Trollhättan, Sandhemsvägen 85
Sandhem
VÄLSKÖTT VILLA OM TOTALT 200KVM!
Äntligen en villa på Sandhemsvägen som är till salu! Här bor du riktigt ﬁnt med mysiga skogsdungen på andra sidan gatan
och med en härlig uteplats i bästa solläge på baksidan. Uppvärmning via värme/vatten värmepump för en låg driftskostnad
och ﬁber ﬁnns installerat. Huset inrymmer idag tre sovrum men för den som önskar så går det att med enkla medel erhålla
hela fem sovrum. Stort och rymligt kök med utgång till den ﬁna baksidan. Vidbyggt garage. Här bor ni med närhet till
ﬂertalet skolor, förskolor, lekplatser och mataﬀärer. För den aktiva familjen ligger både Stavrelunds IP och sandhemsspåret
en kort promenad bort. Vill man in till centrala Trollhättan kommer man enkelt dit via cykelvägen eller genom att stiga på
buss nummer 22. Varmt välkomna att boka in er på visning!
Rum

6

Boarea (BOA)

115m2

Biarea (BIA)

85m2

Tomtareal/mark

675m2

Pris

2 800 000SEK

Pristyp

Utgångspris

Grunddata
Bostadstyp

Objektstyp, villa

Fastighetsbeteckning

TROLLHÄTTAN TÖRNSÅNGAREN 15

Typkod

220 - Småhusenhet, bebyggd

Område

Sandhem

Gatuadress

Sandhemsvägen 85

Postnummer

46142

Ort

Trollhättan

Tomtbeskrivning

Trädgårdstomt med soligt läge

Tomtarealuppgifter enligt

Lantmäteriet

Tomtareal/mark

675 m2

Totalareal

675 m2

Boarea (BOA)

115 m2

Biarea (BIA)

85 m2

Areauppgift enligt

Lantmäteriet

Antal rum

6

Antal sovrum

3

Max antal sovrum

5

Taxeringsår

2018

Taxeringsvärdet är

Fastställt

Värdeår

1964

Taxeringsvärde byggnad

1 327 000 SEK

Taxeringsvärde mark

625 000 SEK

Summa taxeringsvärde

1 952 000 SEK

Pris

2 800 000 SEK, utgångspris

Rum
HALL Entréplan

Praktisk hall med garderober. Klinkergolv i entrén samt i övrig hall ligger det parkettgolv.

KÖK MED MATPLATS Entréplan

Trivsamt och ljust kök med matplats och utgång till baksidan. Köket har vita nyare
luckor, spis, ﬂäkt, kyl/frys samt diskmaskin.

VARDAGSRUM Entréplan

Trevligt vardagsrum med stora fönster mot trädgården.
Parkettgolv och tapetserade väggar.
Här ﬁnns även en utgång till baksidan och uteplatsen.

MATSAL Entréplan

Fin matsal med parkettgolv och tapetserade väggar.
Detta rum har tidigare varit ett sovrum och kan med enkla medel göras om till
detta enligt ursprunglig planlösning om så önskas.

SOVRUM Entréplan

Rejält sovrum med garderober.

BADRUM Entréplan

Helkaklat badrum med wc, dusch och kommod med tvättställ.

ALLRUM Ovanvåning

Mysig övre hall som är möblerbar och kan nyttjas som kontor, läshörna eller mindre allrum. Här ﬁnns ett takfönster som ger ﬁnt ljusinsläpp.
Klädkammare

SOVRUM Ovanvåning

Plastmatta, tapet bytt fönster 2010.

SOVRUM Ovanvåning

Plastmatta, tapet bytt fönster 2010.

WC Ovanvåning

Toalett och tvättställ.

GROVENTRÉ Källare

Praktisk groventré med klinkergolv.

GILLESTUGA Källare

Trivsam gillestuga med trägolv samt träpanél och tapet på väggarna.

KONTOR Källare

Bra kontorsrum i källaren som även kan användas som gästrum för den som önskar.

TVÄTTSTUGA Källare

Praktisk tvättstuga som även inrymmer en dusch.

PANNRUM Källare

Innanför tvättstugan ligger pannrummet som även erbjuder plats för hobby &
förråd.

Inteckningar
Inteckningar

13

Totalt belopp

328 200 SEK

Kostnader
Årlig elförbrukning

14 153 kWh/ÅR

Elkostnad

19 615 SEK/ÅR

Vatten och avlopp

6 263 SEK/ÅR

Renhållning

1 157 SEK/ÅR

Försäkringskostnad

4 210 SEK/ÅR

Fiber

2 400 SEK/ÅR

Summa driftskostnad

33 645 SEK/ÅR

Antal personer i hushållet

2

Fastighetsskatt/-avgift

8 524 SEK/ÅR

Boendekalkyl

Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att
upprätta en boendekalkyl.

Övriga rättigheter och belastningar
Planer och bestämmelser

Lappmesen Sävsångaren Törnsångaren Ändring, Stadsplan (Beslutsdatum: 19630129)

Planer och bestämmelser

Törnsångaren, Tomtindelning (Beslutsdatum: 19630507)

Parkering
Parkeringsbeskrivning

Garageuppfart samt vidbyggt garage.

Byggnad
Byggnadstyp

Villa i 1 plan med källare

Byggår

1964

Standardpoäng

32

Grund

Platta på mark

Taktyp/takbeklädnad

Betongpannor

Fasadtyp

Tegelstensfasad

Utvändiga plåtarbeten

Plåt

Fönster

3 och 2 glas fönster

Stomme

Trä

Bjälklag

Trä

Vatten

Kommunalt vatten året om

Avlopp

Kommunalt avlopp

Typ av uppvärmning

Värmepump luft-vatten

Ålder på värmeanläggning

2011

Typ av ventilation

Självdrag

Skorstenstyp

Murad skorsten

Uteplatsbeskrivning

Uteplats med bästa solläge i väster.

TV/internet

Fiber ﬁnns installerat.

Energideklaration
Energistatus

Energideklaration är beställd

Närområde

Områdesbeskrivning

Vi på Entré Fastighetsförmedling har lång erfarenhet och vet det mesta som är
värt att veta om våra bostadsområden, var såväl skolor som förskolor ligger och
hur man tar sig enklast till motionsspåret. Ni kan alltid höra av er till oss för att
stämma av läget avseende det mesta i bostads och områdesfrågor. Vi gillar att
hjälpa till så tveka inte att höra av er med eventuella funderingar.
Sandhem är ett mycket populärt område där barnfamiljer verkligen trivs.
Sandhem erbjuder ett rikt utbud av fritidsaktiviteter. För motion så ﬁnns det härliga Sandhemsspåret med sin 3 kilometer långa motionsslinga. Denna slinga är
mycket populär och går i utkanten av området. Här erbjuds en ﬁn miljö med delvis lantliga vyer ut mot Gärdhem. Den som önskar kan sträcka ut lite extra och
”ta varvet runt Lundens gård” och då blir sträckan bortåt 7 kilometer. Här ﬁnns
populära Trollhättans fotbollsklubb (TFK) med den ﬁna anläggningen STIP. En ﬁn
konstgräsplan ﬁnns också i området.
Lekplatser ﬁnns det gott om i området. Fantastiska Storegårdsparken erbjuder
pulkabacke, aktivitetspark, plats för lek, avkoppling och en skön atmosfär centralt
placerad i området.
När det är dags att handla så ﬁnns ICA Jätten, Willys, pizzerior, kiosk och så
vidare endast en kort promenad bort. För mer information om kommunen vänligen besök www.trollhattan.se eller ta del av aktiviteter i Trollhättan på upplev.trollhattan.se/
Till och från Sandhem åker du enkelt buss, cyklar på de ﬁna cykelbanorna eller
tar en rask promenad in till/från Resecentrum eller centrumkärnan. Från Resecentrum ﬁnns täta avgångar med såväl buss som tåg till en mängd destinationer.
Malöga ﬂygplats ﬁnns också att tillgå endast 10 minuter bort med bil för den
som vill ﬂyga till Stockholm. Flygplatsen erbjuder även andra destinationer och
utbudet utvecklas löpande.
Boendes på Sandhem har man tre 0-16 skolor i närområdet. Det är Lyrfågelskolan, Stavreskolan och Fridaskolan. Här ﬁnns också ett ﬂertal förskolor i att
tillgå. Detta är absolut en av områdets styrkor som bidragit till att området är
så populärt bland barnfamiljer. Besök kommunens hemsida för mer information
www.trollhattan.se
Entré Fastighetsförmedling är ett härligt gäng fastighetsmäklare och medarbe-

tare med mycket nöjda kunder! Vi har lång erfarenhet och är kända för vår höga
kundnöjdhet, vårt breda kontaktnät, vår lokalkännedom och våra smarta verktyg
som leder till en lyckad bostadsaﬀär. Vi hjälper er igenom hela försäljningsprocessen där vi startar med en fri värdering och avslutar inte förrän deklarationen
är klar året efter er försäljning. Enkelt, tryggt och med mycket hög servicekänsla!
Kontakta oss gärna för en fri värdering genom ett besök på vårt kontor i Trollhättans centrum på Storgatan 30, ring oss på 0770 87 88 00 eller skicka ett mail till
trollhattan@entrefast.
Varmt välkommen till Entré Fastighetsförmedling!

Övrigt
Beﬁntlig installerad robotgräsklippare ingår i köpet.

Gustav Thorin, Fastighetsmäklare
Storgatan 30, 46130 Trollhättan
gustav.thorin@entrefast.se
0768-85 44 99
Frida Martinsson, Fastighetsmäklare
Storgatan 30, 46130 Trollhättan
frida.martinsson@entrefast.se
0768-54 40 34

