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FASTIGHETSBESKRIVNING

Fastighet Fastigheten Trelleborg Öster Jär 1:150

Adress Snövits Väg 28
231 32 Trelleborg

Område

Lagfaren ägare Pile Food Ab Org.nr: 556544-4543
Snövits Väg 28
231 32 Trelleborg

Taxeringsvärde Avser år 2015
Värderingsenhet Tax.värde, kr Värdeår

Hyreshusbyggn för lokaler 1 008 000 1950
Hyreshusmark för lokaler 238 000

Summa: 1 246 000

Tomt

594 m², friköpt

Byggnad

2-plans

Byggnadsår 1950 och total renoverat 2008

Beskrivning

Värme, VA, El mm Uppvärmning genom luft/vatten värmepump

Energideklaration Energideklaration finns på fastigeheten utförd 2016-01-26.
Energiklass F
Energiprestanda 89 kWh/kvm och år.

Sidobyggnader Garage

Interiör Utmärkt kontorslokal i modernt, luftig utförande. Rofyllt havsnära läge några
minuters bilväg från väg 9 och centrala Trelleborg. Representativa rum för kontor
och möten.Det finns även stort lagerutrymme, garage och
parkeringsplats.Fastigheten är idag indelad med två mindre kontorsrum samt ett
större. Det stora rummet är möjligt att dela in i mindre rum. På entréplanet finns en
stor luftig hall som ger en öppen känsla och naturlig förbindelse till kontorsrummen.
Här finns plats för monter och broschyrställ. På entréplant finns två pentry - ett i
hallen och ett invid lagerutrymmet. Det finns även 2 helkaklade fräscha WC det ena
med dusch. Vidare finns ett förrådsrum i förbindelse mot garaget. På entréplanet
finns ett av de mindre kontorsrummen samt ett stort kontor med arbetsplatser i öppet
kontorslandskap. På våningsplan två finns sedan ett kombinerat mötesrum och
pentry samt ett litet kontorsrum. Från ovanvåningen har man havsutsikt och det är
förberett till takterrass med utgång från mötesrummet. Fastigheten har renoverats
med känsla för hållbarhet vid val av material. Stilen är modern med rustika inslag
som passar byggnadstypen och i kombination med moderna funktioner, ljus och
luftighet bjuder lokalerna på en mycket trivsam arbetsmiljö.  
Här finns en uppfart invid huset med parkeringsplatser. Det finns även en liten
"trädgård" och stensatta ytor bakom huset.
Fastigheten är taxerad som kontorslokal, men man kan göra en ansökan hos
kommunen att få göra om fastigheten till privatbostad. Det är dock en kostnad för
detta prövningstillstånd för att få fram ett förhandsbesked om kommunen kan
godkänna förändringen. För mer information uppmanas den som är intresserad av
en sådan förändring av fastigheten, att ta direkt kontakt med kommunen.

Areafördelning

Antal Typ Area, m² Hyresintäkt

1 st Kontorslokal - ovanvåning 17 36 000 exl. moms
1 st  Kontorslokal entréplan 20 54 000 exl. moms
1 st Kontorslokal stor entréplan 95 192 000 exl. moms
3 st P-platser
Summa 132 m² 282 000 kr/år


