
VILLA KALMAR MED CARPORT OCH ISOLERAT FÖRRÅD

SÅGFILSGATAN 20, SJÖBO

Hygget 6



1,5-PLANSHUS

MED INREDD ÖVERVÅNING UPP TILL 8 RUM OCH KÖK

3 RUM OCH KÖK

BOAREA TOTAL 155,7 M2

BYGGYTA/BRUTTOAREA 109,5 M2

GOLVYTA/BOAREA 94,9 M2

Snabbfakta!

VI HÅLLER NED PRISERNA 
OCH DU TÄNKER PÅ ANNAT 

Flyttklart från SmålandsVillan är färdigbyggda hus på noggrant 

utvalda tomter runt om i landet. Alla hus är färdigställda och från 

början utrustade med hög kvalitet från ledande leverantörer. Har 

du bråttom hem? Flyttklart innebär att du kan flytta in i lugn och 

ro – och börja leva så fort du får nycklarna i handen.

VILLA KALMAR

Villa Kalmar är ett 1,5-planshus som är lätt att älska. Husets ena halva är 
en ljus och gemensam del med kök och vardagsrum. I den andra delen av 
huset leder hallen dig fram till två sovrum, ett badrum samt en klädvård 
med egen ingång. Trappan i entrén tar dig upp till den inredningsbara 
övervåningen, som kan du utforma som du vill och när det passar dig.

PRIS 3 450 000 KR

DRIFTSKOSTNAD CA. 24 000 KR/ÅR



VILLA KALMAR
Planlösning RTV standard 
Skala 1:100. 2020-03

PLANLÖSNING ENTRÉPLAN
SKALA 1:100

NÄRA TILL VARDAGSLYX

I Sjöbo möts du av vacker natur och ett varierande 

landskap med jordbruk, lövskog och sjöar. Här 

finns det goda möjligheter att utöva sina fritids-

intressen i form av jakt, fiske och olika sport- 

aktiviteter. På somrarna kan du göra en utflykt 

till Vombsjön för att bada, spela golf i en underbar 

skogsmiljö på Sjöbo Golfklubb eller vandra i 

Snogeholms vackra strövområde. 

I Sjöbo finns bekvämligheter i form av förskola, 

skola, mattaffärer, apotek, restauranger, bensin-

mack och vårdcentral inom ett bekvämt avstånd. 

Om du är ute efter mer shopping och uteliv så 

kan du alltid ta en tur till de närliggande grann-

städerna Ystad eller Lund.

HITTA FÖRSLAG TILL
DIN ÖVERVÅNING PÅ 

SMÅLANDSVILLAN.SE

Bilderna är exempelbilder och avvikelser kan förekomma.

Carport med isolerat förråd (37,9 kvm).



INREDNING OCH UTRUSTNING

EXTERIÖRT                                                       

 ∙ Fasad: Stående panel med liggande detaljer 

 ∙ Kulör takpannor: Tegelröd 

 ∙ Regnvattensystem: Vit 

 ∙ Stuprörsanslutning hus: Anslutning dagvatten 

 ∙ Takkupa: Takkupa baksida

 ∙ Fönster: Träfönster från Elitfönster

 ∙ Entredörr: Linjalen vit från NorDan

 ∙ Groventredörr: Lejonet vit från NorDan

 ∙ Fönsterdörr vardagsrum: Standard (Fönsterdörr med  

 fyllning nedtill) 

 ∙ Fönsterdörr kök: Standard (Fönsterdörr med fyllning nedtill) 

 ∙ Veranda huvudentre: Entréplan TIG

 ∙ Utvändig liten trapp

INTERIÖRT                                                    

 ∙ Invändig trappa: Vitmålad med eklaserade steg 

 ∙ Ytskikt innerväggar: Målad vägg - vit 

 ∙ Innerdörrar: Easy GW från Swedoor

 ∙ Golvlist och dörrfoder

 ∙ Taklist

 ∙ Listverk 

 ∙ Garderober

 ∙ Handtag garderober: 31148 knopp  

KÖK                                                                      

 ∙ Köksnivå: Nivå lll 

 ∙ Vita vitvaror från Bosch

 ∙ Integrerad diskmaskin från Bosch 

 ∙ Underlimmad diskbänk

 ∙ Kökslucka: Elsa vit från Vedum 

 ∙ Handtag lådor (liggande): 31209 grepplist L:136 

 ∙ Handtag luckor: 31208 grepplist L:40  

 ∙ Laminatbänkskiva: 3008 Urban Style

 ∙ Stänkskydd över diskbänk: Cracked Cement

 ∙ Spis: lnbyggnadspaket med induktionshäll - vit 

 ∙ Köksfläkt: Fläktkåpa rostfri 

 ∙ Golv: Ek Erve från Kährs

 ∙ Ytskikt innervägg: Målad vägg - vit

ENTRÉ OCH HALL                                                

 ∙ Golv: Ek Erve från Kährs

 ∙ Ytskikt innervägg entre: Målad vägg - vit

VARDAGSRUM                                                               

 ∙ Golv: Ek Erve från Kährs

 ∙ Ytskikt innervägg entre: Målad vägg - vit

SOVRUM 1 & 2                                                                      

 ∙ Golv: Ek Erve från Kährs

 ∙ Ytskikt innervägg entre: Målad vägg - vit

BADRUM                                                                         

 ∙ Ytskikt: Kakel & Klinker inkl. komfortgolvvärme 

 ∙ Kommod 915 - vit

 ∙ Spegelskåp med belysning 

 ∙ Duschvägg: SBNK 900, 90x90 

 ∙ Duschset och duschblandare inkl. takdusch

 ∙ WC-stol

KLÄDVÅRD                                                               

 ∙ Klädvård för tvättmaskin och torktumlare

 ∙ Klädvårdsinredning handtag: 31085 Handtag c/c 128

 ∙ Våtrumsgolvmatta klädvård: 156 Rust Metal Graphite

 ∙ Tvättmaskin standard från Bosch

 ∙ Torktumlare från Bosch

EL OCH VVS                                                   

 ∙ Värmesystem: Frånluftsvärmepump Nibe F730

SIDOBYGGNAD           

 ∙ Carport med isolerat förråd CF36

 ∙ Fasad: Stående panel

 ∙ Kulör takpannor: Tegelröd 

 ∙ Regnvattensystem: Vit

 ∙ Stuprörsanslutning hus: Anslutning dagvatten

 ∙ Entredörr sidobyggnad: Lejonet vit från NorDan

 ∙ Fönster ingår på sidobyggnadens baksida

All information om inredning och utrustning hittar du i vår  

tillvalskatalog och på smålandsvillan.se

MINSTA MÖJLIGA 
MILJÖPÅVERKAN
Vi strävar alltid efter att din bostad ska ha minsta 
möjliga miljöpåverkan. Sunda materialval och smart 
energiförbrukning utgör därför grunden i alla våra 
hus. Byggmaterialet nyttjas optimalt och det som 
inte används går till återvinning och klimatsmart 
svinnhantering.

Vårt miljöarbete slingrar sig som en grön tråd genom 
hela vår verksamhet och vi vill hela tiden bli bättre. 
För att lyckas ställer vi höga krav i alla led – på oss 
själva, på våra leverantörer och på våra samarbets-
partners.

En Smålandsvilla ska vara bra för både dig och 
miljön. Inte nog med att du får marknadens mest 
effektiva energisystem, ett kvalitetssäkrat arbetssätt 
och en typgodkänd isolergrund – du får även pengar 
över till annat.



LINUS HOVLER

Säljare

Telefon 010-434 15 02

E-post linus.hovler@smalandsvillan.se

Besöksadress Hyllie Stationstorg 2, 215 32 Malmö

Ibland är livet lagom rörigt som det är. Det är där jag kommer in i bilden.
Varmt välkommen att höra av dig till mig om allt som rör Hygget 6.

KÄNNER DU DIG FLYTTKLAR?


