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HÖGANÄS



ARILDSHUSEN  
-Kullaberg på högre höjder!

Alldeles vid foten av Kullaberg klättrar Arild upp från Skäldervikens kust och 
strandlinje. Pittoreskt och intimt med fina favörer för familjer i livets olika 
skeden. Blånande hav, rekorderliga och välrenommerade Rusthållaregården 
och ett äkta bysamhälle som andas äkthet i symbios med både historia och 
framtidsutsikter.

Högt över havet i Höganäs Kommun och upp emot land växer smarta 1-plans 
parhus upp förpackade i bekväm brf-form. Gröna trädgårdstäppor, egen bil-
uppställningsplats invid entrén samt öppna sällskapsytor flankerade av flexi-
belt antal sovrum. Du väljer – Vi säljer! 

Sköna strövområden och i en region som bjuder in till ett rikt liv kantat av 
upplevelser men med lugnet och balansen i fokus. 

 





Omgivningen
Att köpa ett hus i idyllen Arild innebär att man samtidigt får tillgång till hela 
Kullahalvöns utbud av alltifrån härliga natur, vandringsleder, vintillverkning, 
hantverk, idrottsanläggningar och en fantastisk matkultur. Det hela omgärdas 
av havet som är påtagligt i denna idyll i nordvästra Skåne. Även närheten till 
grannlandet Danmark är påtaglig då kustlinjen nedåt Öresund kan skönjas så 
snart vädret är klart. Klart väder med mycket sol är det påfallande ofta i den 
här delen av landet!











Byggteknik

Grund: 
Utfyllnadsgrus, makadam, fiberduk.  
Kantisolerad betongplatta med 300 isolering.

Ytterväggar:
380 mm prefabricerade sandwichväggar med  
ett U-värde på 0,16.

Innerväggar:
Ljudisolerade regelväggar med träspånsskiva  
och gips 12 cm. 

Yttertak:
Grå takpannor ifrån Monier modell Turmalin.  
Ljusgrå/mörkgrå. 

Fönster:
Aluminiumbeklädda fönster, fönsterdörrar och skjut-
dörrar. Utvändigt målade mörk- eller ljusgrå. Invän-
digt målade vitt eller ljusgrå.

Fönsterbänkar:
Natursten. 

Innerdörrar:
Massiva spegeldörrar i vitt med gummilist.

Sanitet:
Golvmonterad wc-stol, duschvägg med klarglas.  
Vask med kommod.

Uppvärmning/ventilation:
Uppvärmning med vattenburen golvvärme.  
Elpanna med frånluftvärme med återvinning.

El/tele/data:
Fiber indraget till hus, anslutningar till samtliga  
sovrum, och vardagsrum. El enligt svensk standard.

Terrass:
Trätrall på baksidan. Stenlagd gång på framsidan. 

Förråd:
Förrådsdel med gjuten platta. Takbeläggning av  
papp. El med 1 st. lampa samt 1 st. eluttag.
Utvändig målning ingår av trä.

Markarbeten och utvändiga anordningar:
Hårdgjorda ytor av uppfart/biluppställningsplats.
Insynsskyddat plank mellan hus och förråd, 180 cm.

Övrig:
Färdigställandeförsäkring ingår.
10 år byggfelsförsäkring ingår.



Planritning. 

Boyta 98,90 m2 
Förråd 2,86 m2 
Terrass 18,09 m2
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Allmänt
Golv:  3 stavs ekparkett i mattlack. Klinker i entréhall WC/D och tvätt.
Sockel:  Vit golvlist.
Väggar:  Ljudisolerade, bredspacklade och målade i vitt.
Innerdörrar: Massiva spegeldörrar i vitt med gummilister.
Innertak: Släta vitmålade.
Garderober:  Skjutdörrar. 
Övrigt:  Vindsutrymme med förvaringsmöjligheter. 

WC/Klädvård
Golv:  Klinkers. 
Väggar:  Kakel, WC. Vitmålade med våtrumsfärg, stänkskydd, klädvård
Inredning: WC, vask med kommod, vägghängd toalett. Klädvård, tvättmaskin, torktumlare,   
  underskåp med vask samt överskåp

Badrum 
Golv:  Klinkers. 
Väggar:  Kakel
Sanitet:  Golvmonterad WC, duschvägg med klarglas. 
Inredning: Kommod med lådor, spegel.

Kök
Golv:   3 stavs ekparkett i mattlack. 
Sockel:  Vit golvlist.
Väggar:  Ljudisolerade, bredspacklade och vitmålade. Stänkskydd kakel. 
Innertak: Släta vitmålade tak
Inredning: Underskåp med lådor samt greplist/handtag. 
  Överskåp med luckor och greplist/handtag. Bänkskiva i granit. Underlimmad diskho
Skjutfönster: Aluminiumbeklädda skjutdörrar.  
Vitvaror: Vitvaror från Siemens/Elektrolux, integrerad kyl, frys, diskmaskin, inbyggd ugn,   
  inbyggd micro, induktionshäll. 

Hall
Inredning: Skjutdörrsgarderob med spegeldörrar. Hatthylla med klädstång invändigt.

Sovrum
Golv:  3 stavs ekparkett i mattlack. 
Sockel:  Vit golvlist. 
Väggar:  Ljudisolerade, bredspacklade och vitmålade.
Innerdörrar: Massiva spegeldörrar i vitt med gummilister. 
Innertak: Släta vitmålade.
Garderob:  Skjutdörrar i master bedroom.  
Fönsterbänk:  Natursten. 

Observera att vissa ändringar kan förekomma.
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De uppgifter som lämnas i objektsbeskrivning, prospekt samt annat informationsmaterial 
är i huvudsak grundade på information lämnad av säljaren, samt berörd förening och dess 
hemsida om sådan finns. Dessa uppgifter kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om 
omständigheterna ger anledning till det. 
          
Köpare/spekulanter uppmanas att kontrollera den ekonomiska planen samt stadgar 
för föreningen. Köpare/spekulanter är informerade om sin undersökningsplikt enligt 
paragraf 20 i Köplagen samt vad det innebär. Om du önskar få en skriftlig beräkning av 
boendekostnadskalkyl – ta kontakt med ansvarig mäklare. När du varit på visning godkänner 
du att Våningen & Villan eller tredje part kontaktar dig i form av telefonsamtal, sms eller 
email på de kontaktuppgifter du lämnat till fastighetsmäklaren vid visningen eller bokningen 
av visningen. Önskar du inte bli kontaktad så meddelar du bara det så tar vi bort dig ur våra 
register.

Viktig information

Försäljning

Nyproduktion, Reg. fastighetsmäklare

Anna-Karin Uggla
 
0737 45 37 21
anna-karin.uggla@vaningen.se

Nyproduktion, Reg. fastighetsmäklare

Alexandra Dukic
 
0737 45 37 02
alexandra.dukic@vaningen.se

vaningen.seNYBYGGT

Observera att vissa ändringar kan förekomma.




