjer. 

»
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Hemma hos Håkan Nilsson

Håkans vintips
Crasto Superior
(2575)
Ett mörkt, nyanserat
vin från Duoro-dalen
i Portugal, 141 kr
Kevin Arnold
(6506)
En fruktig sydafrikan
från Stellenboch, 191 kr

Eftersom jag har mycket goda kontakter
kan jag ta med mina resenärer till de
bästa vingårdarna och de bästa restau
rangerna. Om resan går till Sydafrika
är safari en självklar del.
Direkt efter grundskolan gick Håkan
i Restaurangskolan i Helsingborg.
Efter utbildningen anställdes han på
Ramlösa Wärdshus. Håkan var 20 år
när han smakade vin för första gången.
Ett kvalitetsvin. Han började samla
genast, och startade med en Bordeaux
från 1961. Men hur upptäckte han
sin känsliga näsa? Jo, mamma Elvy
jobbade på parfymeri Electa och tog
hem after shave-prover. Håkan drog
in och doftade och doftade. Visst, han
kunde skilja dem åt.
Från vinkontoret är det två steg in
i huset och köket, som är en del av
det ljusa matrummet med stilrena
trämöbler. Det är här det händer.
Här samlas alla goda vänner för att
äta och dricka gott, ofta.
– När vi flyttade till villan 1996 slog
vi ut väggarna direkt för att få plats
med det liv vi vill ha. För min familj
går livet ut på vin och gastronomi. Jag
är mycket matintresserad och vi och
våra gäster sitter länge vid middags
bordet, med kökskontakt. Jag börjar
gärna med champagne, då sätter man
ribban. Rena smaker med råvaran i fo
kus är viktig. Och alltid ost efter m
 aten!

10
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när jag säger att de ska klä av sig nakna
och sedan bada i fyragradigt vatten.
Men alla har tyckt att det är fantastiskt
och vill göra om det. Senast i novem
ber bastade och doppade sig vännen
och vinproducentern Marc Kent från
Boekenhoutskloof i Sydafrika.
Man kan nog säga att Håkans sköna
veranda är just hans stora matrum, där
alla vänner träffas.
– Jag älskar Helsingborg och Laröd
och har aldrig haft några tankar på att
flytta härifrån.

Ost är viktigare än dessert, och då
får jag öppna en flaska portvin, säger
Håkan med ett leende. Det fina med
portvin är att den håller 20 procent.
Det gör att man känner smaken väl,
även efter en stor middag. Ostfavoriter
är R
 eblochon, en välmogen Brie de
meaux och en den portugisiska fårosten
Azeitao.
– Jag har extremt dålig karaktär. Jag
håller aldrig igen och äter och dricker
allt jag vill ha. Min enda diet är 5:2,
det vill säga fem starköl och två guld
nougat. Med mitt liv skulle jag vara
smällfet om jag inte sportade.
Och här har vi då Mr Sport. Håkan
sportar minst sex gånger i veckan,
ibland två pass om dagen! Att jaga
bollar är det han gillar mest och håller
sig i form med innebandy, squash och
padel. Han är också ett passionerat fot
bollsfan som förutom att heja på HIF
är medlem i F.C. Barcelona. Men på
resorna är det bara njutning som gäller.
Inga joggingskor finns i packningen.
Sedan länge samarbetar Håkan med
restaurang Gastro och har tagit hit 30
världsnamn från de stora vinhusen.
Ofta bor vinpersonligheterna hemma
hos Håkan och bjuds på middag. Men
det vankas även någonting annat.
– Jag är tokig i att bada bastu. De
som kommer hit tar jag med till Kallis
kallbadhus. De tror inte att jag är klok

L i t e o m H å k a n N i l sso n
Född: i Helsingborg den 14 juli 1961
(Frankrikes nationaldag).
Bor: i Laröd.
Familj: fru Lis, vuxna barnen Markus
och Frida.
Gör: mat- och vinkonsult, researrangör,
vinutbildare, skribent, håller provningar.
Karriär: Restaurangskola. Anställning
Ramlösa Wärdhus. Bildade Svenska
Sommelierföreningen 1986. Startar
restaurang Karl XIV med Torbjörn Lagmark
1987. Satsar på vin fullt ut 1989 och driver
vinkällaren Le Bastion. Startar eget bolag
1992 och v inner Trophée Ruinart du
Meilleur Sommelier du Suéde, titeln som
Sveriges bäste sommelier, och blir dubbad
till riddare i Association Internationale des
Maitres Conseils en Gastronomic Francais.
Har bland annat undervisat i Grythyttan.
Är medlem i Sveriges vinskribenters
förening och har utgivit en rad vinböcker.
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centrum
Kullagatan 31

Mitt i hjärtat av centrum och högst
upp i fastigheten, hittar man denna
ljusa våning med lugnt läge och
fina detaljer från 1894. Obelånad
förening!
Boarea: 82 m²
Rum: 3 varav 2 sovrum
Energiprestanda: 130 kWh/m²/år
Avgift: 2 434 kr/mån
Pris: 2 650 000 kr
Kontakta: Jessica Heinegren

0708- 20 16 16

MARIA PARK
Paviljonggången 5B

Mycket ljus och trivsam våning
med höga spröjsade fönster
i 3 väderstreck. 4 rok i totalrenoverad fastighet från 2006.
Boarea: 124 m²
Rum: 4 varav 3 sovrum
Energiprestanda:
89 kWh/m²/år
Avgift: 6 948 kr/mån
Pris: 1 995 000 kr
Kontakta: Jessica Heinegren

0708- 20 16 16

Laröd
Bengts väg 6

Modern villa med fräck
och öppen planlösning med
exklusiva detaljer och mycket
ljusinsläpp. Putsad fasad med
luftspalt.

Pålsjö

med

hänförande utsikt

Ett enastående läge på landborgskanten med

12
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såsom stuckaturer,
ekstavsparkettgolv och
spegeldörrar. En härligt
grönskande trädgård
omger denna unika
patriciervilla och sträcker
sig ner mot Pålsjöbadet.

0709-14 16 16

Erik Dahlbergs gata 56

Mitt på denna unika gata ligger en av de få ståtliga
enfamiljsvillorna från 1920-talet.

Kontakta: Jan Swensk

TÅGABORG

hänförande utsikt över sundet och Danmark.

Bostaden är uppförd i 2½-plan samt
källare. Innanför den vackra ekdörren
öppnar sig en generös hall mot biblioteket
med en vacker öppen spis i Kolmårds
marmor. Därifrån leder en magnifik
marmortrappa upp till det övre planet.
Samtliga rum har väl bevarade detaljer

Boarea: 212 m²
tomtarea: 561 m²
Rum: 6 varav 4 sovrum
Pris: 6 900 000 kr

PÅLSJÖ
Bengt Langhs gata 7
Boarea: 462 m²
Biarea: 250 m²
Rum: 13 varav 8 sovrum
TOMT: 2 100 m²
Pris: 27 500 000 kr
Kontakta: Peter Imméll
		
0708-40 16 16

VA LV E T S V E R A N D A | m ars 2 0 1 4 	valvet. se

Välrenoverad vindsvåning i anrik
byggnad anno 1907 med balkong
och utsikt mot Pålsjö skog.
Låg avgift i stabil förening!
Boarea: 74,5 m²
Rum: 2 varav 1 sovrum
Avgift: 3 589 kr/mån
Pris: 1 845 000 kr
Kontakta: Jan Swensk

0709-14 16 16

valvet.se 		
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Råå, foto: Torsten Herbertsson

Norrahh Inredningsstudio
Vi hjälper dig att inreda
ditt drömboende!
Välkommen in och boka tid med våra Inredare.
Råå hamn,
foto: Anita
Göransson

Textilier
Gardiner
Solskydd
Inredningstjänster

Drottninggatan 17, 042-13 62 86 www.norrahh.se

norrahh
INREDNINGSSTUDIO

Norra hamnen
Bogseraregatan 5
Helsingør. foto: Shutterstock

I Norra hamnen har du närhet till
restauranger och caféer men även
gångavstånd till bad, kultur och
shopping. På bästa A-läge med havet
och hamnen framför sig finner du
denna genomgående våning med stor
balkong. Ljus och fräsch med modernt
kök och badrum med egen tvätt.
Garage och gästlägenhet i huset finns
tillgängliga direkt via hissen ner.

Foto: Shutterstock

Nära till livskvalitet
Helsingborg har alltid legat mig varmt
om hjärtat med dess närhet till D
 anmark
och dess varierade utbud av bostäder.
Du kan bo mitt i stadspulsen men ändå
ha nära till både skog och hav. Mitt
favoritområde är absolut det pittoreska
Råå med småbåtshamnen och de vackra
smågatorna och hus från 1800-talet. Här
har man en kilometer lång strand som
erbjuder bad men också den perfekta
joggingsträckan med Danmark och
Ven i blickfånget. Förutom att jobba som
mäklare har jag också en passion för
träning och älskar att göra det varje dag.
För mig är det viktigt att hålla en sund
14
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Boarea: 91 m²
Rum: 3 varav 2 sovrum
avgift: 5 816 kr
Pris: 4 950 000 kr

livsstil och det tycker jag Helsingborg
kan erbjuda. Att sedan enkelt kunna ta
färjan över till Ven för en cykeltur, eller
varför inte hela vägen till H
 elsingör
med allt vad danska kulturen har
att erbjuda, gör det enkelt att välja
Helsingborg som sitt hem.

Kontakta: Bobbie Donander
0701-44 16 16

Bobbie Donander,
mäklare på Valvet, tipsar
om sina smultronställen
i närheten av HELSINGBORG
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Laröd

Rönnvägen 1

Med svårslaget läge på stor och s kyddad
hörntomt ligger denna mycket välskötta
och tidlöst renoverade 60-villa.
Villan är generös med fina sällskaps
utrymmen och bl a 2 öppna spisar, tids
enligt Mobalphakök med Gaggenau
maskiner samt 3 nyare badrum. Fräsch
källare med badrum/bastu, tontårsrum/
kontor, hobbyrum, tvättrum mm.
Ett underbart boende med närhet till
naturen, havet och skolan.
Boarea: 200 m²
Biarea: 90 m²
Rum: 5-6 varav 3-4 sovrum
Tomt: 1 107 m²
Pris: 7 200 000 kr
Kontakta: Patrick Engström
		
0708- 27 16 16

Laröd idyll

tågaborg
Karl X Gustavs gata 66

På krönet av landborgen
ligger denna representativa
etagelägenhet med sundsutsikt.
Stora sällskapsytor och öppet
till nock mellan planen.

strandtomt

Överum 27, en helt unik fastighet

Boarea: 161 m²
Rum: 5 varav 3 sovrum
avgift: 4 998 kr
Pris: 5 500 000 kr

belägen på landborgskantens spets
med fantastisk utsikt över sundet
och Danmark.
Detta är ett mycket lugnt, insynsskyddat
och privat läge. Innanför grindarna
öppnar sig en vackert anlagd gård och ett
3-bilsgarage med direkt entré till huset.
Husets läge, 30 m över havet och tomten
om 3116 m² som sträcker sig ända ner till
stranden, är helt unikt. Lilla badbryggan
ligger 50 m söder om och stora Larödbaden ligger 400 m norrut.
Huset är uppfört i 1½-plan med
halv källare med en boarea om 318 m²
och biarea om 157 m². Entréplanet har
16
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Kontakta: Peter Imméll
		
0708-40 16 16

4 sovrum, 2 badrum och stora
sällskapsutrymmen. Ovanplan har
ett magiskt master bedroom med
eget badrum, sittdel och bras
kamin. Gym, kontor och gott om
förvaring.

laröd
Konsulns väg 27

I källaren finns allrum,
vinrum, bastu och
relaxrum med utgång
till uterum.

Pris: 19 500 000 kr

Boarea: 318 m²
Biarea: 157 m²
Rum: 9 varav 5 sovrum
Energiprestanda:
194 Kwh/m²/år

Kontakta: Peter Imméll
		
0708-40 16 16

VA LV E T S V E R A N D A | m ars 2 0 1 4 	valvet. se

centrum
Karlsgatan 1a

Högst upp i huset ligger denna
genomgående takvåning med
bjälkar och detaljer bevarade.
Lugnt läge med stadspulsen
utanför.
Boarea: 74 m²
Rum: 2 varav 1 sovrum
avgift: 3 298 kr
Pris: 1 695 000 kr
Kontakta: Bobbie Donander
0701- 44 16 16
valvet.se 		
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ramlösa

TÅGABORG

Kornellgatan 10

Bengt Lidners gata 8

Välkommen till ett av Helsingborgs
i särklass mest attraktiva radhusområden – arkitektritade och
prisade Ramlösagården.

Nyproduktion i hög klass.
Stenhus uppförs med 6 lägenheter varav denna högst upp
med terrass och sundsutsikt.

Boarea: 120 m²
Rum: 4 varav 3 sovrum
Avgift: 7 300 kr
Pris: 1 845 000 kr

Boarea: 104 m²
Rum: 3 varav 2 sovrum
Avgift: 4 657 kr/mån
Pris: 5 300 000 kr

Kontakta: Alexander Jämthagen
0708 -24 16 16

Kontakta: Bobbie Donander
0701- 44 16 16

MARIASTADEN

TÅGABORG

Lövängsvägen 2

Färjemansgatan 29

Härligt västerläge och hörntomt!
Arkitektritad trädgård, glas
paviljong och fina insynsskyd
dade altaner. Smakfullt inrett
boende med många sovrum.
Boarea: 158 m²
Rum: 6 varav 4 sovrum
tomt: 476 m²
Pris: 3 995 000 kr
Kontakta: Peter Imméll
0708-40 16 16

Mycket lugnt belägen villa upp
förd 1923 med fasad i Helsing
borgstegel. Härlig hörntomt
i väster. Stor altan och pool.
Boarea: 187 m²
Boarea: 70 m²
tomt: 731 m²
Rum: 8 varav 5 sovrum
Pris: 7 100 000 kr
Kontakta: Peter Imméll
0708-40 16 16

Domsten

laröd
Lövängsvägen 22

Fågelsången 31

Ljus och väldisponerad hörnlägen
het i förening med 12 lägenheter.
Solig balkong i västerläge med
utsikt över Laröds villakvarter.

I underbara Domsten med sin pit
toreska småbåtshamn och fina sand
stränder, ligger denna påkostade och
väldigt gedigna stenvilla, byggd 2006.
Med högkvalitativa materialval och
hög teknisk standard, är detta ett så
gott som underhållsfritt hem att bara
flytta in och trivas i. Lugnt belägen på
lättskött hörntomt med uteplatser
i syd och väst.

Boarea: 83 m²
Rum: 3 varav 2 sovrum
Avgift: 3 910 kr
Pris: 1 875 000 kr
Kontakta: Jan Swensk
0709-14 16 16

Boarea: 225 m²
Biarea: 60 m²
Rum: 5-6 varav 3-4 sovrum
Tomt: 1 024 m²
Pris: 6 800 000 kr

norr
Persgatan 53

Som gjord för city liv! 2-rumslägen
het mellan sundet och landborgen.
Nära till shopping, barer, kultur,
bad och caféer. Cykelavstånd till
Campus.

Kontakta: Alexander Jämthagen
0708 -24 16 16

Boarea: 57 m²
Rum: 2 varav 1 sovrum
Avgift: 3 476 kr
Pris: 1 325 000 kr
Kontakta: Alexander Jämthagen
0708 -24 16 16

18
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kullabygden
Mjöhultsvägen 218

Mellan Viken och Svedberga
ligger Västergård – en gård som
varsamt renoverats och är idag
ett modernt boende.
Boarea: 475 m²
Biarea: 145 m²
Rum: 10 varav 4-5 sovrum
Tomt: 9 339 m²
Pris: 15 000 000 kr
Kontakta: Patrick Engström
0708- 27 16 16

CENTRUM
Springpostgränden 7

Härlig lägenhet i etage.
Belägen mitt i city med en av
Helsingborgs charmigaste
innergårdar. Parkeringsplats
ingår i bostadsrätten.
Boarea: 93,5 m²
Rum: 4 rum varav 2 sovrum
Avgift: 4 508 kr/mån
Pris: 2 600 000 kr
Kontakta: Sebastian Maman
0709- 56 16 16

Tågaborg
Lenngrensgatan 1

Med unikt läge på 1:a raden av land
borgskanten, med panoramavy över
sundet, är det nu full fart på nypro
duktionen av tre moderna och totalt
insynsskyddade radhus med låg avgift.
Gedigen murad stomme och bjälklag
i betong. Här bor man underhållsfritt
på lugn återvändsgata med härliga
uteplatser – mer kvalitetstid för att
umgås helt enkelt!
Boarea: 139/142 m²
Rum: 4-5 rum varav 3-4 sovrum
avgift: 4 877 kr
Pris: 6 888 000 kr
Kontakta: Peter Imméll
0708-40 16 16

20
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Hittarp

mariastaden
Svartmesgatan 4

Norra Kustvägen 20

2-plans arkitekt ritat skifferhus
byggt 2008. Ytterst välplanerat
boende med mycket ljusa och
fina rum.

Ett stenkast från hamnplan ligger
denna mycket trevliga villa med
charmigt läge bredvid bäcken.
Att sitta och äta frukost i morgonsolen
och höra bäckens porlande är en bra
start på dagen. Den mycket välplane
rade boarean är smakfullt renoverad
med bl.a ett stort läckert kök öppet
mot matplats och vardagsrum med
kamin. Takterrassen i sydväst har
utsikt över sundet.

Boarea: 139 m²
Rum: 5 varav 4 sovrum
Tomt: 259 m²
Pris: 3 895 000 kr
Kontakta: Peter Imméll
0708-40 16 16

Boarea: 170 m²
Rum: 6 rum varav 3-4 sovrum
Tomt: 559 m²
Pris: 7 000 000 kr

CENTRUM
Prästgatan 16

In mot gården högst upp i huset
ligger denna välrenoverade
lägenhet med fina detaljer.
Garageplats erbjuds.

Kontakta: Patrick Engström
0708- 27 16 16

Boarea: 83 m²
Avgift: 4 267 kr/mån
Rum: 2,5 varav 1 sovrum
Pris: 1 900 000 kr
Kontakta: Bobbie Donander
0701- 44 16 16

Tågaborg
Randersgatan 21 D

Med formidabel utsikt över Öresund
och Danmark, ytterst på Landborgs
kanten, kan ni här skapa ert lättskötta
drömboende.
Huset är välskött med omlagt tak
och nymålat yttre.
Planlösning, bottenplan: entré,
toalett, kök och vardagsrum med
fönster mot havet samt utgång till
uteplats och trädgård. Ovanplan in
rymmer allrum med fönster och
balkong mot Öresund, badrum och
två sovrum samt klädkammare.
Möjlighet att b
 ygga om bottenplanet
till helt öppen planlösning.

GUSTAVSLUND
Säterigatan 49

Penthouseradhus på bästa
gaveltomt, en dröm för
barnfamiljen! Härlig takterrass
och utmärkt planlösning med
många sovrum.
Boarea: 139 m²
Rum: 7 varav 5 sovrum
tomt: 259 m²
Pris: 3 895 000 kr
Kontakta: Peter Imméll
0708-40 16 16

centrum
Södra Kyrkogatan 22

In mot gården i denna vackra
fastighet ligger väldisponerad
2-rumslägenhet med högt i tak,
stora ytor och låg måndasavgift.

Boarea: 143 m²
Rum: 4-5 rum varav 3 sovrum
Tomt: 200 m²
Pris: 6 970 000 kr

Boarea: 82 m²
Rum: 2 varav 1 sovrum
Avgift: 3 247 kr/mån
Pris: 1 850 000 kr

Kontakta: Peter Imméll
		
0708-40 16 16

Kontakta: Bobbie Donander
0701- 44 16 16
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Tågaborg

ALLERUM

Karl X Gustavs gata 44

Med Helsingborg inom bekvämt
avstånd ligger denna fina
hästgård anno 2006 med lugnt
och trivsamt läge.

Lottenlundsvägen 11

Penthouselägenhet i etage, uppförd
2003. Belägen på Landborgskanten
med fullständig utsikt i 180 grader över
Öresund och Danmark. Bottenvåning
med fina sällskapsutrymmen i en öppen
och generös planlösning, vardagsrum,
kök och matplats. Balkong med skjut
dörrsparti och fullständig utsikt över
sundet. Sovrum och badrum finns
också på bottenplan. Ovanplan har
allrum, sovrum och stort badrum.

Boarea: 164 m²
Rum: 6 varav 3-4 sovrum
Tomt: 10 000 m²
Pris: 7 600 000 kr
Kontakta: Patrick Engström

0708- 27 16 16

Boarea: 134 m²
Rum: 4 varav 2 sovrum
avgift: 6 742 kr
Pris: 4 495 000 kr

tågaborg
Tågagatan 31

Exceptionellt disponerad, ljus
lägenhet i öppen planlösning
med balkong i väst och sundsglimt. Kvalitativa materialval
som möter äldre charm och stil.

Kontakta: Patrick Engström
0708- 27 16 16

Boarea: 57 m²
Rum: 2 varav 1 sovrum
Avgift: 3 417 kr
Pris: 1 675 000 kr
Kontakta: Alexander
Jämthagen
0708 -24 16 16

Hittarp
Serpentinvägen 47

Larödbaden är beläget alldeles invid
havet norr om Sofiero med en fin
strand, en lång härlig badbrygga och
underbar natur. Närhet till Laröd med
affär, skola, idrottsanläggning mm.
Ett boende med livskvalitet. Från detta
radhus i souterräng är utsikten helt fri
mot sundet, Danmark med Kronborgs
slott och solnedgången i horisonten.
Boarea: 143 m²
Rum: 4 varav 3 sovrum
Tomt: 182 m²
Pris: 5 875 000 kr
Kontakta: Patrick Engström
0708- 27 16 16

Hittarp - tomt
Styrbordsvägen 8

På bästa läget invid Hittarps strand ligger denna
tomt. Rivningslov för befintlig fastighet och
byggrätt finns.
Tomt: 1 885 m²
Pris: 7 495 000 kr

24
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Tågaborg
Erik Dahlbergs gata 66

Möjligheternas villa. Denna gedigna
villa är uppförd 1935 i 2 plan med
vind och källare. Idag är det bygglov
för kontor och 2 lägenheter med det
har en gång varait 4 lägenheter i
villan. Boarean idag är 277 m² samt
inredningsbar yta på vinden. Biarean
i källare är 160 m². Tomt om 770 m²
med garge och med plats för bilplatser.
Boarea: 300 m²
Biarea: 225 m²
Tomt: 770 m²
Pris: 9 750 000 kr
Kontakta: Peter Imméll

0708-40 16 16

Var femte kund som vänder sig till Valvet har önskemål om en anonym affär.
F örsäljning eller köp behandlas diskret, med hänsyn till båda parter. Objektet
e xponeras inte i Valvets annonsering. Detta kan g enomföras tack vare vårt breda
kontaktnät och e rfarenhet inom området. Kontakta oss så berättar vi mer.

Enklare bostadsköp med
Handelsbanken i Helsingborg
Ditt bostadsköp ska kännas enkelt och tryggt. Du kan räkna med snabba besked och
ett personligt engagemang – allt för att göra det smidigare för dig. Hos oss hittar du ett
komplett utbud av banktjänster, både för privatpersoner och för företag.

CENTRUM
Södra Storgatan 19 A

Representativ våning från 1906
med mycket fina originaldetaljer,
burspråk, balkong och
fungerande kakelugn.

När du lånar till din bostad får du:
• Konkurrenskraftiga räntor.
• Inga avgifter för uppläggning, övertagande,
avisering eller förlängning.
• Möjlighet att ansöka om ett avgiftsfritt Låneskydd med Trygghetskapital som ger din
familj ekonomisk trygghet om du skulle avlida
innan du fyllt 65 år.
• Avgiftsfria internet-, mobil- och telefontjänster.
Öppna dygnet runt.

Boarea: 135 m²
Rum: 3-4 varav 2 sovrum
Avgift: 7 220 kr/mån
Pris: 3 350 000 kr
Kontakta: Jessica Heinegren

0708- 20 16 16

HITTARP

Du kan ansöka om lånelöfte och bostadslån direkt
på vår hemsida.
Vi har plats för fler nöjda kunder. Välkommen in till
oss på Handelsbanken i Helsingborg.

Sperlingevägen 9

Lugnt och mycket bra belägen
1½-plans villa med källare uppförd 1964 på stor tomt i sydväst.
Stora öppna sällskapsytor.
Boarea: 203 m²
Biarea: 58 m²
Rum: 8 varav 5 sovrum
Tomt: 1 049 m²
Pris: 6 995 000 kr

Helsingborg Norr
Nelly Krooks Gata 10
Telefon 042-28 79 00
handelsbanken.se/helsingborg_norr

Helsingborg Stortorget
Stortorget 7
Telefon 042-17 71 00
handelsbanken.se/helsingborg_stortorget

Helsingborg Söderport
Gasverksgatan 9
Telefon 042-37 24 40
handelsbanken.se/helsingborg_soderport

Kontakta: Peter Imméll

0708- 40 16 16
26
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centrum
Fågelsångsgatan 2

Charmig etagelägenhet i 3 plan med
nyrenoverat kök, 2 sovrum och 2 wc.
Ljus och genomgående. Övre plan
med synliga bjälkar och braskamin.
Boarea: 96 m²
Rum: 3 varav 2-3 sovrum
Energiprestanda: 176 kWh/m²/år
Avgift: 4 800 kr
Pris: 2 300 000 kr
Kontakta: Jessica Heinegren
0708-20 16 16

centrum
Fågelsångsgatan 4

Välkommen till denna trevliga
vindslägenhet i två etage.
Bostaden är genomgående med
nyrenoverat kök och slipad
ekparkett.
Boarea: 74 m²
Rum: 3 varav 2 sovrum
Avgift: 3 100 kr
Pris: 1 850 000 kr
Kontakta: Jan Swensk

0709-14 16 16

Svedberga
Svedbergavägen 67

Hittarp

sällskapsytor &

Invid Svedberga kulle ligger denna
fastighet med två boningshus. Perfekt
generationsboende eller för den egna
företagaren. Husen är totalrenoverade
och ombyggda 2006-2008.

kvalitet

Boarea: 215 m²
Biarea: 18 m²
Rum: 9 rum varav 5-6 sovrum.
Tomtarea: 875 m²
Pris: 3 450 000 kr/bud

På andra raden från havet ligger detta

Kontakta: Patrick Engström

exklusiva boende för den som värdesätter

0708- 27 16 16

stora sällskapsytor och kvalitet.
NORR

Sundet kan beskådas från bottenvåning
en, men den riktigt fina sundsutsikten får
man från ovanvåningen och från tak
terrassen med söderläge. Härifrån får
man en härlig utsikt mot Ven och Kron
borgs slott. Det stora köket renoverades
2005/06. Inredningen är en klassisk
modell från Sie Matic och här finns alla
köksmaskiner (bl.a. stor vinkyl, ångugn
och espressomaskin) från Gaggenau.
Köket kan, med hjälp av ett 5 meter brett

skjutdörrsparti ut mot terrassen och
trädgården, i ett slag bli dubbelt så stort.
I källaren finns poolavdelning med
bastu, solarium, relax- och motions
del och bar. Från poolen kommer
man ut till en nedsänkt uteplats
och trappa upp till trädgården.
Önskar man hellre bada i
havet når man badbryggan
med en kortare promenad
på 300 meter.

HITTARP
Sandvägen 13
Boarea: 280 m²
Biarea: 161 m²
Rum: 5-6 varav 3-4 sovrum
Tomt: 770 m²
Pris: 10 500 000 kr
Kontakta: Håkan Wærnér

0705- 50 16 17

Persgatan 53

En rymlig lägenhet för den som
söker något unikt med bra läge i
Helsingborg! Egen entré från innergård, öppen planlösning och stora
sällskapsytor.
Boarea: 70 m²
Rum: 2 varav 1 sovrum
Energiprestanda: 120 kWh/m²/år
Avgift: 4 094 kr
Pris: 995 000 kr
Kontakta: Jessica Heinegren
0708-20 16 16
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tågaborg
Tågagatan 54 b

Valvets ägare har
stora förhoppningar
inför framtiden.
”Vi ser att Valvets
position stärks
i takt med att den
nordvästskånska
marknaden växer.”

Väldisponerad hörnlägenhet
med balkong, fungerande öppen
spis och burspråk.
Totalrenoverad 2007.
Boarea: 131 m²
Rum: 4 varav 3 sovrum
Energiprestanda: 131 kWh/m²/år
avgift: 6 793 kr
Pris: 2 600 000 kr
Kontakta: Jessica Heinegren
0708-20 16 16

MARIA PARK
Paviljonggången 44

Unikt radhus på ett av Maria
Parks absolut trivsammaste lägen
intill parken. Låg avgift och
fantastiska umgänges ytor.
Boarea: 129 m²
Rum: 3 varav 2 sovrum
avgift: 4 801 kr
Pris: 2 295 000 kr
Kontakta: Alexander 		
Jämthagen
0708-24 16 16

Fr v Peter Imméll, Gert Persson, Peter Wittander
och Patrick Engström

Vasatorps Trädgård

Helsingborg - Rya

Vildrosvägen 133

Ryavägen 538

Nybyggt hus i tre plan. Stora välplacera
de glaspartier som ger vackert ljusinsläpp
utan att ge för mycket insyn. Trevligt
beläget på hörntomt, med stort trädäck
i söderläge, samt en stor takterrass. Flera
fina sällskapsrum, öppen kökslösning, 
3-5 sovrum, 2 badrum och separat grov
entré. I anslutning till huset finns carport,
samt ett förråd.
Boarea: 142 m²
Rum: 5 varav 3-5 sovrum
Tomt: 183 m²
Energiprestanda: 99 kWh/m²/år
Pris: 4 250 000 kr
Kontakta: Jessica Heinegren
0708-20 16 16

Vacker hästgård placerad strax söder om
Helsingborg. Här finns alla tänkbara
faciliteter där det moderna, genomtänkta
boningshuset byggts med omsorg och de
absolut bästa materialvalen. Parkliknande
trädgård på 2 500 m² med damm på
ca 80 m². Stor gårdsplan i anslutning till
de flesta byggnader som tillhör fastigheten.
Boningshus med pampig entré med
dubbeldörrar av ek. Öppen och rymlig
planlösning. Fullt utrustat stall med sju
stora hästboxar uppmurat helt i synligt
tegel som skapar en känsla av värme och
charm. En hästmänniskas dröm! Stallet
är självklart utrustat med sadelkammare
och foderrum. Här kan hästarna springa
fritt på de ca 20 000 m² stora hagarna
och man har även här möjlighet till att
göra en paddock.
Boarea: 310 m²
Rum: 5 rum, varav 2 sovrum
Tomt: 3 Ha
Pris: 12 500 000 kr
Kontakta: Peter Imméll
0708-40 16 16
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h els i n g b o r g

LANDSKRONA

Tågaborg

Glumslöv

Thorildsgatan 2

Baldersgatan 14

Törnrosen 1, en magnifik villa uppförd 1934
i 2 plan samt inredd vind och källare.
Läget mitt på Tågaborg, lugnt och högt
beläget med vacker utsikt över takåsar och
sundet är viktiga ingredienser till villans
storhet. Innanför den vackra ekdörren
öppnar sig ett fantastiskt boende samt en
fullt utrustad vindslägenhet inredd 2011.

På en högt belägen tomt i Glumslöv, med
fin utsikt mot Öresund, ligger denna villa
byggd 1959. Huset är totalrenoverat till
modern standard och i entréplanet ligger
kök, matplats och vardagsrum i en öppen
planlösning.
Boarea: ca 120 m²
Biarea: 80 m²
Tomt: 687 m²
Rum: 4 varav 3 sovrum
Pris: 3 675 000 kr

Boarea: 424 m²
Biarea: 165 m²
Rum: 11-12 varav 6 sovrum
Tomt: 890 m²
Pris: 13 950 000 kr

Kontakta: Jan Swensk

0709-14 16 16

Kontakta: Peter Imméll
0708-40 16 16

glumslöv
Heimdalsgatan 70

Kullagatan 8
På bästa läge, mitt på Helsingborgs
gågata, finns det attraktiva kontorshotellet Kullagatan 8.

Ombyggd villa med härlig utsikt
mot Öresund och grönskande,
lummig trädgård samt inomhuspool.
Boarea: 130 m²
Biarea: 208 m²
Rum: 5 varav 2-3 sovrum
Tomtarea: 777 m²
Energiprestanda:
76 kWh/m² år.
Pris: 3 990 000 kr
Kontakta: Jan Swensk

0709-14 16 16

I huset som stod klart 1908 är originaldetaljer såsom takstuckaturer, vackra
dörrar och parkettgolv väl bevarade.
Här erbjuds idag en kreativ arbetsmiljö
med kontorsrum från 11-47 kvm.

BORSTAHUSEN
Eriktorpsvägen 39 B

Havsnära boende i idylliska
gamla fiskeläget Borstahusen.
Ett ljust och trevligt planerat
radhus med 3 sovrum.

Läs mer om kontorshotellet på
kullagatan8.se eller boka ett
besök på 042-12 60 20.

Boarea: 124 m²
Rum: 4 varav 3 sovrum
Tomt: 231 m²
Pris: 2 875 000 kr

Välkommen att höra
av dig till oss!

Kontakta: Tina Parmlid

0709-84 16 16
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En Helsingborgsbaserad
fastighetskoncern

Priorn 1

Läs mer om oss på www.stenbocken.se

PÅ LILJAS TÄNKER VI LÅNGSIKTIGT

Analys

Priorn 1. Bebyggelsen i stadsdelen är variationsrik, både vad avser storlek och tidsperiod. Typsikt för området
är att bebyggelsen är högre och tätare mot de omgivande större gatorna, medan det innanför varierar mellan

2:a
52 m²
2:a
52 m²

att området upplevs som förhållandevis rikt på grönska. Boende i området har nära till service såsom affärer,
vårdcentral, friskvård med mera. Olympiaområdet är väl tillgodosett med kollektivtrafik och cykelvägar.

Mellersta St
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1

3

Fastighet: Priorn 1
Status: Detaljplaneprocess
Närmaste hållplats ligger på Mellersta Stenbocksgatan ca 50 meter från fastigheten. Cykelväg finns i direkt
Typ: ligger
Nyproduktion
anslutning. På andra sidan Mellersta Stenbocksgatan
Helsingborgs nya arena och bakom den breder
Fredriksdals museer och trädgårdar ut sig.
Volym: ca 3200m2
Den befintliga bebyggelsen på fastigheten består
av tvålägenheter:
1940-talet
placerade parallellt
Antal
72st
Priorn
1 identiska lamellhus frånca
innergårdar. Dessa innergårdar går för det mesta att beskåda från gatan då kvarteren inte är slutna. Detta gör

1:a
36 m²

1:a
36 m²

C

i nord – sydlig riktning. Byggnaderna har 3 våningsplan och upptar en total yta av ca 800 m² vilket utgör ca 22 % av
fastighetens area som är ca 3600 m². De två nästan parallella lamellhusen skapar idag en ganska utsatt innergård
vad avser buller, vind och insyn.

Priorn 1. Bebyggelsen i stadsdelen är variationsrik, både vad avser storlek och tidsperiod. Typsikt för området
är att bebyggelsen är högre och tätare mot de omgivande större gatorna, medan det innanför varierar mellan

2:a
52 m²
2:a
52 m²

LäS mer om oSS och Våra NuVaraNDe projekt på www.SteNbockeN.Se
lägre flerbostadshus och radhus. Gemensamt för området är att de flesta fastigheterna består av gathus med

innergårdar. Dessa innergårdar går för det mesta att beskåda från gatan då kvarteren inte är slutna. Detta gör

Förslag

1:a
36 m²

1:a
36 m²

att området upplevs som förhållandevis rikt på grönska. Boende i området har nära till service såsom affärer,
vårdcentral, friskvård med mera. Olympiaområdet är väl tillgodosett med kollektivtrafik och cykelvägar.

Närmaste hållplats ligger på Mellersta Stenbocksgatan ca 50 meter från fastigheten. Cykelväg finns i direkt
anslutning. På andra sidan Mellersta Stenbocksgatan ligger Helsingborgs nya arena och bakom den breder

nbo
Mellersta Ste

10

Förslaget innebär att det byggs två nya friliggande byggnader på fastighetens kortsidor. Dessa byggnader
9

C

43

8

hjälper till att förstärka kvartersstrukturen och avskärma innergården från buller. Den norra byggnaden
7

B

2

6

Fredriksdals museer och trädgårdar ut sig.
Den befintliga bebyggelsen på fastigheten består av två identiska lamellhus från 1940-talet placerade parallellt
i nord – sydlig riktning. Byggnaderna har 3 våningsplan och upptar en total yta av ca 800 m² vilket utgör ca 22 % av
fastighetens area som är ca 3600 m². De två nästan parallella lamellhusen skapar idag en ganska utsatt innergård

utformas med en skärmvägg mot Mellersta Stenbocksgatan så att en tyst sida skapas. Byggnadernas placering vad avser buller, vind och insyn.
Volymstudie översikt
Stenbocken
medger inblick mellan huskropparna. I söder varierar antal våningar för att släppa in ljus på innergård samt att
5
4

cksgatan

1:a
36 m²

31

3

1:a
36 m²

ge kvarterets hörn stadga. Byggnaden i norr har 7 våningar för att möta upp mot intilliggande bebyggelse.

1:a
36 m²

A

2

1:a
36 m²

1

Fastigheter
Långsiktigt ägande och förvaltning av både
bostäder, kontor och industrifastigheter i
NV Skåne. Förädling avseende ombyggnad,
renovering och nyproduktion av bostäder,
kontor industrifastigheter i NV Skåne.

Förslag

Förslaget innebär att det byggs två nya friliggande byggnader på fastighetens kortsidor. Dessa byggnader

Utformningen av fasaden mot innergården knyter an till Helsingborgs Arena med dess böljande former.

hjälper till att förstärka kvartersstrukturen och avskärma innergården från buller. Den norra byggnaden

Denna utformning innebär att innergårdens tidigare strama upplevelse bryts upp och intrycket blir mer

medger inblick mellan huskropparna. I söder varierar antal våningar för att släppa in ljus på innergård samt att

A

43

2:a
52 m²
2:a
53 m²
2:a
53 m²

1:a
36 m²

2:a
52 m²

1:a
36 m²

1:a
36 m²

1:a
36 m²

harmonisk. Parkeringsmöjligheter anordnas utmed gatan. Ett parkeringsgarage i källarplan skapas på

n
Troiliusgata

2:a
52 m²

2:a
53 m²

innergården. Kommunikationsytan i garaget lämnas öppen i tak så att känslan i garaget blir ljus och trygg.
2:a
53 m²

2:a
52 m²

atan optimal.
Troiliusgblir
Broar skapas över öppningen så att kommunikationen mellan fastigheterna

C

tvåor på 52m². Byggnadsarean uppgår till 535 m² i söder och 281 m² i norr, totalt 816 m².

utformas med en skärmvägg mot Mellersta Stenbocksgatan så att en tyst sida skapas. Byggnadernas placering

Utformningen av fasaden mot innergården knyter an till Helsingborgs Arena med dess böljande former.
Denna utformning innebär att innergårdens tidigare strama upplevelse bryts upp och intrycket blir mer
harmonisk. Parkeringsmöjligheter anordnas utmed gatan. Ett parkeringsgarage i källarplan skapas på
Broar skapas över öppningen så att kommunikationen mellan fastigheterna blir optimal.

Förslaget ger ett tillskott på 72 lägenheter inom befintlig fastighet. 36 stycken ettor på 36 m² samt 36 stycken
tvåor på 52m². Byggnadsarean uppgår till 535 m² i söder och 281 m² i norr, totalt 816 m².
Volymstudie nordväst

Volymstudie Innergård

Volymstudie Innergård

Volymstudie Innergård

Volymstudie nordväst

Volymstudie Innergård

3 våningar

Teknik
25 m²

Rullstol, Barnvagn
14 m²

5 våningar

3 våningar

6 våningar

Teknik
25 m²

Rullstol, Barnvagn
14 m²

4 våningar

6 våningar

6 våningar
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Stenbocken Invest
Finansiär och delägare i
fastighets- eller industrirelaterade bolag/projekt.

ge kvarterets hörn stadga. Byggnaden i norr har 7 våningar för att möta upp mot intilliggande bebyggelse.

Situationsplan
Skala 1:400

Situationsplan
Skala 1:400

|

Volymstudie översikt

3D ILLUSTRATION

Stenbocken Industri
Driva industri- och handelsrörelser med utvecklingspotential
och hög direktavkastning.

innergården. Kommunikationsytan i garaget lämnas öppen i tak så att känslan i garaget blir ljus och trygg.

Förslaget ger ett tillskott på 72 lägenheter inom befintlig fastighet. 36 stycken ettor på 36 m² samt 36 stycken
C

En trygg städpartner sedan 1982
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3D ILLUSTRATION

Analys
På Mellersta Stenbocksgatan i de västra delarna av Helsingborg, inom stadsdelen Olympia, ligger fastigheten

Rönbecksgatan

C

1

A

Välkommen att kontakta oss på 042-21 21 32
eller via vår hemsida www.liljasstad.se

lägre flerbostadshus och radhus. Gemensamt för området är att de flesta fastigheterna består av gathus med

H KONTORSSTÄDNING
H STORSTÄDNING
H FLYTTSTÄDNING
H FÖNSTERPUTS
H GOLVVÅRD

Trygghet i alla former är vårt motto. Våra kunder skall
känna att vi levererar rätt städservice i enlighet med
lämnad offert. Vår personal skall känna att deras arbetsplats är utrustad med rätt utrustning. ALLA skall känna
att man når oss när man behöver ett svar. Det kallar vi
långsiktighet.

Framtida projekt
i Helsingborg

På Mellersta Stenbocksgatan i de västra delarna av Helsingborg, inom stadsdelen Olympia, ligger fastigheten

Rönbecksgatan
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7 våningar
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4 våningar

7 våningar

30

Vy från Mellersta Stenbocksgatan

6 våningar

4 våningar

29

7 våningar

4 våningar

Vy från Mellersta Stenbocksgatan
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Viken

Sillörsgränd 4

Denna läckra arkitektritade villa ligger
högt på sandklittern med lugnt och privat
läge, och med en fantastisk utsikt över
golfbanan, Öresund och horisonten.
Huset är i utmärkt skick och genom
gripande renoverat invändigt 2008 och
utvändigt 2012. Villan är utrustat med
ett linkat ljudsystem från B&O. Garage
för två bilar.
Boarea: 189 m²
Biarea: 54 m²
Rum: 6 varav 4 sovrum
Tomt: 1 123 m²
Energiprestanda: 75 kWh/m²
Pris: 11 500 000 kr
Kontakta: Håkan Wærnér
0705- 50 16 17

Viken

HÖGANÄS
Backsippevägen 7 A

Med fint läge mellan
Höganäs och Lerberget
ligger denna tomt med god
utsikt över hav och land.

extraordinär

atmosfär

Tomtarea: 505 m²
Pris: 2 275 000 kr
Kontakta:
Patrick Engström

0708- 27 16 16

Ett av Gamla Vikens äldsta hus med
anor från 1700-talet, med en lång
och färgstark historia.

MÖLLE
Corfitz väg 10

Synliga takbjälkar, öppen spis samt gästhus med vasstak
ger extraordinär atmosfär. Huset har en fin öppen
planlösning. Fantastisk insynsskyddad trädgård och viss
utsikt över sundet och Gamla Vikens takåsar. Ett hus
med både charm och själ!
	Centralt läge i hjärtat av Gamla Viken med närhet
till stränder, hav, småbåtshamnen, restauranger, tennis
och golf. Bra kommunikationsmöjligheter.

Med härlig havsutsikt ligger
detta mycket gedigna hus.
Stora skjutdörrspartier ger fin
access till uteplatserna.

gamla VIKEN
Bygatan 36
Boarea: 130 m²
Biarea: 20 m²
Rum: 7 varav 3-4 sovrum
Tomt: 532 m²

Boarea: 160 m²
Biarea: 55 m²
Rum: 7 varav 5 sovrum
Tomt: 546 m²
Pris: 5 950 000 kr

Pris: 4 895 000 kr
Kontakta: Tina Parmlid
0709-84 16 16

Kontakta: Håkan Wærnér

0705- 50 16 17
36
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VIKEN
Höganäsvägen 62 A

Skånelänga byggd 2007, belägen på
andra raden från Vikens golfbana
och Öresund. I den skyddade och
välplanerade trädgården finns både
utomhuspool och ett utomhusspa.
Boarea: 162 m²
Biarea: 25 m²
Rum: 5 rum varav 3-4 sovrum
Tomt: 761 m²
Pris: 4 875 000 kr
Kontakta: Patrick Engström

0708- 27 16 16

SVANSHALL
Norra Kustvägen 411

Vackert 1½ plans vinkelhus
med underbar tomt i söderläge.
Komplett och modernt boende
med hög trivselsfaktor.

Arild

Boarea: 242 m²
Biarea: 30 m²
Rum: 7 varav 4 sovrum
Tomt: 1 646 m²
Pris: 4 350 000 kr
Kontakta: Patrick Engström

sann

sommaridyll

0708- 27 16 16

gamla VIKEN
hamngatan 5

Smakfullt renoverad villa 100 m från
småbåtshamnen. Öppen planlösning
med 3 sovrum, härliga sällskapsytor
och vinkällare. Brygghus på tomten.
Boarea: 100 m²
Biarea: 28 m²
Rum: 5 rum varav 3 sovrum
Tomt: 581 m²
Pris: 4 950 000 kr

Arild är kanske den mest pittoreska och vackraste

Kontakta: Patrick Engström

av byarna längs Kullabygdens kust. Byn gränsar

0708- 27 16 16

till Kullabergs naturreservat med sina enastående
strövområden i bokskogen.
jonstorp
Osavägen 5

En välunderhållen villa på lagom
hörntomt i bästa solläge. Lättskött
uppvuxen trädgård. Nära skola,
hav, natur och fritidsaktiviteter.
Boarea: 138 m²
Rum: 5 varav 4 sovrum
Energiprestanda: 99 kWh/m²/år
Tomt: 594 m²
Pris: 2 875 000 kr
Kontakta: Tina Parmlid
0709-84 16 16
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En sann sommaridyll. Mitt i byn, med
gångavstånd till salta bad, ligger detta
enastående charmiga korsvirkeshus med
vasstak. Huset är ett av Arilds absolut
äldsta och tros vara uppfört 1767. Familj
en som nu äger huset förvärvade det
1967. Då renoverades huset helt och
mycket omsorg lades på att inte förstöra
husets charm och karaktär. Bl. a. inred
des vinden med sovmöjlighet för sex
personer. 1985 tillkom den väl tilltagna
gäststugan, också det byggt med riktigt
valvet.se 		

gammalt korsvirke, med
köksdel i storstuga, sov
rum och sovloft samt
wc och dusch. Från
flertalet av husets
fönster har man en
fin utsikt över byn
och Skälderviken.
I den insynsskyd
dade trädgården
finns bl. a. fruktträd
och bärbuskar.

arild
Stora vägen 46
Boarea: 90 m²
Biarea: 23 m²
Rum: 5 varav 4 sovrum
Tomt: 635 m²
Pris: 6 350 000 kr
Kontakta: Håkan Wærnér

0705- 50 16 17
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Gamla Viken

”Golf och hamnliv
ger mig energi”

Kaptensgatan 10

Med vackert läge på andra raden mot
Hamnplan och med fin utsikt över hav
och hamn ligger detta gedigna 50-talshus.
Totalarea om 184 m². Skyddad tomt om
446 m² med fina uteplatser. Garage och
gott om förrådsytor. Närhet till salta bad
och trevliga restauranger.
Boarea: 184m m²
Biarea: 55 m²
Rum: 6 varav 3 sovrum
Tomtarea: 446 m²
Pris: 6 850 000 kr
Kontakta: Patrick Engström

0708- 27 16 16

Helsingborgs GK, Viken

När jag vill finna lugnet så söker jag mig
gärna till en av traktens 4 golfbanor
som alla har sin specifika historia och
layout vilket gör att de alla på sitt sätt
ger en utmaning.
Min hemmaklubb, Helsingborgs
GK, i Viken är en av Sveriges äldsta
och är i princip orörd sedan den bilda
des. En härlig 9 håls linksbana där
ruffarna är av strandråg och ljung,
där man spelar längst havet med sand
dynorna och höga klitter inåt land.
Helt magiskt att njuta av efter jobbet
eller en tidig morgon.
	När jag har möjlighet åker jag upp
till Mölle GK, och njuter av en runda
med fantastiska vyer och härlig atmos
fär. 18-hålsbanan slingar sig mellan
kullar med utsikt över Skälderviken och
Öresund. Banan är kuperad och
utmaningen ligger bl a i de små och
snabba greenerna. En naturupplevelse
utöver det vanliga!

Snipor i Mölle hamn. Foto: Arne Juhlin

restauranger och caféer i anslutning till
hamnarna finns det gott om. I Viken:
Vikens hamnkrog, Galejan, Barbord,
Strandsidan med utsikt över strand och
badhytterna. I Höganäs hamn:
Restaurang Bryggan, Kajplatsen.
I Mölle hamn: Knafves café, Lisa
Wolfahrt krukmakeri & café m fl.

Om jag känner för att använda min
driver åker jag till S:t Arild GK, som
har breda fairways och är en potentiell
mästerskapsbana och ibland Höganäs
GK i Lerberget där jag brukar botas
mot att slå sneda slag. Jag har mycket att
välja på.
Höjden av njutning för mig är att
avsluta någon av dessa rundor och att
efteråt ta mig ned till någon av småbåtshamnarna i Viken, Höganäs
eller Mölle och i samband med en
matbit eller fika, promenera runt längs
bryggorna och ta del av båtlivet. Mysiga

mölle
Ransviksvägen 6

Villa Marga har en helt unik
atmosfär. Mycket lämpat
för generationsboende, alt.
semesterhus för företag.
Boarea: 370 m²
Biarea: 230 m²
Rum: 13 varav 6-9 sovrum
Tomt: 1 662 m²
Pris: 15 000 000 kr
Kontakta: Håkan Wærnér

0705- 50 16 17

GAMLA VIKEN
sjögatan 8 B

Unikt, modernt och trivsamt
boende, ett stenkast från Vikens
hamn och stranden. Stort trä
däck i lärk samt balkong.
Boarea: 130 m²
Rum: 5 varav 3 sovrum
Tomt: 602 m²
Pris: 3 795 000 kr

Tina Parmlid,
mäklare på Valvet,

Kontakta:
Patrick Engström

tipsar om sina smultronS:t Arild GK (tack för lånet av bilden)
40
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ställen i KULLABYGDEN
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VIKEN – Svanenmärkt Uniqhus
Stenmursgränd 18

Ett trivsamt och skyddat boende med
gångavstånd till hamnen, badplatser,
golfbanan och den underbara naturen.
Boarea: 138 m²
Biarea: 31 m²
Rum: 5 rum varav 3-4 sovrum
Tomt: 642 m²
Pris: 4 695 000 kr
Kontakta: Patrick Engström

0708- 27 16 16

GAMLA VIKEN
Prästavägen 683 G

På omtyckta Olovsgården ligger
denna villa i bostadsrättsform.
Lugnt och trivsamt läge med egen
uteplats i sydväst. Carport och
förråd.
Boarea: 93 m²
Rum: 3-4 varav 2-3 sovrum
Avgift: 4 794 kr
Pris: 2 650 000 kr
Kontakta: Patrick Engström

0708- 27 16 16

HÖGANÄS

Viken

Storgatan 55

På huvudgatan i centrala Höganäs ligger
denna 3-rumslägenhet med närhet till
både affärer Kvickbadet och hamnen.
Balkong i söderläge.

livskvalitet

Boarea: 79 m²
Rum: 3 rum varav 2 sovrum
Avgift: 3 698 kr
Energiprestanda: 125 kWh/m²/år
Pris: 895 000 kr

Med oslagbart läge och med fri utsikt

Kontakta: Sebastian Maman

över Vikens golfbana, Öresund och

0709-56 16 16

horisonten ligger detta brf-parhus
i två plan.

Ett boende som andas livskvalitet med
närhet till natur, stränder, småbåtshamn,
restauranger, affärer, skola, tennis och
golf. Bra service och god kommunikation.
På entréplanet finns tre sovrum och
ett allrum, två badrum och tvättstuga.
Det större sovrummet har ett eget
angränsande badrum, och utgång till
sandklitterna. På det övre planet är
köket integrerat med vardagsrummet
som har härlig rymd, öppet till nock, fri
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VIKEN

utsikt och braskamin. På detta
plan finns även wc, samt ett
rum med balkong som t.ex.
kan användas som sovrum/
arbetsrum. Altan med
ute spa och ett
enastående läge
mot havet når man
från köket och
vardagsrummet.

VIKEN
Höganäsvägen 62 H
Boarea: 193 m²
Rum: 6 rum varav 4-5 sovrum
Avgift: 5 305 kr
Pris: 6 875 000 kr
Kontakta:
Patrick Engström
0708- 27 16 16

VA LV E T S V E R A N D A | m ars 2 0 1 4 	valvet. se

Syllstensvägen 2

Modern och välplanerad med
öppen och flexibel planlösning.
Belägen i barnvänligt område
med underbar natur. Lättskött
hörntomt, carport.
Boarea: 145 m²
Rum: 5 varav 3-4 sovrum
Tomt: 468 m²
Pris: 3 390 000 kr
Kontakta: Tina Parmlid

0709 -84 16 16
valvet.se 		
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Mölle

Vildrosvägen 10

Denna villa erbjuder något alldeles
extra. Förutom magnifik utsikt har
huset en atmosfär och karaktär som
går utanpå det mesta. Stora öppnings
bara fönsterpartier längs hela sidan mot
havet. 2008/2009 genomfördes en på
kostad totalrenovering och ombyggnad.
I källaren finns badavdelning med
bastu och en doppool. Dessutom bad
rum, tvättstuga och förråd.
Boarea: 250 m²
Biarea: 85 m²
Rum: 6 varav 3-4 sovrum
Tomt: 1 642 m²
Energiprestanda: 74 kWh/m²/år
Pris: 10 950 000 kr
Kontakta: Håkan Wærnér

0705- 50 16 17

gamla viken
Valborgs Guda 19

Prisbelönt boende i trevliga Brf
Tre Gudor. Radhus på välbelägen
tomt med fin uteplats i väster.
Hög trivselfaktor.
Boarea: 112 m²
Rum: 5 varav 3 sovrum
Avgift: 7 257 kr
Pris: 2 295 000 KR
Kontakta: Patrick Engström

0708- 27 16 16

viken
OXELVÄGEN 7

Ett ljust och välplanerat 1-plans
hus. Invändigt är villan total
renoverad med hög standard
och trivselfaktor. Lättskött och
skyddad hörntomt i sydväst.
Garage och förråd.
Boarea: 124 m²
Rum: 5 varav 3 sovrum
Pris: 2 775 000 kr
Kontakta: Tina Parmlid

0709 -84 16 16
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Mölle

slående

Ett underbart hus i den gamla bydelen
av Mölle. Huset har totalrenoverats
på ett mycket smakfullt, exklusivt och
stilrent sätt där man bevarat den äldre
charmen. Fönster med spröjs, takbjälkar,
öppen spis med braskamin, glasverandor
och många tidsenliga detaljer skapar
en härlig atmosfär och ger huset dess
karaktär.
	Öppen planlösning som binder ihop
kök, matplats och vardagsrum. Generösa
sällskapsytor som genomsyras av ljus och
rymd från den vackra glasverandan där
gränsen mellan ute och inne suddas ut.
I anslutning till verandan finns en härlig
terrass i västerläge för solens alla lägen.
Huset är uppfört 1890 och byggdes om
valvet.se 		

GENUINT MÖLLE-HUS FRÅN 1890 MED SLÅENDE

utsikt

UTSIKT ÖVER HAVET, PÅ LUGN GATA NÄRA
MÖLLE HAMN OCH BAD. TOTALRENOVERAT TILL
ETT DRÖMBOENDE AV IDAG.

1994 till 1½ plan med mycket fräsch
souterrain.
Entréplanet har stora sällskapsytor,
badrum och ett sovrum/allrum.
Ovanvåningen har 2-3 sovrum,
varav ett har utgång till en
stor balkong med fantastisk
utsikt över havet och Mölle.
Källaren är mycket fräsch
med en stor och rymlig
entré, badrum, tvättstuga
och vinrum. Gästhus med
2-3 sovplatser, badrum,
bastu och kombinerat
kök/vardagsrum. Perfekt
generationsboende.
Trädgården är en liten

oas med fruktträd, rosor och hortensior.
Här finns plats för vila samtidigt som
du lever ett aktivt liv med närhet
till havsbad, golfbana, tennis,
restauranger, caféer, kultur och
naturreservat.
Mölle
Fågelviksvägen 12
Boarea: 140 m²
Biarea: 30 m²
Rum: 6 varav 3-4 sovrum
Tomt: 485 m²
Pris: 7 485 000 kr
Kontakta:
Tina Parmlid
0709-84 16 16
VA LV E T S V E R A N D A | m ars 2 0 1 4
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Kusten och havet. Nordvästra Skånes signum.
En beroendeframkallande energikälla. Året om.
Valvets Veranda ger dig den bästa utsikten.
Ska du sälja och vill vara med i nästa nummer,
kontakta oss idag!

Viken

Spa-avdelningen har
allt man kan önska

& lite till

Med strandläge och granne med anrika
Helsingborgs golfklubb ligger denna exklu
siva 1-plans villa. Läget är helt unikt och
utsikten över sundet är fantastisk. Villan har
genomgående mycket påkostade material
val och planlösningen är öppen och luftig.
Spa-avdelningen har allt man kan önska
sig och en härlig pool i trädgården om inte
havets salta vatten önskas.
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viken
höganäsvägen 100
Boarea: 203 m²
Biarea: 21 m²
Rum: 4-5 varav 2-3 sovrum
tomt: 977 m²
Pris: 16 900 000 kr
Kontakta: Peter Imméll
0708-40 16 16
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Juridiken i en
fastighetsaffär
VAD BÖR MAN SOM KÖPARE ELLER SÄLJARE
AV EN VILLAFASTIGHET TÄNKA PÅ?
JURIDIK OCH KONTRAKTSFRÅGOR.

För många av oss är köpet eller för
säljningen av en villafastighet nog den
ekonomiskt sett största och viktigaste
affären som vi någonsin genomför som
privatperson.
Mot den bakgrunden och då
juridiken kring en fastighetsöverlåtelse
är relativt formbunden, är det v iktigt
att du som köpare eller säljare av din
villafastighet tar hjälp av en mäklare,
advokat eller annan som har juridisk
sakkunskap inom området (såvida du
inte själv besitter sådan kompetens).
Det allra vanligaste är att en försälj
ning av en villafastighet förmedlas och
genomförs med hjälp av en registrerad
fastighetsmäklare som anlitats av säljar
en. En registrerad fastighetsmäklare
lyder under fastighetsmäklarlagen och
står under tillsyn av fastighetsmäklar
inspektionen. I fastighetsmäklarlagen
anges bl a följande:
• mäklaren ska utföra sitt uppdrag
omsorgsfullt och i allt iaktta god
fastighetsmäklarsed;
• mäklaren ska ta till vara både
säljarens och köparens intresse
(mäklaren skall dock särskilt
beakta uppdragsgivarens ekono
miska intressen);
• mäklaren får inte som om
bud företräda säljaren gentemot
köparen eller vice versa.
Genom att anlita en registrerad fastig
hetsmäklare i affären säkerställs därför

Vanligtvis upprättas två köpehandlingar;
dels ett köpekontrakt som innehåller
alla avtalsvillkoren för överlåtelsen
av fastigheten; dels ett köpebrev som
innehåller uppgift om k öpeskillingen,
säljarens överlåtelseförklaring och en
kvittens av säljaren att köparen har
betalat köpeskillingen. Det är normalt
på grundval av endast köpebrevet som
köparen söker lagfart på fastigheten.
Formkraven för överlåtelse av fast
egendom medför att optionsavtal
(utfästelse om framtida överlåtelse)
avseende fast egendom inte är giltiga.

Christer Hagberg

advokat, Advokatfirman Lindahl KB

normalt, oavsett om du är säljare eller
köpare, att affären går formellt korrekt
till och med balanserade avtalsvillkor.
Anlitas advokat av någon av parterna
är det viktigt att k änna till att advokaten,
inom ramen för god advokatsed,
endast är skyldig att tillvarata sin upp
dragsgivares intressen.
FORMKRAV FÖR ÖVERLÅTELSE
AV FASTIGHET

Lagbestämmelserna om överlåtelse av
fast egendom finns i den s k jordabalken.
Överlåtelse av fast egendom måste ske
genom en skriftlig köpehandling som
undertecknas av säljaren och köparen.
Köpehandlingen måste innehålla
uppgift om köpeskillingen och en förkla
ring av säljaren att fastigheten överlåts
till k öparen. Uppfylls inte dessa form
krav är köpet ogiltigt.

fel som köparen sålunda inte upptäckt
eller borde ha upptäckt, så kallade dolda
fel.
Det är av dessa skäl att rekommen
dera att som köpare anlita en sakkunnig
besiktningsman innan köpet. Alternativt
kan köpeavtalets giltighet villkoras av att
det inte framkommer några väsentliga
fel vid köparens besiktning. En säljare
är dock oftast obenägen att låta affären
vara ”svävande” på sådant sätt efter det
att köpeavtalet ingåtts.
Om fastigheten är behäftad med fel
som köparen får åberopa med hänsyn
till undersökningsplikten, har köparen
rätt till avdrag på köpeskillingen. Avdra
get på köpeskillingen kan förenklat sägas
motsvara kostnaden för att åtgärda felet.
Köparen kan även i vissa fall ha rätt
till ersättning för skada som inte täcks av
nedsättningen av köpeskillingen.
	Är felet av väsentlig betydelse får
köparen häva köpeavtalet. En förutsätt
ning för detta är dock, som huvudregel,
att köparen väcker talan mot säljaren

om hävning inom ett år från tillträdet av
fastigheten.
HAR SÄLJAREN EN
UPPLYSNINGSPLIKT?

Någon generell upplysningsplikt för
säljaren finns inte. Det avgörande för
om ett fel får påtalas av köparen är
om köparen upptäckt eller borde ha
upptäckt felet oavsett om säljaren k ände
till felet. Rena svikliga eller o hederliga
förfaranden av säljaren kan dock för
ta bristande undersökning av köparen
och även förta giltigheten av ansvars
frisrivningar av säljaren. Oavsett detta
torde det ligga i säljarens eget intresse att
upplysa köparen om de fel och s ymptom
på fel som säljaren känner till för att
minska risken för felansvar.
SÄLJARANSVARSFÖRSÄKRING

Säljaren kan i samband med försäljning
en av sin fastighet teckna en försäkring
som täcker säljarens ansvar för dolda
fel. Därigenom begränsar säljaren sin

e konomiska risk och samtidigt säkerställs
köparens rätt till ersättning för dolda fel.
Försäkringen kostar mellan ca 5 6007 600 kronor beroende på den önskade
ersättningsnivån.
FYRA AVSLUTANDE RÅD

• Anlita registrerad fastighets
mäklare eller annan juridiskt
sakkunnig vid köp eller försäljning
av fastighet.
• Som köpare bör du mycket noga
undersöka fastigheten i alla dess
delar, helst genom sakkunnig 		
besiktningsman.
• Som säljare bör du upplysa
köparen om de fel och symptom på
fel som du faktiskt känner till.
• En säljaransvarsförsäkring ger
en trygghet för både säljaren och
köparen.

FEL I FASTIGHET OCH KÖPARENS
UNDERSÖKNINGSLIKT

Enligt jordabalken skall fastigheten
överensstämma med vad som avtalats
mellan parterna. Säljaren kan exempel
vis ha utfäst att fastigheten är i visst
skick. Fastigheten skall vidare inte
av-vika från vad köparen med fog
kunnat förutsätta vid köpet med hänsyn till fastighetens ålder och skick.
Särskilt i sistnämnda avseende akt
ualiseras köparens undersökningsplikt,
eftersom köparen inte får åberopa fel
som köparen borde ha upptäckt.
Köparens undersökningsplikt är
långtgående och innefattar att köparen,
med utgångspunkt från bl a fastighet
ens skick, måste gå igenom fastigheten
noggrant i alla dess delar. Upptäcks
symptom på fel eller är fastigheten i
sådant skick att vissa fel kan misstänk
as, är köparen skyldig att gå vidare med
fördjupade undersökningar i aktuellt
avseende. Säljaren ansvarar endast för

Ett affärsråd ska vara glasklart.
IntE gömmas I En hög av pappEr.
Du vill ha raka svar och tydliga råd. Det är en ambition vi delar, oavsett komplexiteten
i problemet. Vi behärskar affärsjuridikens alla områden och har spetskompetens inom
bland annat life science, immaterialrätt, teknologi, media och telekom.

www.lindahl.se
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Läge för
nytt bolån?
Välkommen! (Det kan löna sig mer än du tror)

Björkhagen

Parkliknade trädgård

Vacker villa med historia som Västra Brobys sommarkoloni.
Under tidigt 70-tal renoverades villan och nu kan det bli Er
tur att sätta Er prägel efter önskemål och behov.

Helsingborg

Ängelholm

Hamntorget 5
Telefon 042-13 16 00

Storgatan 83 E
Telefon 0431-129 00

Båstad
Strandgatan 23A

Med absolut toppläge på första parkett
invid Båstad småbåtshamn och strand
promenad finns 2 st totalrenoverade etage
lägenheter med havsutsikt och balkong/
terrass. Lättskött boende med hela Båstad
på en forehands avstånd!
Rum: 3 resp 4 rok
Boarea: 91 resp 123 m²
Avgift: 2 957 kr/mån
resp 3 787 kr/mån
Pris:
4 450 000 kr
resp 5 950 000 kr
Kontakta: Marie Fraser

0731- 58 16 16

Från entrén centralt i huset, når man kök
med mindre matplats, härefter finns det
2 rum i fil som man kan använda efter
eget behov, nedsänkt trappa till isolerad
veranda med dubbeldörrar. 2 ytterliga
re rum finns på entréplan varav det enda
blir ett genomgångsrum. Badrum med
bastu, samt gästwc. Ovanvåning med all
rum med utgång till balkong i väster, vär
mande öppen spis med kassett. 3 sovrum,
50
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badrum samt klädförvaring.
Hela den parkliknande träd
gården badar i sol. Flera uteplat
ser att välja på bl. a nedsänkt sten
satt uteplats med guldfiskdamm.
Det finns flera olika sorters
fruktträd, och inte att för
glömma ett avskilt orange
ri med massor av vindruvor.
Bra förrådsutrymmen.

Björkhagen
Majgårdsvägen 2
Boarea: 237 m²
Biarea: 24 m²
Rum: 8 varav 4-5 sovrum
+ gästlägenhet
Tomt: 1 400 m²
Pris: 4 350 000 kr
Kontakta:
Jenny Danielsson
0708-57 16 16
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Ängelholm

Paddling i Rönne å. Kanoter hyr du genom
Kanotcentralen i Stockamöllan.

Bjäredalsvägen 664

Charmig gård i mkt bra skick. Här
finns möjlighet till både eget boende,
verksamhet, generationsboende,
hästgård, gästlägenhet, B & B m.m.
Boningshus om 5 rok, 140 m²,
gästlgh, lokaler om ca 125 m², stall
om 5 boxar, garage, paddock m.m.
Boarea: 140 m2
Rum: 5 varav 3 sovrum/boningshus
Tomt: 27 831 m2
Pris: 6 000 000 kr
Kontakta: Jenny Danielsson
0708-57 16 16

”Skånes Amazonas”
Ängelholm
Villagatan 18

Beläget i ett lugnt omtyckt område med
bara ett par minuters promenad från
gågatan finns detta gedigna och trivsamma
stenhus byggt 1924. Den gamla charmen
är bevarad med många originaldetaljer.
Stora ljusa rum och fin takhöjd. Uppväxt
charmig trädgård med uterum.
Boarea: 154 m2
Biarea: 106 m2
Rum: 5 varav 3 sovrum
Tomt: 980 m2
Pris: 4 590 000 kr
Kontakta: Marie Fraser

0731- 58 16 16
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Skall man egentligen avslöja
sina smultronställen? Blir det
alltför många andra som
upptäcker dem så kanske de
förlorar sin charm – eller
kanske skall man berätta så
att det är större chans att det
finns kvar även i framtiden?
Svårt dilemma…
	När jag för 25 år sedan
skulle slå ner mina bopålar
i den skånska myllan visste
jag inget alls om nordvästra
Skåne men slumpen gjorde att jag
rotade mig i Vejbystrand. En fantast
isk liten pärla i bandet av små orter
utefter Skäldervikens kust. En kilo
meterlång sandstrand, vackra vand
ringsleder och med utsikt över både
Hallandsåsen och Kullaberg.
Eftersom jag nog personligen är mer
för natur än stad så uppskattar jag
Bjärehalvön för allt vad den har att
erbjuda av naturupplevelser. 		
Vejbystrands fantastiska sandstrand –
att ta ett tidigt morgondopp före alla an
dra hittar dit, eller att på kvällen packa
en picknick korg, gärna boulespelet och
några goda vänner – helt enkelt att
njuta av det lilla enkla. En glass från
Glassbåten i hamnen eller något gott att
äta och dricka Hos Jonas när solen gå
ner över havet är en upplevelse i sig.
Känner man för mer dramatik är
Hovs Hallar och Trollehallar två av
mina favoritplatser. Båda är lika stora
valvet.se 		

naturupplevelser fast ändå totalt olika
och Trollehallar med sina snapp
hanestallar och lite mystiska bokskog
kanske kittlar fantasin lite extra både
hos stora och små. På vägen hem
stannar vi gärna på Fika på torpet –
ett litet café mitt ute i ingenstans men
med en kakbuffé som inte går av för
hackor.
Vill man ut i naturen på ett mer
organiserat sätt får man absolut
inte missa en tur på ”Skånes
Amazonas” - Rönne å,
helst med kanot men är
man lite lat så duger en
guidad tur med Laxen
nästan lika bra. Passa
också på att ta en prome
nad i Lergökastan –
Ängelholm. Kulturarvet
hålls i allra högsta grad
levande med många
keramikverkstäder,

(jo, fikan smakar visst
bättre ur vackra muggar)
och Pyttan Åbergs
bruksföremål är en av
mina favoriter. Är jag
sugen på något litet men
gott att äta så finns
Baratapas tvärs över
gatan, eller varför inte
Ostbutiken, som inte
bara s äljer ost från hela
världen, utan också har
världens godaste soppor
och sallader. Ett annat favorittillhåll är
Torstens som både har riktigt bra
lunch, men där man även kan sitta på
uteserveringen med ett glas vin och se
hela Ängelholm passera förbi.
Ett annat av mina stora intressen är
trädgård dels min egen som jag påtar i
när jag har tid, men ibland behöver
man ju också ny inspiration och då
besöker jag gärna Lotties trädgård strax utanför stan. En träd
gård anlagd med stor känsla och
mycket charm och här finns
både café och plantbutik.
Marie Fraser,
mäklare på Valvet,
tipsar om sina
smultronställen
På Bjärehalvön
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bjäRE

straX öster om

ängelholm

Livskvalitet

en ovanligt lyckad kombination av en traditionell
skånegård med ett toPPmodernt boende genomsyrad av kvalitet och tekniska lösningar.

Den klassiska trelängade skånegården
är renoverad med hög standard och
med både design och tekniska lösningar
i focus. Sobra och exklusiva materialval,
väl genomtänkta och toppmoderna iT
lösningar, jordvärme med vattenburen
golvvärme även i garage och verksam
hetsdel är bara några av de faciliteter
som finns. Boningshus med stort allrum
och exklusivt italienskt kök i öppen
planlösning – perfekt för socialt um
gänge. 23 sovrum på övre plan. Gamla
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stallet är omvandlat till ett ljust kon
tor/gästlägenhet, samt flera garage
och förråd. Gamla ladan är inredd
med garage, förråd och verk
samhetsdel om ca 210 m²,
oinredd vind. Stor härlig
trädgård med fina vyer i
alla väderstreck.
Det geografiska läget är
idealiskt, lugnt och lantligt
men ändå bara några
minuter från ängelholm.

med design
& Funktion
ängeLhoLm
mardaL

Boarea: 200 + 150 m²
Biarea: 210 + 90 m²
tomtarea: 16 206 m²
PriS: 9 500 000 kr
kontakta: marie fraSer

0731- 58 16 16

VA LV E T S V E R A N D A | m A R S 2 0 1 4

|

55

b j ä re

b j ä re

VEJBYSTRAND
Falkvägen 16 10

Stor tomt med generös byggrätt
i charmigt villaområde bara några
minuter från hav och bad!
Exempelhus från Willa Nordic.
Tomtarea: 1 381 m²
Pris: 1 700 000 kr
Kontakta: Marie Fraser

0731- 58 16 16

VEJBYSTRAND
Skogsvägen 53

Några hundra meter från hav och
strand har du nu ett sällsynt tillfälle
att skapa ditt eget drömboende
med valfri husmodell från Willa
Nordic.

Hedin Bil.
Hur smart som helst.
Alltid 1000 bilar i lager.
Se alla bilar på vår hemsida hedinbil.se

Tomtarea: 1 809 m²
Pris: 2 600 000 kr

Hedin
HedinBil
Bil

Kontakta: Marie Fraser

0731- 58 16 16

HELSINGBORG: Garnisonsgatan 5. Tel: 042-16 63 10
Öppet: Vardag 8-18 • Lördag 11-15 • Söndag 12-15

hedin bil.indd 1

Vejbystrand

ÄNGELHOLM: Klippanvägen. Tel: 0431-41 60 74
Öppet: Vardag 8-18 • Lördag 11-15

Mercedes-Benz A180 Business Hedin Edition

2013-09-02 16.31

Eket

Västrarp 130

Saltörsvägen 10

3 längad korsvirkeshus. Tilltalande
gård byggd 1993 med de gamla
detaljer både ute/inne. Kullerstensgångar och köksträdgård.

Stort rymligt hus med utmärkt läge, ett
stenkast från havet. Stor balkong med utsikt
över Skälderviken. Täljstenskamin i kök och
öppen spis på ovanvåningen. Gästhus med
fullutrustat kök och duschrum/tvätt beläget
på baksidan av tomten. Gränsar till
allmänning.

Nu 239 900:- inklusive 3 års fri service.

Boarea: 220 m²
Rum: 5 varav 3-4 sovrum
Tomt: 1 318 m²
Energiprestanda: 98 kWh/m²/år
Pris: 4 950 000 kr

Månadskostnad: 2495:-*

HEDIN EDITION = Night Package, Svarta speglar,
Svarta lister, 18” tvåfärgade fälgar, Tonade rutor

|
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Kontakta: Jenny Danielsson
0708-57 16 16

Ord pris 246 650:-. *Gäller vid köp av ny A 180 Business Hedin Edition lagerbil, 20% kontantinsats, 36 månader 5,45% ränta, res

ÄNGELHOLM: Klippanvägen. Tel: 0431-41 60 70 Öppet: Vardag 9-18 Lördag 11-15
Mer info på vår hemsida: www.hedinbil.se

Kontakta: Jenny Danielsson
0708-57 16 16
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Boarea: 172 m²
Rum: 5 varav 2-3 sovrum
Tomt: 3 000 m²
Energiprestanda: 142 kWh/m²/år
Pris: DISKUTERAS
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BJÄ R E

b j ä re

Munka-Ljungby

EPADALEN

Södra Järnvägsgatan 7-9

Ljus, renoverad 1½ plans villa
med källare, uppförd 1946.
Påkostat badrum med både badkar
och dusch. Stor uppväxt hörntomt
om 1 100 m².

Espehögsgatan 27

Stationshuset i Munka Ljungby
– en unikt fastighet med många
möjligheter. Bara fantasin sätter
gränser! Två lägenheter och
gästhus. Garage och förråd. Perfekt
för verksamhet eller ett fantastiskt
rymligt boende!

Boarea: 164 m²
Biarea: 100 m²
Rum: 6 varav 4 sovrum
Pris: 3 450 000 kr

Boarea: 255 m²
Biarea: 35 m²
Rum: 7 varav 2-5 sovrum
Tomtarea: 1 781 m²
Pris: 3 600 000 kr

Kontakta: Linda Wahlberg
0708-61 16 16

Björkhagen

Kontakta: Marie Fraser

0731- 58 16 16

Kustroddarevägen 27

Tomt i charmigt villaområde.
Tomten erbjuder delvis havsutsikt. Planen tillåter 1,5 plans hus
samt komplementbyggnad, dvs
ca 225 m² byggyta varav 40-60 m²
är komplementbyggnad.
Tomt: 4 460 m²
(ca 900 m² får bebyggas)
Pris: 1 945 000 kr
Kontakta: Jenny Danielsson
0708-57 16 16

Vejbystrand
Mullbärsvägen 5

Välkomna till denna välplanerade
1 plans villa belägen på en lugn gata
i Vejbystrand, med hamnen och den
långa sandstranden. Trädgården
omgärdas dels av en tät idegranshäck
och stenmur på flera sidor. Stor yta
är stenlagd och flera uteplatser är
omgärdade av stenmur. Dessa sten
murar är inte limmade och går att
flytta. Välbyggd murad pool med
elektriskt poolöverdrag.

Höganäs Villabesiktning AB

Varför Överlåtelsebesiktning
En köpare förblindas ofta av husets läge,
utseende och status. För att kunna upptäcka fel
på huset och slippa obehagliga överaskningar
krävs som regel en hel del kunskap och
erfarenhet som de flesta köpare inte har.

Boarea: 135 m²
Biarea: Uterum ca 18 m²
Rum: 5 rum 3 sovrum
Tomt: 923 m²
Pris: 3 595 000 kr

Det är därför ni ska anlita en certifierad
besiktningsman som kan hus och kan ge
er ordentlig dokumentation på vad ni köper.
Jag har varit i branchen i 45 år, både som
byggmästare och besiktningsman.

Kontakta: Jenny Danielsson
0708-57 16 16

Kontakta en oberoende besiktningsman, ring
Höganäs Villabesiktning
Roland Fagerlund, godkänd av SBR och Sitac

Tel: 042-71038
Hemsida: www.villabesiktning.se
Email: rfbygg@telia.com
58
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SToRhuS

SToRhuS

Helsingborg norr

Bostadsfastighet i patricierstil. Fastigheten
ligger nära fria bad med delvis fri utsikt
över sundet. Fastigheten är byggd i början
av 1900-talet och totalt ombyggd 1982.
unik lägenhet om 204 m² med fri sunds
utsikt, 2 terrasser, hiss rakt in i lägenheten
finns disponibel för köparen.
kontakt
gert PerSSon
Peter Wittander
niLS-erik Jidemo

042-12 16 16

gert.persson@valvet.se
pewi@valvet.se
nils-erik.jidemo@valvet.se

Perstorp centrum

NilsErik Jidemo

Peter Wittander

Gert Persson

En av Perstorps vackraste fastigheter,
centralt belägen med direkt närhet till bra
kommunikation. Fastigheten är i gott skick.
Renoverad 1994. 8 lägenheter och 5 lokaler.
Hyresintäkter: 710 000 kronor (2013),
allt uthyrt. Säljes i bolagsform.

Håkan Gillisson

kontakt
gert PerSSon
Peter Wittander
niLS-erik Jidemo

nordvästra Skåne är en het region. Här är tillväxten bland de bästa i landet, läget nära
Köpenhamn och kontinenten gör den attraktiv att både bo och verka i.
Valvet är en oberoende mäklare som förmedlat storhus och kommersiella fastigheter
här i över 20 år. i snitt 30 förmedlade fastigheter/bolag per år berättar en del om våra
framgångar.
Vi har örnkoll på marknaden.
Vårt uppdrag omfattar, förutom förmedling, även förvaltning, värdering, juridik och
hyresförhandling. Men det är i första hand vår kontaktbok som är den stora tillgången.
idag har vi bl a uppdrag för Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen, privata fastighets
bolag och kommuner.

042-12 16 16

gert.persson@valvet.se
pewi@valvet.se
nils-erik.jidemo@valvet.se

”En bra affär börjar med ett bra möte, så låt oss träffas och lära
känna varandra – det tjänar du på!”
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st o r h u s

3 st fastigheter i Landskrona

Tre välskötta fastigheter som säljes
i bolagsform. Samtliga ligger nära
varandra och är centralt placerade.
Ett bra tillfälle att förvärva och eller
komplettera redan befintligt bestånd.
Hyresintäkter om 2 228 000 kronor
(2013), 27 lägenheter, 2 lokaler.
OBS! Fastigheterna säljs i ett paket,
alltså ingen försäljning styckevis.
Kontakt
Gert Persson
Peter Wittander
Nils-Erik Jidemo

delar av våra sålda objekt
t o m januari 2014
Helsingborg
Bostadsrätt, Drottninggatan 48, 2.800.000:Bostadsrätt, Drottninggatan 118, 4.500.000:Bostadsrätt, Drottninggatan 60, 3.100.000:-

Vi presenterar

Nya märken i butik nu! Både till dam och herr.

Bostadsrätt, Drottninggatan 84, 2.300.000:Bostadsrätt, Drottninggatan 212A, 4.600.000:Bostadsrätt, Drottninggatan 31, 6.050.000:Bostadsrätt, Bollbrogatan 3, 3.505.000:-

042-12 16 16
gert.persson@valvet.se
pewi@valvet.se
nils-erik.jidemo@valvet.se

Bostadsrätt, Kadriljvägen 64, 2.000.000:Bostadsrätt, Bella Vistavägen 81, 1.900.000:Bostadsrätt, Röamöllagatan 42, 1.325.000:Bostadsrätt, Hjälmhultsgatan 12, 1.320.000:Bostadsrätt, Nedre Långvinkelsgatan 19, 1.995.000:Bostadsrätt, Kompanigatan 12, 2.300.000:Bostadsrätt, Tullaregatan 12, 5.600.000:Bostadsrätt, Nedre Långvinkelsgatan 8, 1.660.000:Bostadsrätt, Mellersta Stenbocksgatan 7, 2.050.000:Bostadsrätt, Ehrensvärdsgatan 2, 3.795.000:Bostadsrätt, Mellersta Stenbocksgatan 3, 1.800.000:Bostadsrätt, Kopparmöllegatan 15B, 1.425.000:Bostadsrätt, Hästmöllegränden 4B, 1.975.000:Bostadsrätt, Tågagatan 28, 3.400.000:Bostadsrätt, Tågagatan 28, 2.700.000:Bostadsrätt, Södra storgatan 19, 3.150.000:Bostadsrätt, Kvarnholmsgatan 4, 2.995.000:Bostadsrätt, Farmgränden 9, 1.549.000:Ägarlägenhet, Södra Strandgatan 15, 3.000.000:Villa, Bondegatan 31B, 3.700.000:-

helsingborg väla södra

Villa, Tulpangatan 6, 3.550.000:-

Modern kontors och industrifastighet
på Väla Södra industriområde.
Byggrätt finns på ca 1 400 m².
3 280 m². Säljes i bolagsform.

Villa, Körmästarevägen 6, 3.595.000:-

Hyresintäkter: 2 664 000 kr
Pris: 23 000 000 kr

Villa, Sofierovägen 12 B, 8.350.000:-

Kontakt		
Gert Persson
Peter Wittander
Nils-Erik Jidemo

042-12 16 16
gert.persson@valvet.se
pewi@valvet.se
nils-erik.jidemo@valvet.se

Villa, Hövdingegatan 7 B, 3.995.000:Villa, Lenngrensgatan 1, 6.700.000:Villa, Drottninggatan 204, 12.100.000:Villa, Drottninggatan 131, 24.500.000:Villa, Drottninggatan 206, 15.900.000:Villa, Bengt Lidners Gata 1, 13.500.000:Villa, Bellmansgatan 2, 11.000.000:Villa, Gröntevägen 11, 6.240.000:Villa, Hövdingegatan 4, 4.600.000:Villa, Nämndemansgatan 25, 3.075.000:Villa, Stagneliusgatan 4, 7.275.000:Villa, Gröntevägen 11, 6.240.000:Villa, Weijlanders gata 8, 7.850.000:-

HELSINGBORG centralt

Villa, Konsulns väg 25, 5.500.000:-

Totalrenoverad (2003) kontorsfastighet
med bra läge på södercity i Helsingborg.
Fastigheten är uthyrd till kommunal
förvaltning. Stor potential för ökade
intäkter.

Villa, Paviljonggången 8, 8.700.000:-

Kontakt		
Gert Persson
Peter Wittander
Nils-Erik Jidemo

Kullabygden

042-12 16 16
gert.persson@valvet.se
pewi@valvet.se
nils-erik.jidemo@valvet.se

Villa, Erik Dahlbergs gata 1, 8.075.000:Villa, Bengt Langhs gata 12, 16.900.000:Villa, Wachtmeisters väg 20, 7.560.000:Tomt, Gravarliden 23, 11.050.00:-

Villa, Norra Strandvägen 24, 7.500.000:Villa, Bidevindsvägen 4, 5.350.000:Villa, Tursitvägen 9, 6.600.000:-

FORTSÄTTNING på sid 64
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delar av våra sålda objekt t o m januari 2014, forts. från s 63
Forts. Kullabygden
Villa, Torviggsgränd 2, 6.500.000:Villa, Glarhallavägen 4, 5.850.000:Villa, Månstorpsvägen 36, 3.545.000:Villa, Syllstensvägen 11, 3.180.000:Villa, Lerbergsvägen 74 B, 6.650.000:Villa, Norra Strandvägen 24, 7.500.000:Villa, Strandlyckevägen 1, 13.000.000:Villa, Strandrågsvägen 18, 2.999.000:Villa, Prästavägen 637, 5.605.000:Villa, Niagaravägen 21b, 4.500.000:Villa, Sillgränd 25, 4.950.000:Villa, Kalvlyckevägen 1, 4.275.000:Villa, Varvsgatan 5, 8.235.000:Villa, Plommonvägen, 4.000.000:Villa, Täppevägen 39, 5.050.000:Villa, Lerbetsvägen 55, 2.100.000:Villa, Prins Carlsgatan 14B, 2.825.000:Villa, Törnrosvägen 24, 4.050.000:Tomt, Skrehällan 9, 3.000.000:Bostadsrätt, Valborgs Guda 9, 2.075.000:Bostadsrätt, Valborgs Guda 18, 1.700.000:Fritidshus, Grytvägen 26, 4.300.000:Tomt, Grytvägen 20B, 3.100.000:-

B å s ta d
Villa, Hillarpsvägen 70, 5.450.000:Villa, Ängalagsvägen 100, 3.800.000:Villa, Hillarpsvägen 70, 5.450.000:Villa, Ängalagsvägen 100, 3.800.000:Fritidshus Sibyllavägen 5, 2.600.000:Sibyllavägen 5, 2.600.000:Bostadsrätt, Strandgatan 23A, 3.850.000:Tomt, Rosins Väg, 2.500.000:-

Villa, Vinkelvägen 7, 7.300.000:Villa Gotlandsgatan 7, 2.175.000:Landskrona
Ålabodsstranden 79, 4.150.000:Ålabodsstranden 100, 10.250.000:Ålabodsstranden 55, 3.500.000:Strandvägen 291, 6.700.000:Norra Fiskehamnsgatan 11 C, 2.690.000:Mellangatan 21, 3.925.000:-

Ängelholm
Bostadsrätt, Landshövdingevägen 5C, 3.075.000:Bostadsrätt, Jordgubbsvägen 24, 1.385.000:Villa, Havsbadsvägen 115, 5.150.000:Villa, Kustroddarevägen 10, 3.225 000:Villa, Lingvägen 17A, 2.200.000:Villa, Vinkelvägen 22, 5.430.000:Villa, Blåmesvägen 16, 2.700.000:Villa, Mullbärsvägen 8, 3.775.000:Villa, Brinkvägen 4, 7.500.000:Villa, Vinkelvägen 36, 4.200.000:Villa, Kustroddarevägen 17 E, 4.200.000:Villa, Vårvägen 17, 3.025.000:Villa, Västrarp, 2.135.000:-

valvet.se

www.repetera.se

www.helahus.se

BEFRIA DINA SINNEN.
DEN FÖRSTA BMW 4-SERIE CABRIOLET NÅGONSIN.
Den första BMW 4-serie Cabriolet någonsin övertygar med en unik frihetskänsla: dynamisk, elegant och
sportigare än i någon annan BMW Cabriolet. Våra designers och ingenjörer har i BMW 4-serie Cabriolet
lyckats skapa en formfulländad kör- och frihetsupplevelse för alla sinnen.

NYA BMW 4-SERIE CABRIOLET. PRIS FRÅN 429.000 KR.
SVERIGEPREMIÄR VÅREN 2014. BESTÄLLNINGSBAR NU.

Paulssons Bil Helsingborg Tel: 042-32 97 00. Mån-fre: 8-18. Lör: 11-15. Sön: 12-15.
Paulssons Bil Ängelholm Tel: 0431-41 57 30. Mån-fre: 9-18. Lör: 11-15. Sön: Stängt.

Paulssons Bil

Alltid med BMW Fri Service i 3 år/8000 mil.

GLÄDJE ÄR BMW.

Bränsleförbrukning, blandad körning enligt ECE norm: fr 4.8l/100 km. CO2 fr 127g/km. Miljöklass EU5.
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Vi bygger med engagemang!
Vi är ditt kompletta bygg- och inredningsföretag. Vårt mål är enkelt och tydligt. Vi jobbar
med att skräddarsy och förverkliga de drömmar du har kring ditt boende och hem.
Har du idéer, så gör vi dem till verklighet. Har du inte idéer, så har vi det. Massor!
Oavsett om det handlar om nybyggnation, renovering, inredningsprojekt, eller en mix
av allt det, så har vi erfarenheten, kompetensen och inte minst idéerna för att göra ditt
boende till något alldeles extra.
Från stora projekt till mindre, med platsbyggda lösningar, fiffig förvaring och kloka
oväntade planlösningar. Allt det som ger ditt ”nya” hem den där efterlängtade känslan av
trivsel, kvalitet och njutning. Hos oss finner du kreativa, spännande och smarta lösningar
för ditt boende – och en byggprocess som stavas smidighet från start till mål. Det är det
vi menar med att ”vi bygger med engagemang”! Välkommen till Helahus!

Helahus AB • Strandbadsvägen 9, 252 29 Helsingborg
042-14 14 17 • info@helahus.se • www.helahus.se
valvet.se 		

Foto: Mickael Tannus (bild 2&3)

Nybyggnation och tillbyggnad
Ombyggnation och renovering
Heminredning – färg/material/unika lösningar

vi bygger med engagemang
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Lär känna oss på Valvet
– det tjänar du på
Jenny Danielsson
Fastighetsmäklare

Marie Fraser
Fastighetsmäklare

Peter Imméll
ägare, Fastighetsmäklare

Sebastian Maman
Fastighetsmäklare

Direkt: 0431-828 36
Mobil: 0708-57 16 16
jenny.danielsson@valvet.se

Direkt: 0431-828 36
Mobil: 0731-58 16 16
marie.fraser@valvet.se

Direkt: 042-28 75 73
Mobil: 0708-40 16 16
peter.immell@valvet.se

Direkt: 042-12 16 16
Mobil: 0709-56 16 16
sebastian.maman@valvet.se

Susann Rudberg
Administration
och reception
Direkt: 042-28 75 77
susann.rudberg@valvet.se

Håkan Wærnér
Fastighetsmäklare
Direkt: 042-28 75 82
Mobil: 0708-50 16 17
hawa@valvet.se

Valvet finns idag både i centrala Helsingborg,
Ängelholm och i det pittoreska fiskeläget V
 iken,
drygt en mil utanför staden. Det är platser
valda med stor omsorg. Längs kusten i norra
Helsingborg, via charmiga, attraktiva byar,
genom vackra, böljande skånska fält och utmed
långa, vita stränder, möter vi ständigt nya säljare
och köpare på orter vi känner väl. Aldrig långt
från havet. Hör av dig till oss så delar vi med oss
av vår kunskap och vårt kontaktnät. Välkommen!

Helsingborg
Fågelsångsgatan 4	Telefon: 042-12 16 16
252 20 Helsingborg
Fax: 042-12 66 80
valvet@valvet.se		

Viken
Bobbie Donander
Fastighetsmäklare

Pia Garnow
Ekonomi och förvaltning

Nils-Erik Jidemo
Fastighetsmäklare

Tina Parmlid
Fastighetsmäklare

Jan Swensk
Fastighetsmäklare

Linda Wahlberg
Fastighetsmäklare

Direkt: 042-28 75 81
Mobil: 0701-44 16 16
bobbie.donander@valvet.se

Direkt:042-28 75 74
pia.garnow@valvet.se

Direkt: 042-12 16 16
Mobil: 0703-45 48 88
nils-erik.jidemo@valvet.se

Direkt: 042-12 16 16
Mobil: 0709-84 16 16
tina.parmlid@valvet.se

Direkt: 042-12 16 16
Mobil: 0709-14 16 16
jan.swensk@valvet.se

Direkt: 0431-828 36
Mobil: 0708-61 16 16
linda.wahlberg@valvet.se

Bygatan 28		Telefon: 042-12 16 16
263 61 Viken		
Fax: 042-12 16 03
valvet@valvet.se

Ängelholm
Rönnegatan 1		Telefon: 0431-828 36
262 32 Ängelholm
Fax 0431-36 89 93
valvet@valvet.se

Nästa nummer av
Valvets Veranda är
planerad till maj.
Är du i säljtankar,
kontakta oss!
Patrick Engström
VD, Fastighetsmäklare

Jessica Heinegren
Fastighetsmäklare

Alexander Jämthagen
Fastighetsmäklare

Gert Persson
Ägare, fastighetsmäklare

Peter Wittander
Ägare, Fastighetskonsult

Håkan Gillisson
Förvaltning

Direkt: 042-28 75 76
Mobil: 0708-27 16 16
patrick.engstrom@valvet.se

Direkt: 042-28 75 87
Mobil: 0708-20 16 16
jessica.heinegren@valvet.se

Direkt: 042-12 16 16
Mobil: 0708-24 16 16
alexander.jamthagen@valvet.se

Direkt: 042-28 75 75
Mobil: 0708-46 66 66
gert.persson@valvet.se

Direkt: 042-12 16 16
Mobil: 0733-58 54 40
pewi@valvet.se

Direkt: 042-12 16 16
Mobil: 0730-84 27 61
hakan.gillisson@valvet.se
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Vänner på Ver andan

www.ovhelsingborg.se

|

www.ovbeachhandboll.com

Bulthaup är köksarkitektur på högsta nivå.

bulthaup helsingborg. Ekstedt Kök & Arkitektur.
Hälsovägen 5, 252 21 Helsingborg. Tfn: 042-13 08 20
www. bulthaup.com

Dina drömmar blir verklighet

Så många som möjligt – Så länge som möjligt

Bang & Olufsen
Drottninggatan 58. Helsingborg. 042-13 11 70
Helsingborg@beostores.com

Hittarps IK. Box 190 50, 250 19 Helsingborg
Klubbchef: Mattias Hallberg, 0705-39 42 15

Tack till alla våra sponsorer!

Vi inreder alla rum!

www.hif.se

Kinnarpsinterior Helsingborg AB
Garnisonsgatan 22, 254 66 HELSINGBORG
info.hbg@kinnarpsinterior.se 042-38 83 00

Flest avgångar till Stockholm.

Läs mer och boka din resa på www.kullaflyg.se
Välkommen ombord!
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bordsbokning: 042-14 97 30
bokabord@palsjomatbar.se
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