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Nu flyttar vi ut på verandan
Vi är nog alla lite tagna av att sommarvärmen kom med full
kraft redan i april. Vilken rivstart. Personligen tror jag inte alls att
svenskar är inbundna, nej det är bara sol och värme som fattas.
Så fort en solglimt syns åker grillen fram och glada vänner bjuds in.
Att då ha ett hem med en inbjudande veranda, och gärna vacker
utsikt, är en dröm för många.
Glädjande nog kan jag berätta att vi ser en tydlig uppåtgående
trend för premiummarknaden och att rekordmånga bostäder finns
ute till försäljning. Vi på Valvet har genom vårt stora kontaktnät
tillgång till flera verkligt attraktiva objekt.
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Men vare sig du söker ditt drömboende eller kanske är på väg att
sälja din bostad är naturligtvis valet av mäklare viktigt. Här spelar
både personkemin och mäklarens förmåga att få igenom affären 
till rätt pris in. För mig är det därför ett särskilt nöje att i det här
numret av Valvets Veranda få visa mina kollegors stora engage
mang och kunskap. Vi bjuder in dig till oss. På sid 4 får du följa
med Jessica Heinegren en helt vanlig dag på jobbet.
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Ett annat glädjeämne är att vårt magasin Valvets Veranda har blivit
en mycket uppskattad och efterfrågad kanal till marknaden. Därför
ökar vi upplagan till 20 000, och har dessutom sett till att den får
skräddarsydd distribution. Vår absoluta ambition är
som alltid att förmedla fastigheter med utsikt över
nordvästra Skånes allra bästa lägen.
Världen är hennes arbetsfält, men hennes plats
på jorden är huset i Viken (som förmedlades
av Valvet). På sidan 10 kan du läsa om Linda
Bjernstål, en sann entreprenör som
lyckats i en tuff bransch.
Sommaren är här, fram med grillen!

Patrick Engström

vd, Valvet Mäklarfirma
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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
Danagård Litho, kontakt Tomas Åkerberg,
tel. 042-28 44 06
Vi reserverar oss mot eventuella tryckfelw
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En helt
vanlig
dag
Visningar, budgivning och kontrakt...
vad gör en fastighetsmäklare en vanlig
arbetsdag egentligen?
Fastighetsmäklaren Jessica, på Valvet
i Helsingborg, visar runt och berättar.
Häng med! >>

T e x t: Je s s i c a H e i neg r en
F o to : F r ed r i k A hlbä c k
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En vanlig dag för mig innebär att aldrig
helt och hållet veta hur den kommer
att se ut. Man möter ständigt olika
sorters människor, livsöden och bostäder
såklart! Jag tycker variationen är väldigt
stimulerande och i detta yrket finns
alltid mer att lära sig inom flera olika
områden.
	Kalendern kan en dag se luftig ut,
men tar senare en oväntad vändning
och ger inte många minuter över.
När man som kund har fattat ett
beslut kring något, så vill man ofta att
det ska ske så snabbt som möjligt!
Våra arbetsdagar innebär en hel
del telefonsamtal, möten, uppföljning,
värderingar, visningar och förberedelser
av nya bostäder som ska säljas.
En väldigt rolig del av jobbet tycker
jag är att man får följa sina kunder från
första steget i processen till det sista, då
nycklarna lämnas över till nya förvän
tansfulla köpare. Då hinner man bygga

upp en bra kundrelation och minns dem
även efter att affären är avslutad. För
mig finns det inget roligare än att få till
en affär där både köpare och säljare är
nöjda!
Hur lyckas vi?

Vårt sätt att agera professionellt har
uppskattats av kunder i över 20 år
och vi har lyckats bygga upp ett starkt
varumärke i våra kustnära regioner.
“Kunskap, ansvar och engagemang”,
kan tyckas vara slitna klyschor, men det
är långt ifrån alla som klarar av att leva
upp till dessa tunga värdeord.
Att vi på Valvet blir rekommende
rade, av kunder till nya kunder, tror
jag handlar till stor del om att vi inser
vikten av dessa ord.
Hur gör vi?

Första mötet är ett viktigt tillfälle för oss
att visa vilka vi är, lära känna kunden

och samtidigt presentera tjänsten, samt
strategin för just denna specifika försälj
ningen. Jag försöker alltid vara uppriktig
mot kunden, för att kunna leverera ett
så bra resultat som möjligt.
Att hitta rätt utgångspris är viktigare
än vad många tror. Det är inte vårt
jobb att säga det kunden vill höra, utan
lämna de råd som vi tror ger bäst resul
tat för just denna affären. Ingen vinner
på att vi lovar saker som vi inte kan leva
upp till och jag kan garantera att det är
betydligt roligare att kunna överträffa
förväntningarna än tvärtom.
Vår strategi är inte att sälja flest antal
bostäder, utan att verkligen lägga ner
den tid som krävs i varje enskild affär
för att hitta rätt köpare.
Vi gör det där extra, som kan vara
helt avgörande för att nå bästa resultat
och få nöjdast kunder!
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7 Tips till säljare:

• Förbered den information du har.
Ta fram de ritningar du har, samman
ställning av årsförbrukning, ålder på de
renoveringar du gjort och se gärna till
att du har ett extra par nycklar att lämna
till mäklaren. Om du ska sälja på v intern,
kan det vara en god idé att ta fram
sommarbilder på trädgård och utemiljöer, ifall du har sådana.
• Tänk på att personkemin är viktig.
Den mäklare du väljer ska ha ett trevligt
sätt mot de kunder som tittar på din
bostad och få ditt fulla förtroende som
säljare.
• Se vilken mäklare som säljer mycket
i ditt område. Vi har stora marknads
andelar i kustnära områden från Råå
till Torekov. Det leder till att många
som söker i dessa områden kontaktar
oss direkt.
• Om du lämnar förfrågan till flera olika
mäklare när du ska sälja, så tänk på att
det inte alltid blir bäst försäljningspris
med den mäklare som lämnar högst
värdering. Det gäller att kunna marknaden
för att avgöra vilket pris som är realistiskt
och mest strategiskt att gå ut med.

>>
En bild säger mer än tusen ord

I stort sett alla som letar ny bostad bör
jar med att titta på bilderna. Det viktiga
i dagens snabba nyhetsflöde och utbud
är att snabbt fånga intresset hos kunden.
Ögat dras till bilder och vackra
sådana kan vara helt avgörande i första
steget. Därför satsar vi på en profes
sionell fotograf, som är anställd hos oss
och som har möjlighet att låta fotografe
ringen ta den tid den behöver.
Det är viktigt att hitta de rätta vink
larna och fånga väsentliga detaljer.
Våra mäklare är delaktiga i förbere
delserna och vid fotograferingen, de ger
sin input på hur bilderna ska tas. Allt för
att få en så rättvisande och bra presenta
tion som möjligt!

Vi låter visningarna ta så stort utrymme
som behövs i våra kalendrar.
I de allra flesta fall håller vi privata
visningar, för ett sällskap åt gången.
Kunden får all fokus och kan ställa alla
frågor, utan att bli distraherad av andra
besökare. Vi skapar på så sätt också en
närmare relation med våra kunder och
lyssnar aktivt på vad de egentligen söker.
Är det inte deras drömbostad som de
tittar på, så kanske vi har någon annan
på gång som är det!
Vi har ett genuint intresse av våra
kunder och har med åren byggt upp en
värdefull kontaktbok!

• Fundera över hur du skulle se på din bostad om du var köpare. Fixa till skavanker
innan försäljning, plocka undan saker som
inte tillför något och skapa bästa förutsättningarna för att få bra bilder. Fråga
mäklaren om du är osäker!
• Lyssna på mäklarens råd. Det är vårt
jobb att lämna råd som vi tror ska gynna
försäljningen och det kan vara värdefulla
tips.
• Håll rent och snyggt inför visningar.
Tänk på att kunderna vill kunna titta även
i garderober, köksskåp och förråd.

“Den rätte”

Att hitta den “rätte” köparen kan vara
en utmaning i dessa dagar.
Marknaden är god i de områden
vi är aktiva i, men samtidigt är det få
bostäder som idag “säljer sig själv”.
Det krävs ett engagemang från
mäklaren, bra bemötande mot kunderna
och en uppföljning efter visning, för att
inte missa någon potentiell köpare.
6
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7 Tips till köpare:

• Förbered er genom att kontakta er
bank om ni har planer på att flytta.
Äger ni ert boende idag så kan det
vara aktuellt att påbörja en försäljning
i god tid, för att därefter ha möjlighet
att köpa något nytt.
• Sålla bland utbudet. Vilka krav har ni
på er nästa bostad? Vad är viktigast och
vad är bara plus i kanten? Gå och titta
på sådant som uppfyller kraven.
• Se vilken mäklare som säljer mycket
i det område ni söker. Kontakta denna
för att berätta att ni aktivt letar ny bostad. Vi gör så många som drygt 20 %
av alla våra affärer direkt till handplockade kunder ur vår kontaktbok.
• Kom ihåg att man som köpare har
undersökningsplikt. Vi rekommenderar
alltid att man anlitar en besiktningsman
och kan givetvis hjälpa till med detta.
• Vid köp av bostadsrätt är det viktigt
att ta reda på så mycket som möjligt
om föreningen, hur ser ekonomin och
underhållsbehovet av fastigheten ut?
• Vad ingår i köpet? Är du osäker på
ifall garderoberna kommer att lämnas
kvar, så fråga. Det finns en del gråzoner
kring vad som är fast och lös egendom.
Därför är det bra att ta upp frågan, om
det är av betydelse för dig som köpare.
• Våga lita på känslan. Fråga inte alla
du känner om råd, eftersom det ofta
bara leder till förvirring. Ytskikt kan
man alltid ändra, så fokusera på läget
och förutsättningarna.

Har du frågor om bostadsaffärer,
tveka inte att kontakta oss. Vi erbjuder
en timmes kostnadsfri rådgivning.

Svart på vitt

“Ingenting är klart förrän det är skrivet”,
brukar det heta.
Vi är mycket noga med att sköta
förhandlingar, budgivning och kontrakt
skrivning på ett professionellt sätt och
tillgodose både köpare och säljare, för
att få en så bra affär som möjligt där alla
parter är nöjda.
	I yrket möter man alla sorters
personligheter och det kan vara en
utmaning att sy ihop en affär med olika
kunder. En del kräver mer tid och un

dersökning, medan andra är impulsiva,
vill ha snabba besked och avslut.
Då är det av stor vikt att ha valt en
mäklare som kan hantera detta, för att
inte tappa presumtiva köpare.
Ansvar

Vårt ansvar slutar inte för att köpe
kontraktet är skrivet.
Vi vet hur viktigt det är för kunderna
att vi på ett tryggt sätt guidar dem
igenom hela processen och även finns
tillgängliga efter en avslutad affär, om

det uppstår några frågor. Inför slut
uppgörelsen ser vi till att i god tid för
bereda och ge information till kunderna
och deras bank, så att alla vet vad som
ska hända på tillträdesdagen.
Vi har också som vana att följa upp
alla köpare och säljare efteråt, för att
höra hur de upplevt sitt bostadsbyte.
	Jag märker att detta är något som
uppskattas av kunderna och ger bra
feedback till min fortsatta karriär som
fastighetsmäklare.
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Bostadsköp en inte alltid enkel affär
Vi på Handelsbanken har dagligen kontakt med kunder, nya och gamla,
som bär på drömmar om ett nytt boende. Förutsättningarna är olika
och vi ställs ofta inför den svåra uppgiften att bedöma om drömmen kan
bli sann. Förutom en bokalkyl som går ihop samt tillräckliga säkerheter,
finns det numera andra riktlinjer och rekommendationer
som vi måste ta hänsyn till.

s
y
l
a
n
A
Det första regelverk som introducerades
av Finansinspektionen var bolånetaket.
I korthet innebär detta att ett bolån inte
får överstiga 85 % av bostadens mark
nadsvärde. Anledningen till att bolåne
taket infördes var myndigheternas oro
över trenden av stigande belåningsgra
der ur ett konsumentskyddsperspektiv.
En hög belåning i kombination med
framtida sjunkande fastighetspriser
skulle leda till tvångsförsäljningar och på
sikt samhällsekonomiska konsekvenser.
År 2012 tog Bankföreningen sedan n
 ästa
steg med införandet av amorterings
kravet. I Handelsbanken innebär detta
att all belåning överstigande 75 % av
bostadens värde ska amorteras på maxi
malt 10 år. Vid halvårsskiftet i år lanse
ras ytterligare skärpta amorteringsregler
då all bostadsbelåning överstigande
70 % ska amorteras. Amorteringstiden
förlängs visserligen från 10 till 15 år.

Ett sista (?) steg i arbetet med hushållens
skuldsättning är införandet av skuld
kvoten. Vid beräkning av skuldkvoten
divideras den totala skuldbördan med
hushållets nettoinkomst. En skuldsätt
ningskvot överstigande 6 anses vara för
hög och krav finns då på att denna ge
nom löpande amorteringar ska minska
till under 6 under en 10 års period.
Införandet av dessa regelverk har natur
ligtvis medfört att tröskeln in på bomark
naden blivit högre. Om man inte upp
fyller något av kraven ovan, är man då
per automatik utestängd från att köpa
sin bostadsrätt eller fastighet? Handels
banken följer naturligtvis de lagar och
rekommendationer som finns men det
finns ofta individuella lösningar.

|
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Oavsett vilken situation du befinner dig
i finns det oftast frågor som behöver
besvaras. Ta kontakt med ditt närmaste
Handelsbanks kontor så försöker vi
hjälpa till att förverkliga dina bostads
drömmar.

– Behöver du låna mer än det lagstad
gade taket på 85 % krävs en annan
säkerhet för denna del. En lösning
kan vara att pantsätta t.ex. föräldrar
nas fastighet eller bostadsrätt. Finns
ekonomiska förutsättningar kan vi
i undantagsfall tänka oss att låna ut
delar av insatsen utan säkerhet.
– 	Räcker din inkomst inte riktigt till?
Då finns det kanske någon som kan
registreras som medlåntagare
för att stärka bokalkylen?

Vill du veta mer om fastighetsmarknaden
i Helsingborg? Ta kontakt med ditt närmaste
Handelsbanks kontor.
8

– Amortering av belåning överstigande
75 % (snart 70 %) kan undvikas om
du redan har en buffert som över
stiger 25 % av bostadens värde.
Handelsbanken anser ändå att
amortering i de allra flesta fall bör
finnas på ett bostadslån.

Jonas
Olsson

Privatmarknadschef
Handelsbanken
va lv e t. s e

Foto: Albin Wahlgren

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.
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.

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

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.

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

valvet.se 		VALVETS VE R A N D A | j u n i 2 0 1 4

|

9

Det finns
bara ett läge:
full gas!
Krister ligger i en rosa
tygkoja i hallen. Krister
vill inte komma fram
och hälsa. Man kan lugnt
säga att han inte har
samma sprutt som matte.
Ingen sprutt alls faktiskt.

Köket är vitkaklat, luftigt och välkom
nande. Det doftar kaffe. Härifrån ser
man den grönskande trädgården och
man kan gå rakt ut på ett skönt trädäck.
Från ett fotografi på väggen skrattar två
glada pojkar på en soldränkt strand.
Krister, Linda Bjernståls chihuahua,
bryr sig inte. Han ligger kvar i hallen.

T e x t: L i na W e i b u ll
F o to : F r ed r i k A hlbä c k
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Linda sitter still på en stol i köket.
Det hör till ovanligheterna. Som vd
i det egna och enormt framgångsrika
företaget Flygstolen.se är normalläget

att vara överallt samtidigt. Mycket tid
går till affärsresor och företagets partner
finns i Stockholm, Köpenhamn och
Oslo. Men Linda har inga planer på att
flytta från huset i Viken, här finns lugnet
och tryggheten.
Att ha för mycket energi är en perfekt
entreprenörsegenskap. Men det funkar
inte riktigt i skolan. Därför var det en

»
va lv e t. s e

Hemma hos
Linda Bjernstål,
grundaren av
Flygstolen.se
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Hemma hos Linda Bjernstål, grundaren av Flygstolen.se
fantastisk tid med Internet, Framfab och
ett häftigt kontor med Saccosäckar. Men
två entreprenörer på ett kontor är en för
mycket, så jag sa upp mig och sa till min
chef Stefan: Jag ska visa dig! ( Jodå, de
är fortfarande goda vänner.)
– Jag startade företaget i min etta på
Tågaborg, helt utan pengar. Mina
föräldrar pantsatte sitt hus. Den stora
investeringen var den tekniska platt
formen. Jag ringde runt till kompisar
och frågade om de kunde program
mering eller design och satsade mina
marknadsföringspengar på banners
och annonser i Metro. Pappa och jag
spånade fram namnet Flygstolen.

rätt vilsen Linda som efter gymnasiet
konstaterade att alla andra verkade
veta precis vad de ville. Utom hon, som
inte kunde välja för allt verkade kul och
intressant.
– Jag tänkte; äsch jag reser lite, och
så for jag på språkresa till Chambery
i Frankrike. Franskan gick inte så bra,
men det var roligt att åka skidor.

Jag hittade en resebyråutbildning
i Malmö där man betalade för att få gå.
Där kunde de inte neka mig.
Linda gick ut som kursetta. Strax efter
såg hon en liten annons i Helsingborgs
Dagblad om att nätresebyrån Travelstart
sökte folk. Hon fick jobbet.
– Det var en jättespännande och

Olyckskorpar kraxade; Linda var sent
ute och nätresebyråbranschen hade nått
sin kulmen. Men de hade fel. Första
månaden omsatte Linda en miljon i
sin lägenhet. På tio år växte Flygstolen
till ett blomstrande företag med 30
anställda och erbjuder även hotell, hyr
bilar och hela paket. Redan första året
omsatte Flygstolen 35 miljoner kronor.
År 2013, en miljard.
– Affärsmodellen och tekniken är
i stort sett lika för onlineföretagen. Men
Flygstolens idé är att överleverera, med

Vi har att göra med en urkraft. Ja,
ungefär som sångerskan Björk. Samma
vilda driv. Förklaringen kommer här:
Lindas mamma är isländska. Så efter
måttligt framgångsrika franskstudier
bar det av till Island och ett nytt språk.
För att tjäna lite slantar började Linda
jobbade extra på hotell och tyckte att
allt var toppen. Nu kanske du som läser
det här tror att vägen mot framgång var
spikad. Men nej då. Linda sökte till en
resebyråutbildning men hennes isländ
ska var för dålig så hon kom inte in. Då
sökte hon en flygvärdinneutbildning
men fick inte ens ett svar. Mitt i alltihop
drabbades familjen av stor sorg. Lindas
bror dog i en olycka. Hon återvände till
Skåne.
– Det blev viktigt för mig att göra
någonting vettigt av mitt liv. Något bra.
12
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som kunder. På sikt lanseras ett nytt
premiummärke i Danmark och Norge.
– För business använder vi vår tekno
logi för att möta kundernas behov av
service med bland annat smarta appar.
Tripmonster blir vår enklare priskrigare.
Idag måste man vara kreativ. Flygbolag,
som tidigare var våra partner, är nu
konkurrenter när de satsar på försälj
ning via webben. Vår fördel är att du
hittar allt på en plats.

Linda har skapat ett trivsamt och vackert hem,
som hon köpte genom Valvet.
megasnabba, problemfria leveranser
och personlig service när sådan behövs.
De är de små detaljerna som gör det.
Man ska känna: Oh, vad bra!, fast det
är online.
Just nu etableras företaget i Norge och
Danmark under varumärket Tripmons
ter. Finland är nästa steg. Strategin är
att ha flera ben att stå på. Flygstolen blir
premiummärket, och under det ligger
Flygstolen Biz med redan 300 bolag

Lindas egen Veranda är husets framsida
och solsida som vetter mot den lilla
gatan där grannar klipper buskar och
barn springer runt. Där står generösa
fåtöljer där Linda gärna samlar sina
vänner och kopplar av. Men så mycket
fritid blir det inte.
– Jag kan inte vara hemma på min
semester, då jobbar jag tyvärr. Är jag
hemma kan jag lika gärna jobba. Men
jag har en verklig passion för människor
och nya miljöer. När jag reser, då är jag
ledig.
Linda berättar om några fantastiska
dagar på Maldiverna med ett leende.
– Jag ställde skorna, och tog på mig dem
nio dagar senare.

Lindas
favoritresemål

Illetas på Mallorca, New
York, Dubai, Kalifornien,
Mexiko och franska rivieran
för att det är en härlig trakt
med mycket historia

Lindas supertips
till stadsresenärer

Appen Über. En makalös
taxi-app utprovad av
Linda i London och
New York. Beställ taxi
med appen, den hittar dig
och när du är framme är
det bara att kliva ur bilen.
Allt är betalt och kvitto
får du direkt. Bilarna är
nya, chaufförerna artiga.
Dessutom är det billigare
än en taxi på gatan!

L i t e o m L i n da B j e r n s tå l
Född: i Helsingborg, uppvuxen
i Rydebäck
Bor: i Viken
Familj: två pojkar och särbo
Gör: vd, grundare och ägare
till resebyrån Flygstolen Nordic AB
Karriär: Gick ut som kursetta
från resebyråskolan i Malmö 1998.
Anställdes hos Travelstart.se – en
av de första onlinebyråerna 1999.
Startade Flygstolen.se 2004.
Priser: Årets kvinnliga stjärnskott,
Ernst & Young Entrepreneur
Of The Year 2009. Dagens industris
pris: Gasellföretag 2010.
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Tågaborg

en villa i

toppskick

Villa Högås – uppförd 1925 med putsad fasad,
vackra spröjsade fönster och mansardtak med
klassiskt röda takpannor. En villa i toppskick.
Denna vackra villa har mycket
grundligt och med högsta kvalitet
renoverats till toppskick. De klassis
ka detaljerna har bevarats och med
god smak moderniserats till en
öppen härlig planlösning. Boendet
är fördelat på 2½ plan och 8 rok
med idag 4 sovrum och 3 badrum
14
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samt inredd källare med gästrum
och gym mm. Total inredd yta om
375 m2. Trädgården är insynsskyd
dad med en stor terrass i väster
och det lyxigt inredda spahuset
har både bubbelbad och bastu.
Garage och biluppställningsplats
för 5 bilar är ett plus.

Tågaborg
Pålsjögatan 55
Boarea: 265 m²
Biarea: 110 m²
Rum: 8 varav 4 sovrum
Pris: 10 000 000 kr
Kontakta: Peter Imméll
		
0708-40 16 16

va lv e t. s e
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Råå

Varvsgatan 12

På ett mycket vackert läge finner vi
denna välrenoverade 1800-tals villa
med inrett brygghus som gästhus.
Bara några meter från småbåtshamnen.
Villan har under de senaste åren
genomgått en varsam renovering för
att uppnå en exklusiv och modern
standard med inslag av det gamla.
Vackert anlagd trädgård med utsikt
mot hamnen och ett eget gästhus.
Boarea: 134 m²
Biarea: 20 m²
Rum: 5 varav 2-3 sovrum
Tomt: 462 m²
Pris: 5 995 000 kr
Kontakta: Bobbie Donander
0701-44 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

Maria Park
Västra Allén 2

Högst upp i fastigheten, på
gaveln ligger denna 4:a med
stora öppna sällskapsytor.
Ett ljust boende i parken.
Boarea: 127 m²
Rum: 4 varav 3 sovrum
Avgift: 7 880 kr/mån
Pris: 1 900 000 kr
Kontakta: Sebastian Maman
0709-56 16 16
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De 183 trappstegen i Laröd

Larödbaden lite från ovan

Strandremsan söderut vid Hittarp

Gröningen, Helsingborg – en plats för spel och avkoppling

Platser

där jag laddar batterierna
Att kasta på mig joggingskorna och
jogga från min bostad i Laröd längs
strandremsans inspirerande miljö är
ett måste för mig. Så samlar jag bäst ny
energi.
Favoritetappen på rundan är v alet
mellan den snirkliga Serpentinbacken
och DE 183 TRAPPSTEGEN upp för
landborgen. Det brukar oftast bli trap
porna. Är du sugen på att utmana mig
i trapplöpning? Slå mig en signal bara!
Alexander Jämthagen,
mäklare på Valvet, tipsar
om sina smultronställen
16
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Ett annat måste är att emellanåt avsluta
joggingrundan med SOFIEROKIOSKEN
och en stor mjukglass, lika gott idag som
när man var liten!
	Så här om sommaren är det un
derbart att gå till city från Laröd, via
Vikingstrand och bort mot Fria bad.
	Inte sällan slinker basketbollen med
till GRÖNINGEN . Här kastar vi boll till
Sveriges kanske vackraste o mgivning och
utsikt för att sekunden senare ta ett upp
friskande dopp i sundet innan grillningen
med nära och kära är igång.
Efter min basketkarriär i Europa,
tycker jag fortfarande det är lika kul med
denna orangea, studsvänliga läderboll.
va lv e t. s e

helsingborg

Norrahh Inredningsstudio
Vi hjälper dig att inreda
ditt drömboende!
Välkommen in och boka tid med våra Inredare.

Textilier
Gardiner
Solskydd
Inredningstjänster

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

norrahh
INREDNINGSSTUDIO

Råå

Rååvägen 9

Vackert teglat hörnhus, med anor
från 1890-talet och bra läge på Råå
– endast ett par minuters promenad
till badstrand. Huset är 197 m2 stort
och utformat i vinkel, med en trivsam
välplanerad trädgård i soligt läge.
En del av huset kan avgränsas för
verksamhet/lägenhet. Perfekt boende
för barnfamilj! Husets källare har goda
förvaringsmöjligheter och på tomten
finns även ett garage med förråd.
Boarea: 197 m²
Biarea: 40 m²
Rum: 8 varav 4 sovrum
Pris: 4 950 000 kr
Kontakta: Jessica Heinegren
0708-20 16 16
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SÅLD

Laröd idyll
strandtomt

Överum 27, en helt unik fastighet
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
18
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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 e

helsingborg

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/MÅN
Pris: 1 595 000 kr
Kontakta: Bobbie Donander
0701- 44 16 16

centrum – NORR
DROTTNINGGATAN 35

Totalrenoverad 2010, öppet i
nock med synliga bjälkar och
balkong med viss sundsutsikt.
Välskött fastighet och hiss finns.
Boarea: 133 m²
Rum: 4 varav 3 sovrum
Energiprestanda:
134 Kwh/m²/år
avgift: 9 566 kr/MÅN
Pris: 3 995 000 kr
Kontakta: JESSICA HEINEGREN 
0708-20 16 16

Tågaborg
Villa Sorella

Karl X Gustavs gata 68

Vill du bo i en av Tågaborgs pampi
gaste fastigheter? Nu finns det möjlighet
att förvärva tre nyrenoverade våningar
i Villa Sorella i hjärtat av Tågaborg.
Här bor man med vacker sekelskiftes
charm, trevliga sällskapsytor och högt
i tak. Garage- och parkeringsplatser
går att hyra.
Lägenhet 1
Rum: 4 varav 3 sovrum
Boarea: 202 m²
Avgift: 5 601 kr/mån
Pris: 7 500 000 kr
Lägenhet 3
Rum: 6 varav 3 sovrum
Boarea: 235 m²
Avgift: 6 360 kr/mån
Pris: 7 800 000 kr
Lägenhet 4
Rum: 4 varav 2 sovrum
Boarea: 128 m²
Avgift: 3 846 kr/mån
Pris: 4 500 000 kr
Kontakta: Sebastian Maman
0709-56 16 16
valvet.se 		VALVETS VE R A N D A | j u n i 2 0 1 4
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centrum
Nedre Långvinkelsgatan 31

Mitt i centrala Helsingborg
med gångavstånd till både
shoppinggatan och vackra parker
ligger detta fräscha boende.
Boarea: 77 m²
Rum: 3 varav 2 sovrum
Avgift: 3 954 kr/MÅN
Pris: 1 495 000 kr
Kontakta: Bobbie Donander
0701- 44 16 16

MARIA PARK
Paviljonggången 18

Radhus på Maria Parks
trivsammaste läge intill Pålsjö
skog. Mycket stabil förening
med låg avgift.
Boarea: 129 m²
Rum: 3 varav 2 sovrum
avgift: 4 801 kr/MÅN
Pris: 2 495 000 kr
Kontakta:
Alexander Jämthagen
0708-24 16 16

Råå

Mårtensgatan 31

Villan är placerad i rätt solläge på
en välplanerad hörntomt som är helt
insynsskyddad. Huset har verkligen
renoverats med varsam hand där varje
detalj har spelat in. Detta har skapat
ett modernt boende med bland annat
det exklusiva ljud och bild systemet
från Bang & Olufsen integrerat. Låga
driftkostnader pga den installerade
bergvärmen.
Boarea: 108 m²
Biarea: 63 m²
Rum: 5 varav 3 sovrum
Tomt: 459 m²
Pris: 4 950 000 kr
Kontakta: Bobbie Donander
0701- 44 16 16

20
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Helsingborg – NORR

SÅLD

DROTTNINGGATAN 162

Ljus och rymlig våning på
andra plan, med stor balkong
i västerläge och fungerande
kakelugn. P-plats ingår i avgiften.
Boarea: 170 m²
Rum: 4 varav 2 sovrum
Energiprestanda:
174 Kwh/m²/år
avgift: 7 500 kr/MÅN
Pris: 4 350 000 kr
Kontakta: JESSICA HEINEGREN 
0708-20 16 16

PÅLSJÖBADEN
DROTTNINGGATAN 210

I läcker patriciervilla ligger
denna våning med hög standard
och fantastisk utsikt från såväl
alla rum som den 65 m² stora
terrassen i väster.
Boarea: 120 m²
Rum: 3-4 varav 2-3 sovrum
avgift: 7 177 kr/MÅN
Pris: 5 900 000 kr
Kontakta: Sebastian Maman
0709–56 16 16

Domsten

Fågelsången 31

I underbara Domsten med sin pit
toreska småbåtshamn och fina sand
stränder, ligger denna påkostade och
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: 225 m²
Biarea: 60 m²
Rum: 5-6 varav 3-4 sovrum
Tomt: 1 024 m²
Pris: 6 800 000 kr
Kontakta: Alexander Jämthagen
0708 -24 16 16
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Pålsjö Skog

Bengt Langhs gata 5

I denna magnifika patriciervilla kan vi
erbjuda en unik våning, belägen på
markplan med egen härlig terrass om
45 m2 och magisk sundsutsikt. Sällsynt
vackra originaldetaljer så som takmål
ning, kassettak i ädelträ och höga spröj
sade fönster. Garage ingår i den mycket
förmånliga avgiften och i gemensam
källare finns bl a gym och bastu.
Boarea: 105 m²
Rum: 3 varav 1 sovrum
Energiprestanda: 126 Kwh/m²/år
avgift: 2 947 kr/MÅN
Pris: 5 900 000 kr
Kontakta: Jessica Heinegren
0708-20 16 16

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

RAMLÖSA BRUNNSPARK
Varmbadhuset

Unik lägenhet med anor från
1800-talet mitt i Brunnsparken.
Pool under vardagsrum och tak
höjd om hela fem meter.
Boarea: 85 m² (119 m²)
Rum: 3 varav 2 sovrum
avgift: 4 642 kr/MÅN
Pris: 1 995 000 kr
Kontakta:
Alexander Jämthagen
0708-24 16 16

22
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mariastaden
Svartmesgatan 4

2-plans arkitektritat skifferhus
byggt 2008. Ytterst välplanerat
boende med mycket ljusa och
fina rum.
Boarea: 139 m²
Rum: 5 varav 4 sovrum
Tomt: 259 m²
Pris: 3 895 000 kr
Kontakta: Peter Imméll
0708-40 16 16

CENTRUM
Prästgatan 16

In mot gården högst upp i huset
ligger denna välrenoverade
lägenhet med fina detaljer.
Garageplats erbjuds.
Boarea: 83 m²
Rum: 2,5 varav 1 sovrum
Avgift: 4 267 kr/mån
Pris: 1 795 000 kr
Kontakta: Bobbie Donander
0701- 44 16 16

Hittarp
Bellavistavägen 101

Välskött bostadsrättsradhus
med fritt läge mot grönområde.
Balkong och altan. Kök och
badrum renoverat 2005-2006.
Boarea: 108 m²
Rum: 3-4 varav 2-3 sovrum
avgift: 5 447 KR/MÅN
Pris: 1 950 000 kr
Kontakta: Peter Imméll
0708-40 16 16

HITTARP
Norra Kustvägen 24a

Gidigen 2 plans villa i souterräng
med tegelfasad och lättskött
spännande trädgård samt garage.
Öppen planlösning och nytt stort
badrum.
Boarea: 160 m²
Biarea: 24 m²
Rum: 5 varav 3 sovrum
tomt: 538 m²
Pris: 5 890 000 kr
Kontakta: Peter Imméll
0708-40 16 16

24
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Norra hamnen
Kungsgatan 10

På 6:e våningen med fri utsikt
över Öresund ligger denna
moderna och högklassiga våning
med stor balkong.
Boarea: 105 m²
Rum: 3 varav 2 sovrum
avgift: 5 746 kr/MÅN
Pris: 4 595 000 kr
Kontakta: Bobbie Donander
0701- 44 16 16

GUSTAVSLUND
Säterigatan 49

Penthouseradhus på bästa gaveltomt, en dröm för barnfamiljen!
Härlig takterrass och utmärkt
planlösning med många sovrum.
Boarea: 154 m²
Rum: 7 varav 5 sovrum
tomt: 240 m²
Pris: 3 795 000 kr
Kontakta:
Alexander Jämthagen
0708-24 16 16

TÅGABORG
Färjemansgatan 29

Mycket lugnt belägen 20-tals
villa på hörntomt i sydväst.
Totalt inredd yta är 257 m².
Läckert spa, bergvärme och
dubbelgarage.
Boarea: 187 m²
Biarea: 70 m²
Rum: 8 varav 5 sovrum
tomt: 731 m²
Pris: 7 100 000 kr
Kontakta: Peter Imméll
0708-40 16 16

VIKINGSTRAND – NORR
DROTTNINGGATAN 250

Med attraktivt strandläge och
obruten sundsutsikt ligger denna
lägenhet med inglasat uterum och
egen terrass! Garage ingår.
Boarea: 87 m²
Rum: 3 varav 2 sovrum
Energiprestanda: 287 Kwh/m²/år
avgift: 8 803 kr/MÅN
Pris: 2 400 000 kr
Kontakta: Jessica Heinegren
0708-20 16 16
valvet.se 		VALVETS VE R A N D A | m a r s 2 0 1 4
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Pålsjö

med

hänförande utsikt

Ett enastående läge på landborgskanten med
hänförande utsikt över sundet och Danmark.
Mitt på denna unika gata ligger en av de få ståtliga
enfamiljsvillorna från 1920-talet.

PÅLSJÖ
Bengt Langhs gata 7

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: 462 m²
Biarea: 250 m²
Rum: 13 varav 8 sovrum
TOMT: 2 100 m²

26
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såsom stuckaturer,
ekstavsparkettgolv och
spegeldörrar. En härligt
grönskande trädgård
omger denna unika
patriciervilla och sträcker
sig ner mot Pålsjöbadet.

Pris: 27 500 000 kr
Kontakta: Peter Imméll
		
0708-40 16 16
va lv e t. s e
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ALLERUM
Lottenlundsvägen 11

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

TÅGABORG
Karl X Gustavs gata 43 b

På fantastiskt läge finns detta
populära radhus med härliga
ytor och en enastående utsikt mot
havet.
Boarea: 187 m²
Biarea: 62 m²
Rum: 6 varav 3-4 sovrum
Tomt: 248 m²
Pris: 5 850 000 kr
Kontakta: Bobbie Donander
0701- 44 16 16

Hittarp - strandtomt
Styrbordsvägen 8

På bästa läget invid Hittarps strand
ligger denna tomt redo för Er drömvilla.
Rivningslov av befintligt hus och
byggrätt finns.

Tomt: 1 885 m²
Pris: 7 495 000 kr
Kontakta: Peter Imméll
0708-40 16 16
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Hittarp
Ankarliden 2

På detta enastående läge uppfördes 1935 denna 1-plans villa
med källare och putsad fasad.
Härlig sundsutsikt från alla rum.
Boarea: 160 m²
Biarea: 128 m²
Rum: 5 varav 2-3 sovrum
Tomt: 872 m²
Pris: 7 300 000 kr
Kontakta: Peter Imméll
0708-40 16 16

GUSTAVSLUND
Alnarpsgatan 93

1-plansvilla på insynsskyddad
och lummig hörntomt i lugnt
område. Stort trädäck, garage
och växthus.
Boarea: 142 m²
Biarea: 32 m²
Rum: 4 varav 3 sovrum
Tomt: 705 m²
Pris: 3 495 000 kr
Kontakta:
Alexander Jämthagen
0708-24 16 16

Tågaborg
Lenngrensgatan 1

På 1:a raden av landborgskanten med
havet och ljuvlig grönska i blickfång, står
nu äntligen tre unika och toppmoderna
radhus redo för inflytt! Läcker arkitektur
och funktionell och öppen planlösning.
Stora glaspartier mot sundet och väl till
tagen terrass att beskåda magiska solned
gångar från. Här bor du bekymmersfritt
med villakänsla på lugn återvändsgata.
Låg avgift.
Boarea: 139/142 m²
Rum: 4-5 rum varav 3-4 sovrum
avgift: 4 877 kr/mån
Pris: 6 888 000 kr
Kontakta: Peter Imméll
0708-40 16 16
	ALEXANDER JÄMTHAGEN
0708-241616
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IMPONERANDE MÅNGFALD.
ETT PAR EXEMPEL PÅ BMW:S MODELLANSERINGAR.
Välkommen till Paulssons Bil i Ängelholm och Helsingborg för att uppleva den fantastiska värld som BMW erbjuder.
Under 2014 kommer BMW att lansera inte mindre än 10 nya modeller på den svenska marknaden. Ett par av dessa
ser du här ovanför. Provkör en, provkör flera. Med en imponerande mångfald av modeller, är det inte enkelt att välja.

VÄLKOMMEN TILL PAULSSONS BIL OCH UPPLEV KÖRGLÄDJEN.

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
Alltid med BMW Fri Service i 3 år/8000 mil.**
Bränsleförbrukning, blandad körning enligt ECE norm: fr 0,6l/100 km. CO2 fr 0g/km. Miljöklass EU5/EU6.

PaulssonsBil
Bil
Paulssons
GLÄDJE ÄR BMW.
GLÄDJE ÄR BMW.

* Stängt under sommaren. ** Gäller ej BMW-i modellerna.
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HITTARP
Kruareliden 60

Magisk utsikt över sundet och
med skogen som granne i norr.
Tillfälle att renovera ett boende
helt efter egen smak.
Boarea: 108 m²
Rum: 3 varav 1 sovrum
avgift: 5 447 kr/mån
Pris: 1 795 000 kr
Kontakta:
Alexander Jämthagen
0708-24 16 16

Vikingstrand
Drottninggatan 248

På ett enastående läge med havet
som närmsta granne ligger denna
härliga lägenhet med en fantastisk
terrass om ca 75 m².
Boarea: 88,5 m²
Rum: 4 varav 2-3 sovrum
Avgift: 8 805 kr/mån
Pris: 2 950 000 kr
Kontakta: Bobbie Donander
0701-44 16 16

NORR
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/mån
Pris: 850 000 kr
Kontakta: Sebastian Maman
0709 – 56 16 16

tågaborg
Kämpagatan 12

Vacker 20-tals villa med lugnt och
bra läge. Grundligt renoverad. Trädgård med flera mysiga trädgårdsrum,
damm och ett charmigt lusthus.
Boarea: 190 m²
Biarea: 87 m²
Rum: 8 varav 4 sovrum
tomt: 843 m²
Pris: 6 500 000 kr
Kontakta: Peter Imméll
0708-40 16 16
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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/mån
Pris: 2 300 000 kr
Kontakta: Jessica Heinegren
0708-20 16 16

RAMLÖSA BRUNNSPARK
Södra Brunnsvägen 60

Stilrent totalrenoverad 2:a med
genomgående planlösning mitt i
parkidyllen Ramlösa Brunnspark.
Boarea: 66 m²
Rum: 2 varav 1 sovrum
avgift: 3 236 kr/mån
Pris: 1 495 000 kr
Kontakta:
Alexander Jämthagen
0708-24 16 16

Helsingborg
Sofierovägen 4b

Vid foten av landborgen, högt belägen på
tomten för maximal utsikt över sundet
och Danmark ligger detta nyrenoverade
parhus med pool. Kontinental känsla med
härlig ö ppen planlösning från kök till
vardagsrum med stora glasvikdörrar mot
terrassen. Parhuset är uppfört 1991 i
2 plan med putsad fasad och gjutna bjälk
lag. Entréplan med öppna ytor och ut
gångar till både den skyddade baksidan
med härlig kontakt med landborgen och
västsidan med utsikten över sundet.
	Ovanplan där allrummet har utgång
till den stora balkongen samt två sovrum
och stort badrum. I det inredda källar
planet finns gästrum, klädkammare,
tvättstuga samt bastu, dusch och toalett.
Vackert anlagd tomt om 359 m2 med
skiffer, växtlighet och belysning. Garage
samt 3 bilplatser.
Boarea: 157 m²
Biarea: 47 m²
Energiprestanda: 94 kWh/m²/år
Pris: 8 950 000 kr
Kontakta: Peter Imméll
		
0708-40 16 16
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ALLERUM
JONSTORPSVÄGEN 154

Välskött 1,5 plans villa, totalrenoverad 2002-2006. Inredd
källare, 2 badrum och stort uterum
mot insynsskyddad trädgård.
Garage och friggebod.
Boarea: 120 m²
Biarea: 120 m²
Rum: 5 varav 3 sovrum
Tomt: 1 183 m²
Pris: 3 500 000 kr
Kontakta: JESSICA HEINEGREN 
0708-20 16 16

norr
Drottninggatan 116

Exklusiv totalrenoverad 2:a
från 1890-tal med fulländade
sekelskiftesattribut, perfekt för
den kräsne med höga krav.
Boarea: 55 m²
Rum: 2 varav 1 sovrum
avgift: 3 277 kr/mån
Pris: 1 695 000 kr
Kontakta:
Alexander Jämthagen
0708-24 16 16

Vasatorps Trädgård
Vildrosvägen 133

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
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OLYMPIA
Östra Vallgatan 15

Stilrent renoverad och ljus 4:a
med 15m2 solig balkong i sydväst
mot innergården. Hiss från
markplan och garage.
Boarea: 103,5 m²
Rum: 4 varav 3 sovrum
Avgift: 7 282 kr/mån
Pris: 2 595 000 kr
Kontakta:
Alexander Jämthagen
0708-24 16 16

NORR
Persgatan 53

Balkong i väst, parkering utan
kö (fn), takterrass, renoverat
badrum & kök samt fastighet
i övrigt. Stabil förening.
Boarea: 90 m²
Rum: 3 varav 2 sovrum
Avgift: 5 044 kr/mån
Pris: 1 895 000 kr
Kontakta:
Alexander Jämthagen
0708-24 16 16

Helsingborg - Rya
Ryavägen 538

Vacker hästgård placerad strax söder om
Helsingborg. Parkliknande trädgård på
2500 m2 med damm på ca 80 m2. I anslut
ning till trädgården perfekt placerat hittar
man det moderna boningshuset i två plan.
Stor gårdsplan i anslutning till de flesta
byggnader som tillhör fastigheten. Fullt
utrustat stall med sju stora hästboxar upp
murat helt i synligt tegel. Här kan hästar
na springa fritt på de ca 20 000 m2 stora
hagarna.
Boarea: 310 m²
Biarea: 16 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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Tågaborg
Hjälmshultsgatan 10

Trevlig 1:a på bra läge med
stor balkong. Mycket välskött
förening. Nära till kommunika
tioner, service och affärer.
Boarea: 36 m²
Rum: 1 st
avgift: 1 998 kr/mån
Pris: 810 000 kr
Kontakta: Sebastian Maman
0709-56 16 16

Tågaborg
Föreningsgatan 5

På lugna Föreningsgatan nära
Vikingsbergsparken ligger denna
härliga vindsvåning. 133 m² i hjärtat
av Tågaborg.
Boarea: 133 m²
Rum: 4 varav 3 sovrum
avgift: 5 385 kr/mån
Pris: 2 800 000 kr
Kontakta: Sebastian Maman
0709-56 16 16

Centrum
Springpostgränden 7

Härlig lägenhet i etage.
Mitt i city med en av
Helsingborgs charmigaste
innergårdar. Parkeringsplats
ingår i bostadsrätten.
Boarea: 93,5 m²
Rum: 4 varav 2 sovrum
Avgift: 4 508 kr/mån
Pris: 2 495 000 kr
Kontakta: Sebastian Maman
0709-56 16 16

TÅGABORG
Karl X gustavs gata 14B

Romantik anno 1904. Varsamt
renoverat och med vackra
rum samt inredd källare.
Mysig trädgård samt garage.
Boarea: 170 m²
Biarea: 70 m²
Rum: 7 varav 4 sovrum
Tomt: 369 m²
Pris: 6 900 000 kr
Kontakta: Peter Imméll
0708-40 16 16
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Tågaborg
Karl X Gustavs gata 44

Penthouselägenhet i etage uppförd 2003
med 180 grader hisnande panoramavy
över Öresund & Danmark. Hiss, balkong,
parkering och möjlighet att installera ka
min.
Ett av Tågaborg absolut bästa lägen, fan
tastiskt ljusinsläpp och helt insynsskyddat.
Njut av solen på balkongen i stort sett hela
dagen - planer finns dessutom på att bygga
ut balkongerna till större terrasser.
Boarea: 134 m²
Rum: 4 varav 2 sovrum
avgift: 6 742 kr/mån
Pris: 4 495 000 kr
Kontakta: Alexander Jämthagen
0708-24 16 16

Hittarp
SANDVÄGEN 13

På andra raden från havet ligger detta
exklusiva boende för den som värdesätter
stora sällskapsytor och kvalitet. Sundet
kan beskådas från bottenvåningen, men
den riktigt fina sundsutsikten får man
från ovanvåningen och från takterrassen.
I källaren finns stor poolavdelning med
relax och bastu.
Boarea: 280 m²
Biarea: 161 m²
Rum: 5-6 varav 3-4 sovrum
Tomt: 770 m²
Pris: 8 950 000 kr
Kontakta: Peter Imméll
0708-40 16 16

valvet.se 		VALVETS VE R A N D A | j u n i 2 0 1 4

|

35

helsingborg

CENTRUM
Hästmöllegränden 4b

Totalrenoverad och ljus 4:a mitt
i Centrum - ostört från biltrafik.
Öppen spis, balkong, hiss och
solig terrass om 150 m2.
Boarea: 143 m²
Rum: 4 varav 3 sovrum
avgift: 6 459 kr/mån
Pris: 3 290 000 kr
Kontakta:
Alexander Jämthagen
0708-24 16 16

SLOTTSHÖJDEN
Mäster Jacobs gata 5b

Renoverad och väldisponerad
gaveltrea på andra vån med
inglasad balkong i väst.
Generöst ljusinsläpp.
Boarea: 77,5 m²
Rum: 3 varav 2 sovrum
avgift: 4 864 kr/mån
Pris: 1 495 000 kr
Kontakta:
Alexander Jämthagen
0708-24 16 16

TÅGABORG
TÅGAGATAN 28

Vid Vikingsbergsparken finns
denna genomgående etagé
lägenhet. Totalrenoverad 20102014. Stor balkong i västerläge
med sundsutsikt. Välskött förening!
Boarea: 105 m²
Rum: 4 varav 3 sovrum
avgift: 4 424 kr/mån
Pris: 2 995 000 kr
Kontakta: JESSICA HEINEGREN 
0708-20 16 16

HITTARP

SÅLD

Kruareliden 72

Bella Vistas högsta och mest
attraktiva läge, med fantastisk
utsikt över Öresund i väst och
rhododendronparken i öst.
Boarea: 136 m²
Rum: 4 varav 2 sovrum
avgift: 6 853 kr/mån
Pris: 2 390 000 kr
Kontakta:
Alexander Jämthagen
0708-24 16 16
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TÅGABORG
Erik dahlbergsgatan 58

Ljus och genomgående trea,
i vacker fastighet på Tågaborg.
Fina originaldetaljer från sekel
skiftet och balkong i västerläge.
Boarea: 97 m²
Rum: 3 varav 2-3 sovrum
Energiprestanda:
172 Kwh/m²/år
avgift: 5 761 kr/mån
Pris: 2 400 000 kr
Kontakta: JESSICA HEINEGREN 
0708-20 16 16

MARIA PARK
Västra Allén 14

Marklägenhet från 2003 med uteplats om 18 m² med kvällssol. Väldisponerad och öppen planlösning.
Lugna/gamla delen av Maria Park.
Boarea: 87 m²
Rum: 3 varav 2 sovrum
avgift: 5 222 kr/mån
Pris: 1 695 000 kr
Kontakta:
Alexander Jämthagen
0708-24 16 16

Tågaborg

Randersgatan 21D

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, botten
plan: entré, toalett, kök och vardags
rum med fönster mot havet samt ut
gång till uteplats och trädgård. Ovan
plan inrymmer allrum med fönster
och balkong mot Öresund, badrum
och två sovrum samt klädkammare.
Möjlighet att bygga om bottenplanet
till helt öppen planlösning.
Boarea: 143 m²
Rum: 5-6 varav 3 sovrum
Tomt: 200 m²
Pris: 6 970 000 kr
Kontakta: Peter Imméll
		
0708-40 16 16
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Tågaborg
Thorildsgatan 2

Törnrosen 1, en magnifik villa uppförd 1934
i 2 plan med inredd vind och källare. Läget
mitt på Tågaborg är lugnt och högt med
vacker utsikt över takåsar och sundet. Detta
är viktiga ingredienser för villans storhet.
Innanför den vackra ekdörren öppnar sig ett
fantastiskt boende samt en fullt utrustad
vindslägenhet inredd 2011.
Boarea: 424 m²
Biarea: 165 m²
Rum: 11-12 varav 6 sovrum
Tomt: 890 m²
Pris: 13 950 000 kr
Kontakta: Peter Imméll
0708-40 16 16

Kullagatan 8
På bästa läge, mitt på Helsingborgs
gågata, finns det attraktiva kontorshotellet Kullagatan 8.
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.
Läs mer om kontorshotellet på
kullagatan8.se eller boka ett
besök på 042-12 60 20.

Välkommen att höra
av dig till oss!
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STATTENA
Grubbagatan 29

Charmigt gathus anno 1909 med
tidsenliga detaljer som framtagna
bjälkar och tegelväggar. Trädgård
i bästa solläge.
Boarea: 100 m²
Biarea: 48 m²
Tomt: 221 m²
Rum: 4 varav 2 sovrum
Pris: 3 195 000 kr
Kontakta: Alexander Jämthagen
0708-24 16 16

ÅLABODARNA
ÅLABODSTRANDEN 27

På ett fantastiskt läge i denna småbåtsidyll ligger detta totalrenoverade
parhus från 1800-talet med en
bedårande utsikt över Öresund.
Boarea: 120 m²
Biarea: 20 m²
Rum: 1-3 varav 1-2 sovrum
tomt: 622 m²
Pris: 5 495 000 kr
Kontakta: Bobbie Donander
0701-44 16 16

landskrona
Torslundsvägen 15

Villa från 2001 för den stora familjen,
med öppna ytor och en härlig träd
gård. Ett hem att trivas i!
Boarea: 222 m²
Tomt: 1 460 m²
Rum: 7 varav 5 sovrum
Energiprestanda:
99 kWh/m² år.
Pris: 3 350 000 kr
Kontakta: Sebastian Maman
0709-56 16 16

glumslöv
Baldersgatan 14

Högt beläget i Glumslöv, med fin
utsikt mot Öresund. Byggd 1959.
Huset är totalrenoverat till modern
standard.
Boarea: ca 120 m²
Biarea: 80 m²
Tomt: 687 m²
Rum: 4 varav 3 sovrum
Pris: 3 595 000 kr
Kontakta: Bobbie Donander
0701-44 16 16
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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!

PÅ LILJAS TÄNKER VI LÅNGSIKTIGT
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.
Välkommen att kontakta oss på 042-21 21 32
eller via vår hemsida www.liljasstad.se

H KONTORSSTÄDNING
H STORSTÄDNING
H FLYTTSTÄDNING
H FÖNSTERPUTS
H GOLVVÅRD

En trygg städpartner sedan 1982
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Vi presenterar

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

Sverige öppnade upp exporten
för Australiens viner
När jag vid olika tillfällen haft möjligheten att besöka
vindistrikten i Australien har jag märkt att man som svensk
blir speciellt väl omhändertagen. Detta lär bero på att
det var vi svenskar och Systembolaget som öppnade upp
exportmarknaden för många av vinhusen.
Redan 1838 planterades den första vinrankan utanför
Adelaide i South Australia. Denna del av Australien står
fortfarande för 60 % av den totala produktionen.
Distrikten Barossa Valley, McLaren Vale och H
 unter
Valley har gjort Australien känt som vinland.
I Australien är 85 ett nyckeltal. Vilket innebär att den
på etiketten angivna druvsorten eller vindistriktet måste
ingå till minst 85 %, därefter är det fritt för vinmakaren
att blanda in andra druvsorter eller frukt från närliggande
områden med upp till återstående 15 %.
Mycket av de Australiensiska vinernas popularitet beror
delvis på att de redan efter fem år visar en b
 egynnande
mognadskaraktär till skillnad från många europeiska viner
som behöver tio år för att visa sin storhet.
I Australien har man ett mycket trevligt system som
kallas för Cellar Door Sales. Detta innebär att samtliga
vingårdar har öppet för besökare som kan prova igenom
hela sortimentet helt kostnadsfritt.
På de flesta vingårdarna har man även servering av
gårdens viner till lokala s pecialiteter. En del av dessa
restauranger rankas bland de bästa i Australien.
Nyfiken på Australien och dess viner?
Jag arrangerar en stor upplevelseresa
till Australien och Nya Zeeland
den 4/1- 27/1 2015.
Håll dig uppdaterad och läs
detaljplanerna för resan på
www.vinkonsult.com

Mina tips:
75796 Rosemount Estate GSM, 159:74343 The Laughing Magpie d´Arenberg
Shiraz/Viognier, 189:-

Din vinvän på Verandan
Håkan Nilsson
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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.
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 en oberoende besiktningsman, ring
Höganäs Villabesiktning
Roland Fagerlund, godkänd av SBR och Sitac

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

Varför har du inte gjort en
effektanalys på ditt företag?
Läs mer om effektanalys på www.officeitpartner.se
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En Helsingborgsbaserad
fastighetskoncern

Läs mer om oss på www.stenbocken.se

Framtida projekt
i Helsingborg

bocksgatan i de västra delarna av Helsingborg, inom stadsdelen Olympia, ligger fastigheten

elsen i stadsdelen är variationsrik, både vad avser storlek och tidsperiod. Typsikt för området

en är högre och tätare mot de omgivande större gatorna, medan det innanför varierar mellan

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

Fastighet: Priorn 1
Status: Detaljplaneprocess
ts ligger på Mellersta Stenbocksgatan ca 50 meter från fastigheten. Cykelväg finns i direkt
Typ: ligger
Nyproduktion
dra sidan Mellersta Stenbocksgatan
Helsingborgs nya arena och bakom den breder
eer och trädgårdar ut sig.
Volym: ca 3200m2
ebyggelsen på fastigheten består
av tvålägenheter:
1940-talet
placerade parallellt
Antal
72st
Priorn
1 identiska lamellhus frånca

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

evs som förhållandevis rikt på grönska. Boende i området har nära till service såsom affärer,

vård med mera. Olympiaområdet är väl tillgodosett med kollektivtrafik och cykelvägar.

tning. Byggnaderna har 3 våningsplan och upptar en total yta av ca 800 m² vilket utgör ca 22 % av
som är ca 3600 m². De två nästan parallella lamellhusen skapar idag en ganska utsatt innergård

vind och insyn.

3D ILLUSTRATION

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

Rönbecksgatan

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

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.

C

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

r att det byggs två nya friliggande byggnader på fastighetens
kortsidor. Dessa byggnader
PRIORN
9

C

8

stärka kvartersstrukturen och avskärma innergården från buller. Den norra byggnaden
7

B

26

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

skärmvägg mot Mellersta Stenbocksgatan så att en tyst sida skapas. Byggnadernas placering vad avser buller, vind och insyn.
Volymstudie översikt
1
Stenbocken
mellan huskropparna. I söder varierar antal våningar för att släppa in ljus på innergård samt att
5
4

cksgatan

31

3

n stadga. Byggnaden i norr har 7 våningar för att möta upp mot intilliggande bebyggelse.
A

2
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
A

43

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

ng innebär att innergårdens tidigare strama upplevelse bryts upp och intrycket blir mer
1:a
36 m²

1:a
36 m²

1:a
36 m²

1:a
36 m²

ringsmöjligheter anordnas utmed gatan. Ett parkeringsgarage i källarplan skapas på
2:a
52 m²

2:a
53 m²

mmunikationsytan 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
r öppningen så att kommunikationen mellan fastigheterna

utformas med en skärmvägg mot Mellersta Stenbocksgatan så att en tyst sida skapas. Byggnadernas placering
medger inblick mellan huskropparna. I söder varierar antal våningar för att släppa in ljus på innergård samt att

Volymstudie översikt

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

C

tillskott på 72 lägenheter inom befintlig fastighet. 36 stycken ettor på 36 m² samt 36 stycken

yggnadsarean uppgår till 535 m² i söder och 281 m² i norr, totalt 816 m².

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

3D ILLUSTRATION

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

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

Situationsplan
Skala 1:400

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

4 våningar

6 våningar

6 våningar

22
23
21

7 våningar

24
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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

Vy från gård mot söder

|

43

kulla

Mölle

Utsikt över hav och hamn

Vackert belägen fastighet med
högt läge och fri utsikt över havet
och Mölles hamnområde.

Med toppläge nära havet och hamnen
ligger detta hus med full panoramautsikt
från båda våningarna. En charmig villa
med öppen planlösning där kök, matplats
och vardagsrum integreras. En öppen
spis i vardagsrummet skapar härlig
atmosfär. De stora fönsterpartierna och
glasverandan ut mot havet ger rikligt
med ljusinsläpp och rummen en härligt
lyster. På ovanvåningen finner du fyra väl
44
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tilltagna sovrum varav ett
med utgång till balkong
med fantastisk utsikt
mot havet. Härlig
trädgård med läsida
och en mot havet.

Mölle
Harastolsvägen 14
Boarea: 130 m²
Biarea: källare
Rum: 5 rum varav 4 sovrum
tomt: 337 m2
Pris: 7 100 000 kr
Kontakta:
Tina Parmlid
0709-84 16 16

va lv e t. s e
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Viken

Höganäsvägen 62 H

Med oslagbart läge och med fri utsikt
över Vikens golfbana, Öresund och
horisonten ligger detta brf-parhus
i två plan. Härligt vardagsrum öppet
till nock.
Boarea: 193 m²
Rum: 6 rum varav 4-5 sovrum
Avgift: 5 305 kr/mån
Pris: 6 875 000 kr
Kontakta Patrick Engström
		
0708- 27 16 16

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
Kontakta:
Patrick Engström

0708- 27 16 16

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: 13 900 000 kr
Kontakta: Tina Parmlid
0709-84 16 16
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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

MÖLLE
Häggvägen 10

Med ett av Mölles absolut bästa
lägen och panoramautsikt.
Ett unikt boende med det mesta
man kan önska sig – livskvalitet.
Boarea: 257 m²
Rum: 8 varav 3-4 sovrum
Tomt: 1 659 m²
Pris: 7 950 000 kr
Kontakta: Tina Parmlid
0709-84 16 16

HÖGANÄS
Backsippevägen 7 A

Med fint läge mellan
Höganäs och Lerberget
ligger denna tomt med god
utsikt över hav och land.
Tomtarea: 505 m²
Pris: 2 275 000 kr
Kontakta:
Patrick Engström
0708- 27 16 16

arild
Glarhallavägen 7

Med fantastisk utsikt, på lugn
gata ligger denna rymliga 1½
plans villa med källare. Stora
sällskapsytor, öppen spis och
braskamin.
Boarea: 170 m²
Biarea: 64 m²
Tomt: 1239 m²
Pris: 3 875 000 kr
Kontakta: Tina Parmlid
0709-84 16 16
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Mölle
Kullabergsvägen 7L

Fantastik utsikt. Ljus lägenhet
med fantastisk havsutsikt.
Rymligt vardagsrum med mat
plats, fönster i två väderstreck,
balkong mot havet.
Boarea: 73 m²
rum: 2
avgift: 4 811 kr/mån
Pris: 2 150 000 kr
Kontakta: Tina Parmlid
0709-84 16 16

arild
Leijons Kåseväg 21

Nytt och bekymmersfritt. Alldeles
invid naturen och en kort promenad
från havet ligger denna nybyggda
villa/fritidshus med god standard.
Boarea: 131 m²
Rum: 5 rum varav 4 sovrum
Tomt: 1 119 m²
Pris: 3 500 000 kr
Kontakta: Patrick Engström

0708- 27 16 16

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: 9 995 000 kr
Kontakta: Patrick Engström
		
0708- 27 16 16
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Ridning på Hallandsåsen.
Foto: Shutterstock

Pulsen i Båstad.
Foto: Staffan Andersson

Seaside golf vid Öresund

Sillen&Makrillen – en av flera strandrestauranger i Helsingborg
Foto: Carl Ljungberg, Animero

smultronställen som är

Energiladdare
Att få en paus i vardagen är en viktig
ingrediens för att kunna prestera i arbets
livet.
På sommarstället i H emmeslöv ,
som min frus föräldrar skaffade redan på
70-talet, försöker vi tillbringa så mycket
tid som möjligt under sommarhalvåret.
Hemmeslöv ligger perfekt, ca en halv
timmes körning från Helsingborg och
i utkanten av Båstad . Här finner vi det
bästa av två sommarvärldar: i Båstad
puls, nöjen, shopping, restauranger,
mysig marina, tennis m.m. och
Peter Imméll, mäklare
på Valvet, tipsar om sina
smultronställen
48
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i Hemmeslöv lugn, avkoppling, cykling
i skogen och milsvid strand.
En uppskattad familjeutflykt är
r idning på vackra H allandsåsen .
Vi rider genom skogen, över de öppna
markerna och kommer fram till ett
pittoreskt litet våffelställe med en
bedårande utsikt över Laholmsbukten.
Säsongstarten börjar sedan många år
traditionsenligt vid Valborg, som vi firar
tillsammans med nära vänner.
Golf ligger varmt om hjärtat. En
runda med familjen eller vänner på
någon av vår regions fina banor och en
god bit mat på golfrestaurangen kan jag
varmt rekommendera.
Avslutningsvis hoppas jag att vi
ses på en av Helsingborgs trevliga
r estauranger längs stranden .
va lv e t. s e
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Kullabygden
Minnesstensvägen 53-7

Mellan Viken och Ingelsträde ligger
denna vackra gård lugnt och avskilt.
Eriksfält – Gården är ursprungligen
uppförd 1848, den är löpande renoverad
och ekonomibyggnaderna har tillkommit
efter hand. Förutom boningshuset om
ca 300 m² finns maskinhall om ca 960 m².
Verkstad om ca 230 m². Lagerbyggnad
ca 310 m². 3-bilsgarage med gästboende
om ca 100 m².
Boarea: 300 m²
Rum: 8 varav 4 sovrum
Tomt: ca 2 ha
Pris: 5 750 000 kr
Kontakta: Patrick Engström
		
0708- 27 16 16

Viken
SILLÖRSGRÄND 7

Med sandstranden nedanför ligger denna
trevliga 1-plansvilla uppförd 1984 med
tillbyggd 1½-plansdel. Fantastisk utsikt
mot sundet, danska kusten och Vikens
golfbana. Öppen och ljus planlösning.
Uteplaster i västerläge där solens strålar
når dig hela dagen. Närhet till natur,
hamnliv, restauranger och service.
Boarea: 160 m²
Rum: 5 varav 2-3 sovrum
tomt: 1 235 m²
Pris: 8 700 000 kr
Kontakta: Patrick Engström
		
0708- 27 16 16
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Lerberget

makalöst läge

Charm, karaktär och funktion i kombination
med fri utsikt över Öresund och Danmark.

Längst fram mot Öresund med fri sikt
ligger denna vinkelvilla med skyddad och
trivsam trädgård.
Huset är ursprungligen uppfört 1858,
det är charmigt och välskött med en
äldre insida. Den totala boarean är upp
mätt till ca 180 m² och är idag fördelad
på 6 rum. Garage finns med infart från
Lerbergsvägen.
Gamla Lerberget erbjuder livskvalitet
för människor i alla åldrar. Småbåts
hamnen är den centrala samlingspunkten
50
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för byborna med små fiskarlängor,
strandängar, sandstrand och bad
brygga. Det finns ett litet galleri,
museum, boulebana, lekplats och
uteplatser för paus. Här träffas man
och njuter av olika aktiviteter
och gemenskap till vardag
och fest. Byaföreningen
är en aktiv ekonomisk
förening som förvaltar
byn och dess intressen.

Gamla lerberget
segelvägen 19
Boarea: 180 m²
Rum: 6 rum varav 3-4 sovrum
tomt: 792 m2
Pris: 5 950 000 kr
Kontakta:
Patrick Engström
0708- 27 16 16

va lv e t. s e

kulla

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
Svinbådevägen 3

På första parkett mot Öresund
ligger denna tomt med lugnt
läge invid en återvändsgränd.
Tomt: 1 101 m²
Pris: 7 975 000 kr
Kontakta: Tina Parmlid
0709-84 16 16

Arild – Välhållet 30-tal
S:t Arilds väg 2

Endast 100 meter från hamnen och
med härlig utsikt, ligger detta gedigna
hus i mycket gott skick.
Boarea: 237 m²
Biarea: 41 m²
Rum: 8 rum varav 4-5 sovrum
Tomt: 1 184 m²
Pris: 7 900 000 kr
Kontakta: Patrick Engström

0708- 27 16 16

gamla viken
Trädgårdsgatan 19

Med stor fin trädgård ligger
detta renoverade 40-talshus.
Härlig utemiljö, bla trädäck
med utespa. Tonårs-/gästhus.
Boarea: 122 m²
Biarea: 70 m²
Rum: 6 rum varav 3-4 sovrum
Tomt: 1 137 m²
Pris: 4 375 000 kr
Kontakta: Patrick Engström

0708- 27 16 16
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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: 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

Gamla LerbergeT
Östra Vägen 24

Generös och fint renoverade villa
intill grönområde. Härlig träd
gård med flertalet uteplatser.
Boarea: 225 m²
Rum: 7 varav 4 sovrum
Tomt: 762 m²
Pris: 3 995 000 kr
Kontakta: Patrick Engström
0708- 27 16 16
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Mölle

Fågelviksvägen 12

Genuint Mölle-hus från 1890 med slå
ende utsikt över havet, på lugn gata nära
Mölle hamn och bad. Totalrenoverat till
ett drömboende. Entréplanet har stora
sällskapsytor, badrum och ett sovrum/
allrum. Ovanvåningen har 2-3 sovrum,
varav ett har utgång till en stor balkong.
Källaren har en stor och rymlig entré,
badrum, tvättstuga och vinrum. Gästhus
med 2-3 sovplatser, badrum, bastu och
kombinerat kök/vardagsrum.
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

Gamla Viken
Korsgatan 5

Ett underbart 1½ plans hus i den genui
na delen av Gamla Viken med anor från
1900-talets början. Smakfullt renoverat,
rymligt vardagsrum med murad öppen
spis och synliga takbjälkar. Charmigt och
välplanerat kök med plats för stor mat
grupp. Här bor man nära Sophiamöllan
och med gångavstånd till hav, härliga
bad, mataffär, bageri/konditori, skola,
restauranger, golf och tennis. En unik
bykänsla med många samlingspunkter
gör att du lätt trivs i området.
Boarea: 160 m²
Biarea: 20 m²
Rum: 6 varav 3-4 sovrum
Tomt: 420 m²
Pris: 5 650 000 kr
Kontakta: Tina Parmlid
		
0709-84 16 16
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Gamla Viken
Matrosstigen 3

En enormt vacker villa med underbar
och skyddad trädgård. Villan som är
uppförd under 1700-talet har genomgått
en totalrenovering och är idag i mycket
gott skick. Ett boende för livsnjutaren
med en kort promenad såväl till hamnen
som till havet. Gästhus.
Boarea: 210 m²
Biarea: 15 m²
Rum: 5 varav 3-4 sovrum
Tomt: 947 m²
Pris: 7 850 000 kr
Kontakta: Patrick Engström
0708- 27 16 16

Arild
Store Kals Väg 11

Med ett enastående läge och en helt
fantastisk tomt ligger denna idyll på liten
lugn gata. Utsikten över havet är ständigt
närvarande såväl från tomt som hus.
Den helglasade fronten levererar ett
svårslaget ljus och en inspirerande sikt
mot trädgård och Skälderviken.
Boarea: ca 100 m²
Biarea: ca 50 m²
Rum: 5 varav 3 sovrum
Tomt: 1 349 m²
Pris: 4 175 000 kr
Kontakta: Patrick Engström
0708- 27 16 16
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Viken

höganäsvägen 100

Med strandläge och granne med anrika
Helsingborgs golfklubb ligger denna
exklusiva 1-plans villa. Läget är helt
unikt och utsikten över sundet är fan
tastisk. Villan har genomgående mycket
påkostade materialval 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.
Boarea: 209 m²
Biarea: 20 m²
Rum: 4-5 varav 2-3 sovrum
tomt: 977 m²
Pris: 16 900 000 kr
Kontakta: Peter Imméll
		
0708-40 16 16

Gamla Viken
BYGATAN 36

Ett av Gamla Vikens äldsta hus med
anor från 1700-talet, med en lång och
färgstark historia. Synliga takbjälkar,
öppen spis samt gästhus med vasstak
ger extraordinär atmosfär. Huset har en
fin öppen planlösning. Fantastisk insyns
skyddad trädgård och viss utsikt över
sundet och Gamla Vikens takåsar.
Ett hus med både charm och själ.
Boarea: 130 m²
Biarea: 20 m²
Rum: 7 varav 3-4 sovrum
Tomt: 532 m²
Pris: 4 750 000 kr
Kontakta: Tina Parmlid
0709-84 16 16
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Skandia Syd, övre raden fr v Daniel Glimmenvall, Sebastian Pankko, Maria Svensson, Maria Thörnqvist, Basse Thörnqvist (hunden),
Kristina Lindskog , Mats Lundahl, Andreas Johansson. Nedre raden fr v Pähr Thörnqvist , Mathias Olivestedt. Ej med på bild Emma Enberg.

Läge för
nytt bolån?
Välkommen! (Det kan löna sig mer än du tror)
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Ängelholm

Hamntorget 5
Telefon 042-13 16 00

Storgatan 83 E
Telefon 0431-129 00
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Vi förstår våra kunder.

Välkommen att höra av dig!
042- 15 44 60 | www.stenbergbygg.se
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Skälderviken
Modernt och tidlöst –

med havsutsikt

Ett osedvanligt gediget hus byggt med i stort sett
underhållsfria material och baserat på en klar
vision och kompromisslös vilja att skapa ett hem
utöver det vanliga både estetiskt och tekniskt.

Lättskött och underhållsfritt både inne
och ute. Ett hus som måste upplevas på
plats!
Förutom att vara väl genomtänkt
och praktiskt, med hög standard och
exklusiva materialval bjuder huset också
på en mycket varm, trivsam atmosfär.
Modernt men ändå tidlöst, ljust och
öppet men ändå mysigt och ombonat
58
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samt med utsikt över havet
från alla sällskapsrum.
	Stort trädäck av lärk
i söder som skyddas från
havsbrisen av garaget.
Härlig takterrass i väster
läge med utsikt över havet
och Kullaberg.

SKÄLDERVIKEN
Hotellvägen 2D
Boarea: 180 m²
Biarea: 85 m²
Tomt: 547 m²
Pris: 6 275 000 kr
Kontakta:
Marie Fraser

0731- 58 16 16
va lv e t. s e
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Magnarp
Fritsa Lyckeväg 18

Ett stenkast från Magnarps hamn och
idylliska lilla badstrand ligger denna total
renoverade, rymliga 1-plansvillaom 8 rum
och kök. Huset är tillbyggt 2013 med
trevlig gästavdelning, tvättstuga, badrum
och groventré. Stor härlig överbyggd
veranda blir ett ”extra vardagsrum” på
sommarhalvåret. Mycket lättskött liten
trädgård med havsutsikt.
Boarea: 175 m²
TOMT: 503 m²
Pris: 3 750 000 kr
Kontakta: Linda Wahlberg

0708-61 16 16

Ängelholm Centrum
SMEDJEGATAN 9

Mitt i centrum finns detta unika gathus grän
sande till å-promenaden och ett stenkast från
gågatan. Bostaden är i äldre skick och behöver
renoveras. Tillfälle att skapa ett boende helt
efter era egna drömmar. Här upptar inte
trädgårdsskötsel er tid utan här spenderar
ni ledigheten på takterrassen.
Boarea: 214 m²
Biarea: 63 m²
rum: 8 varav 3-5 sovrum
tomt: 235 m²
Pris: 4 295 000 kr
Kontakta: Jenny Danielsson
0708-57 16 16
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Ängelholm
Bjäredalsvägen 664

Charmig gård i mkt bra skick.
Möjlighet till både eget boende,
verksamhet, generationsboende,
hästgård, gästlägenhet, B&B m.m.
Boarea: 140 m2
+ 120 m2 i tillbyggnad
Rum: 5 varav 3 sovrum/boningshus
Tomt: 27 831 m2
Pris: 6 000 000 kr
Kontakta: Jenny Danielsson
0708-57 16 16

Ängelholm
Villagatan 3

Beläget i ett lugnt omtyckt område
finns detta gedigna och trivsamma
stenhus byggt 1924. Den gamla
charmen är bevarad med många
originaldetaljer.
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

Ängelholm
Mardal

En ovanligt lyckad kombination av
en traditionell skånegård med ett
toppmodernt boende genomsyrad
av kvalitet och tekniska lösningar.
Möjligheternas fastighet!
Boarea: 200 + 150 m²
Biarea: 210 + 90 m²
Tomtarea: 16 206 m²
Pris: 9 500 000 kr
Kontakta:

Marie Fraser

0731- 58 16 16

Vejbystrand
Mullbärsvägen 5

Välplanerad 1-plansvilla med gång
avstånd till hamnen. Trädgård med
fin stensättning och välbyggd pool.
Stort uterum om 18 kvm. Isolerat
dubbelgarage. Luftad fasad.
Boarea: 135 m²
Biarea: Uterum ca 18 m²
Rum: 5 rum 3 sovrum
Tomt: 923 m²
Pris: 3 595 000 kr
Kontakta: Jenny Danielsson
0708-57 16 16
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Små pärlor

på bjärehalvön

För ett år sedan flyttade vi från
Ängelholm till Vejbystrand och vi upp
täcker ständigt nya små smultronställen
i Vejbystrand med omnejd. Jag känner
mig priviligierad att få bo och arbeta
i denna fantastiska del av Skåne. Som
småbarnsfamilj försöker vi spendera så
mycket tid som möjligt utomhus.
Ett måste har blivit den dagliga pro
menaden med hunden längs heden vid
havet mellan Vejbystrand och
Magnarp. Det är verkligen livskvalitet

att på 5 minuter kunna ta sig ut i en så
vacker omgivning. Varma sommardagar
spenderar vi helst på Vejbystrands
fina sandstrand eller på Vejby
badet, med sina uppvärmda bassänger

som ligger precis intill stranden.
Blir man fikasugen kan jag varmt
rekommendera fantastiska Lillaro
Café , som ligger mitt i spenaten
utanför Stora Hult. Ett helt unikt café
med hemtrevlig atmosfär. Här serveras
hembakade kakor, pajer, tårtor och
mackor. Mysig servering inne i caféet
eller, om vädret är fint, i den lummiga
trädgården.
En annan favorit är Bäckadalens
Handelsträdgård mellan Hov
och Hovs hallar. Här odlas ekologiska,
kravmärkta grönsaker och örter i stora
växthus och café och uteservering i
orangeriet. Allting är hembakat och
grönsakerna nyskördade från den egna

Upplev den personliga atmosfären på Lillaro Café

odlingen. Gör både stor och liten glad!
En mysig och lite annorlunda butik
som jag gärna besöker är Boutique
Pim på Villagatan 11 i Ängelholm.
Här ges professionell och personlig
service av alltid lika glada och stilsäkra
Pia B
 jörkenfeldt. Och här shoppar man
i rofylld, inspirerande miljö, där dam
kläder från varumärken som bl.a. Mos
Mosh, Style in, Belstaff, Dagmar m.fl.
blandas med läcker heminredning.
Vi som bor i nordvästra Skåne är
väldigt bortskämda med många vackra
platser och mysiga orter. Här finns en
uppsjö av trevliga utflyktsmål, för gam
mal som ung.

Trivsamma Boutique Pim

Vilmer och Ella på heden mellan Vejbystrand och Magnarp

Ny bild Linda
Linda Wahlberg, mäklare
på Valvet, tipsar om sina
smultronställen
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bjäre

Ängelholm Pomona
Astrakantorget 3

Stort kedjehus med ett lugnt läge.
Modernt kök/badrum. Trädgård
med många träd/buskar samt uterum. Garage/förråd.
Boarea: 153 m²
Biarea: 13 m²
Rum: 6 varav 4 sovrum
Tomt: 330 m²
Pris: 2 745 000 kr
Kontakta: Jenny Danielsson
0708-57 16 16

Ängelholm
Körsbärsvägen 17

Trivsam 1,5 plans familjevilla med
liten och lättskött trädgård belägen på
lugnt och populärt område med
närhet till skog och promenadavstånd
till hav. Garage.
Boarea: 145 m²
Rum: 6 varav 4-5 sovrum
Tomt: 440 m²
Pris: 2 400 000 kr
Kontakta: Marie Fraser
0731-58 16 16

Munka Ljungby
Örkelljungavägen 494

En lantlig oas i 1-plan med delvis källare
med generösa ytor både ute och inne
och med plats för en stor familj och
alla vänner. Huset passar lika bra för
både året runt och fritidsboende. Härlig
stensatt och lummig innergård med pool.
Dubbelgarage och dubbelcarport.
Boarea: 267 m²
Biarea: 117 m²
Rum: 8 varav 5 sovrum
Tomt: 11 836 m²
Pris: 3 690 000 kr
Kontakta: Marie Fraser
0731-58 16 16
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Klitterbyn

ett stenkast från

I vackra nordvästra Skåne ligger Klitterbyn – en stugby

stranden

uppförd i sydsvensk stil och där skog, strand, hav och land
sätter sin unika prägel på anläggningen året om.

Nu erbjuder vi nyrenoverade lägenheter i olika
storlekar. De är uppförda i 1 eller 1,5 plan.
Storleken på husen varierar mellan 22 - 48 kvm
och de är mycket yteffektiva. Lägenheterna upp
låts i bostadsrättsform. All utvändig skötsel av
både gräsytor och husen ingår i avgiften.
Lägenheterna omfattar sovrum, kök, hall,
allrum med kamin, dusch och toalett. Samt
liga lägenheter har egen uteplats och det
finns möjlighet att bygga till med uterum
för den som önskar.
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ÄNGELHOLM
Klitterbyn
AVGIFTER från: 746 – 1629 kr/mån
Pris från: 887 519 – 1 417 678 kr
Kontakta:
Jenny Danielsson
0708-57 16 16
MARIE FRASER
0731-58 16 16

va lv e t. s e

bjäre

MUNKA LJUNGBY
Östra Järvägsgatan 24

Trivsam villa i 1½ plan med källare.
Gammeldags trädgård med fruktträd
och mycket sol. Många fina gamla
detaljer.
Boarea: 164 m²
Biarea: 50 m²
Rum: 8 varav 4 sovrum
Tomt: 568 m²
ENERGIPRESTANDA: 81 KWH/M²/ÅR
Pris: 1 750 000 kr
Kontakta: Jenny Danielsson
0708-57 16 16

Munka-Ljungby
Södra Järnvägsgatan 7-9

En unikt fastighet med många
möjligheter – bara fantasin sätter
gränsen! Gästhus, garage, förråd.
Perfekt för verksamhet eller ett
fantastiskt boende!
Boarea: 255 m²
Biarea: 35 m²
Rum: 7 varav 2-5 sovrum
Tomt: 1 781 m²
Pris: 3 600 000 kr
Kontakta: Marie Fraser

0731- 58 16 16

Vejbystrand
Saltörsvägen 10

Stort hus med utmärkt läge, 2:a
raden från havet. Stor balkong
med utsikt över Skälderviken.
Trevlig planlösning. Gästhus.
Boarea: 220 m²
Rum: 5 varav 3-4 sovrum
Tomt: 1 318 m²
Energiprestanda: 98 kWh/m²/år
Pris: 4 950 000 kr
Kontakta: Jenny Danielsson
0708-57 16 16

Skäldervikens strand
Lovartsvägen 272 a

Med unikt läge på 1:a parkett mot
Skälderviken ligger denna fastighet
med 3 fullutrustade hus. Lämpligt som
flerfamiljsboende, företag, uthyrning.
Boarea: 394 m²
Biarea: 100 m²
Rum: 13 varav 6 sovrum
Tomt: 1 724 m²
Pris: 5 600 000 kr
Kontakta: Peter Imméll
0708-40 16 16
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eket
Västrarp 130

3 längad korsvirkeshus. Tilltalande
gård byggd 1993 med de gamla
detaljer både ute/inne. Kullerstensgångar och köksträdgård.
Boarea: 172 m²
Rum: 5 varav 2-3 sovrum
Tomt: 6 000 m²
Energiprestanda: 142 kWh/m²/år
Pris: 3 495 000 kr
Kontakta: Jenny Danielsson
0708-57 16 16

Epadalen
Espehögsgatan 27

Ljus, renoverad 1½ plansvilla med
källare, uppförd 1946. Rejäl källare
med möjlighet att inreda såväl kontor
som hobbyrum. Här på Epadalen
bor man centralt med endast 5 min
cykelväg in till centrum.
Boarea: 164 m²
Biarea: 100 m²
Rum: 6 varav 4 sovrum
Pris: 3 450 000 kr
Kontakta: Linda Wahlberg
0708-61 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
genomföras tack vare vårt breda kontaktnät och erfarenhet inom området.
Kontakta oss så berättar vi mer.
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Hedin Bil.
Hur smart som helst.
Alltid 1000 bilar i lager.
Se alla bilar på vår hemsida hedinbil.se
Hedin
HedinBil
Bil
HELSINGBORG: Garnisonsgatan 5. Tel: 042-16 63 10
Öppet: Vardag 8-18 • Lördag 11-15 • Söndag 12-15

hedin bil.indd 1

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

Nu 239 900:- inklusive 3 års fri service.
Månadskostnad: 2495:-*

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

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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Sålda objekt

Delar av våra sålda objekt t.o.m. april 2014
Helsingborg

Bostadsrätt, Östra Vallgatan 15, 2.250.000:-

Bostadsrätt, Prästavägen 683g, 2.700.000:-

Bostadsrätt, Bengt Lidners gata 8, 5.100.000:-

Ägarlägenhet, S. Strandgatan 15, 3.000.000:-

Bostadsrätt, Valborgs Guda 18, 1.875.000:-

Bostadsrätt, Bogseraregatan 5, 5.600.000:-

Villa, Bengtsväg 6, 6.450.000:-

Bostadsrätt, Valborgs Guda 19, 2.200.000:-

Bostadsrätt, Bollbrogatan 3, 3.505.000:-

Villa, Bondegatan 31B, 3.620.000:-

Bostadsrätt, Drottninggatan 48, 2.800.000:-

Villa, Bäckavägen 16, 7.650.000:-

Bostadsrätt, Drottninggatan 118, 4.500.000:-

Villa, Erik Dahlbergs gata 1, 8.075.000:-

Bostadsrätt, Drottninggatan 60, 3.100.000:-

Villa, Hövdingegatan 7 B, 3.995.000:-

Bostadsrätt, Drottninggatan 84, 2.300.000:-

Villa, Körmästarevägen 6, 3.595.000:-

Bostadsrätt, Drottninggatan 5, 3.900.000:-

Villa, Lenngrens gata 2D, 6.900.000:-

Bostadsrätt, Drottninggatan 212A, 4.600.000:-

Villa, Lövsångaregatan 2, 3.995.000:-

Bostadsrätt, Ehrensvärdsgatan 2, 3.795.000:-

Villa, Nämndemansgatan 25, 3.075.000:-

Bostadsrätt, Farmgränden 9, 1.549.000:-

Villa, Rosenvägen 5A, 5.000.000:-

Bostadsrätt, Hästmöllegränden 4A, 2.650.000:-

Villa, Rönnvägen 1, 7.100.000:-

Bostadsrätt, Hästmöllegränden 4B, 1.975.000:-

Villa, Serpentinvägen 47, 5.450.000:-

Bostadsrätt, Kadriljvägen 64, 2.000.000:-

Villa, Sperlingevägen 9, 6.750.000:-

Bostadsrätt, Karl Johans gata 6, 3.030.000:-

Villa, Svedbergavägen 67, 3.400.000:-

Bostadsrätt, Karl X Gustavs gata 39, 5.300.000:-

Villa, Tulpangatan 6, 3.550.000:-

Bostadsrätt, Kompanigatan 12, 2.300.000:Bostadsrätt, Kopparmöllegatan 11B, 5.350.000:-

Kullabygden

Bostadsrätt, Kopparmöllegatan 15B, 1.425.000:-

Villa, Barakullsvägen 1, 7.475.000:-

Bostadsrätt, Kornellgatan 10, 1.895.000:-

Villa, Bokvägen 9, 2.700.000:-

Bostadsrätt, Kronborgsgatan 12, 2.025.000:-

Villa: Bygatan 18-20, 7.900.000:-

Bostadsrätt, Kullagatan 37, 1.725.000:-

Villa, Bygatan 59-61, 6.750.000:-

Bostadsrätt, Kvarnholmsgatan 4, 2.995.000:-

Villa, Garngränd 12, 3.100.000:-

Bostadsrätt, Mellersta Stenbocksgatan 3, 1.800.000:-

Villa, Hamngatan 5, 4.800.000:-

Bostadsrätt, Mellersta Stenbocksgatan 7, 2.050.000:-

Villa, Kaptensgatan 10, 6.325.000:-

Bostadsrätt, Nedre Långvinkelsgatan 8, 1.660.000:-

Villa, N Strandvägen 24, 7.500.000:-

Bostadsrätt, Nedre Långvinkelsgatan 19, 1.995.000:-

Villa, Plommonvägen 3, 4.000.000:-

Bostadsrätt, Paviljonggången 44, 2.700.000:-

Villa, Prins Carls g 14 b, 2.800.000:-

Bostadsrätt, Persgatan 66, 1.675.000:-

Villa, Ringvägen 53, 4.350.000:-

Bostadsrätt, Prästgatan 26, 1.600.000:-

Villa, Sillgränd 25, 4.950.000:-

Bostadsrätt, Södra storgatan 19, 3.150.000:-

Villa, Stubbarpsvägen 4, 3.725.000:-

Bostadsrätt, Tullaregatan 12, 5.600.000:-

Villa, Syllstensvägen 2, 3.390.000:-

Bostadsrätt, Tågagatan 28, 3.400.000:-

Villa, Turistvägen 9, 6.600.000:-

Bostadsrätt, Tågagatan 28, 2.700.000:-

Villa, Törnrosvägen 24, 4.050.000:-

Bostadsrätt, Tågagatan 28, 2.340.000:-

Villa, Varvsgatan 5, 7.235.000:-

Bostadsrätt, Tågagatan 31, 1.725.000:-

Tomt, Grytvägen 20b, 3.100.000:-

Bostadsrätt, Tågagatan 31 A, 1.725.000:-

Bostadsrätt, Kullabergsv 7L, 2.400.000:-

B å s ta d
Villa, Hillarpsvägen 70, 5.450.000:Villa, Ängalagsvägen 100, 3.800.000:Fritidshus Sibyllavägen 5, 2.600.000:Bostadsrätt, Strandgatan 23A, 3.850.000:Tomt, Rosins Väg, 2.500.000:Ängelholm
Villa, Blåmesvägen 16, 2.700.000:Villa, Brinkvägen 4, 7.500.000:Villa, Gotlandsgatan 7, 2.175.000:Villa, Havsbadsvägen 115, 5.150.000:Villa, Hjälmgatan 3, 2.550.000:Villa, Kustroddarevägen 10, 3.225 000:Villa, Kustroddarevägen 17 E, 4.200.000:Villa, Lingvägen 17A, 2.200.000:Villa, Majgårdsvägen 2, 4.350.000:Villa, Mullbärsvägen 8, 3.775.000:Villa, Vinkelvägen 7, 7.300.000:Villa, Vinkelvägen 22, 5.430.000:Villa, Vinkelvägen 36, 4.200.000:Villa, Vårvägen 17, 3.025.000:Villa, Västrarp, 2.135.000:BR, Jordgubbsvägen 24, 1.385.000:BR, Landshövdingevägen 5C, 3.075.000:Fritidshus, Ryssjevägen 3, 2.545.000:Landskrona
Erikstorpsvägen 39b, 2.550.000:Mellangatan 21, 3.925.000:Norra Fiskehamnsgatan 11 C, 2.690.000:Strandvägen 291, 6.700.000:Ålabodsstranden 79, 4.150.000:Ålabodsstranden 100, 10.250.000:Ålabodsstranden 55, 3.500.000:-

Oberoende mäklaren Valvet är marknadsledare
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.

valvet.se
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storhus

HOUSE OF BUSINESS

Bästa fastighetsinvesteringen i nordvästra Skåne

Nils-Erik Jidemo

Peter Wittander

Gert Persson

Håkan Gillisson

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.

”En bra affär börjar med ett bra möte, så låt oss träffas och lära
känna varandra – det tjänar du på!”
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Foto: Pålsjö Slott AB

Pålsjö Slott, Helsingborg
Uppe på Pålsjö-höjden norr om Helsingborg, i mötet mellan skog, höjd och strand, ligger vackra Pålsjö Slott. Slottet har anor
från 1600-talet men fick sitt nuvarande utseende runt 1870. Senaste stora renoveringen gjordes ca 1981. Idag disponeras slottet
i huvudsak som kontor. Totalytan är på ca 1 020 m² varav 700 m² kontor och 320 m² är vind förbered för ombyggnad. 
Möjlighet för bostadsändamål. Friköpt parktomt på 2 290 m². Säljes helt disponibel för köpare i bolagsform.
Pris: 26 000 000 kr 							Kontakt		

042-12 16 16

								Gert Persson

gert.persson@valvet.se

								Peter Wittander pewi@valvet.se
								Nils-Erik Jidemo nils-erik.jidemo@valvet.se

helsingborg CENTRALT

Totalrenoverad (2003) kontorsfastighet
med bra läge på södercity i Helsingborg.
Fastigheten är uthyrd till kommunal för
valtning. Stor potential för ökade intäkter.
Kontakt		
Gert Persson
Peter Wittander
Nils-Erik Jidemo
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helsingborg FILBORNA

Fräscha lokaler, genomgående i bra skick.
5 meter takhöjd i såväl kall som varm
lager. Bra logistik för av- och pålastning
och snabb access till både E4 och E6.
Lokalerna, såväl lager och kontorsdelar
är mycket flexibla och kan enkelt avdelas
för att skapa förutsättningar för upp till
5 hyresgäster.
Pris: 17 500 000 kr
Kontakt		
Gert Persson
Peter Wittander
Nils-Erik Jidemo

042-12 16 16

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

helsingborg väla södra

Modern kontors och industrifastighet
på Väla Södra industriområde.
Byggrätt finns på ca 1 400 m².
3 280 m². Säljes i bolagsform.
Hyresintäkter: 2 664 000 kr
Pris: 23 000 000 kr
Kontakt		
Gert Persson
Peter Wittander
Nils-Erik Jidemo

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

helsingborg LÅNGEBERGA

Välbelägen industrifastighet i mycket
gott skick. Direkt närhet till såväl E4
som E6. Totalt 2 173 m² fördelade på
kontor, verkstad och varmlager. Det finns
en byggrätt som medger en lika stor
byggnad till.
Pris: 18 500 000 kr
Kontakt		
Gert Persson
Peter Wittander
Nils-Erik Jidemo

042-12 16 16

gert.persson@valvet.se
pewi@valvet.se
nils-erik.jidemo@valvet.se
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Affärsrådgivning
Revision
Skatterådgivning

Auktoriserade revisorer

Lars Nyström – auktoriserad
revisor för Valvet-koncernen
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Rundgången 30A
254 52 Helsingborg
042-16 32 90
www.nyopart.se
Member Crowe Horwath International
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Historien omValvet
1991

skriver Gert Persson in den 5 december
i historieboken och registrerar Valvet
Fastigheter HB. Målet är att förvalta
bankernas obeståndsfastigheter, men
bankerna väljer att själva ta hand om
dem. Valvet inriktar sig på fastighets
mäkleri och förvaltning. Gert och tre
anställda öppnar upp k ontor 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 Helsingborgsregionens störs
ta mäklarfirmor. Fyra av de sex anställ
da är fastighetsmäklare. Förutom dags
pressannonser satsar Valvet på internet
som kompletterande marknadskanal.

1999

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

2008

öppnar ett nytt kontor på Bygatan
i Viken.

2011

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

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.

www.repetera.se

www.helahus.se

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

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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Fredrik Ahlbäck
FOTOGRAF

Patrick Engström
VD, Fastighetsmäklare

Håkan Gillisson
Förvaltning

Nils-Erik Jidemo
Fastighetsmäklare

Mobil: 0768-63 83 85
fotograf@valvet.se

Mobil: 0708-27 16 16
patrick.engstrom@valvet.se

Mobil: 0730-84 27 61
hakan.gillisson@valvet.se

Mobil: 0703-45 48 88
nils-erik.jidemo@valvet.se

Jenny Danielsson
Fastighetsmäklare

Marie Fraser
Fastighetsmäklare

Jessica Heinegren
Fastighetsmäklare

Alexander Jämthagen
Fastighetsmäklare

Mobil: 0708-57 16 16
jenny.danielsson@valvet.se

Mobil: 0731-58 16 16
marie.fraser@valvet.se

Mobil: 0708-20 16 16
jessica.heinegren@valvet.se

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

Bobbie Donander
Fastighetsmäklare

Pia Garnow
Ekonomi och förvaltning

Peter Imméll
ägare, Fastighetsmäklare

Sebastian Maman
Fastighetsmäklare

Mobil: 0701-44 16 16
bobbie.donander@valvet.se

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

Mobil: 0708-40 16 16
peter.immell@valvet.se

Mobil: 0709-56 16 16
sebastian.maman@valvet.se
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Lär känna oss på Valvet
– det tjänar du på
Tina Parmlid
Fastighetsmäklare

Linda Wahlberg
Fastighetsmäklare

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

Mobil: 0708-61 16 16
linda.wahlberg@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
Gert Persson
Ägare, fastighetsmäklare

Peter Wittander
Ägare, Fastighetskonsult

Mobil: 0708-46 66 66
gert.persson@valvet.se

Mobil: 0733-58 54 40
pewi@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

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

Valvets Veranda distribueras
exklusivt till väl valda adresser.
Ska ni sälja och vill vara med
i kommande nummer är det hög
tid att höra av er till oss.
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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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