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Hej, hej, 
 
De 2e maand van het nieuwe jaar is alweer bijna voorbij. Hier ligt de sneeuw nog 

centimeters dik maar we hopen dat het voorjaar snel van zich laat horen! Wij 
hebben wel weer zin opkomende tulpen en geurende bloemen! 

 

 
Aanbod op de kaart; 

Op onze site hebben we een nieuwe functie toegevoegd. Misschien heb je er al over gelezen 
via facebook of twitter! Ons actuele aanbod is tegenwoordig via een overzichtskaart te 
bekijken. Kijk eens op www.stugainzweden.nl/te_koop_kaart.html . Klik op een huisje 
waarna je kan doorklikken naar de fotopagina van de woning. Maakt het zoeken voor jullie 
weer net wat makelijker. 
 
Onder de aandacht; 
Ook deze keer vragen we jullie speciale aandacht voor nu eens 2 zeer ruime woningen! 
 
Object 13022501 
Mooie vrijstaande woning op 1800m2 grond. Wordt geheel gemeubileerd verkocht. De woning is 

voorzien van gemeentelijk water en afvoer! Is zelfs indien gewenst als 2 appartementen te gebruiken! 
4 slaapkamers  
2 badkamers 
2 keukens 
2 woonkamers 
Sauna 
Inpandige garage 
Kelder / Berging en nog een ruime zolder! 
Gemeentelijk water en afvoer 
CV installatie op ¨jordvärme¨ (geothermisch) elektra en eventueel hout 
 
Vraagprijs: € 57 500,00 
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Is uw interesse gewekt na het bekijken van de foto´s en het lezen van de informatie of heeft u vragen over deze 
woning, neemt u dan contact met ons op.  
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Object 13022502 
Een zeer ruime woning in het rustige Björköby. Deze woning is van origine een verenigingsgebouw 
geweest en is derhalve heerlijk ruim van opzet. Grote ruime kamers met veel licht is iets dat direct 

opvalt als je door deze woning heen loopt! 

 
Woonoppervlak : 122 m2 begane grond, 120 m2 zeer lichte en bruikbare kelder. 
Indeling (bg) : Ruime entree met trap naar de kelder. Keuken, Toilet, Eetkamer, Zeer ruime  
  woonkamer met gezellige houthaard deelbaar met schuif/vouwdeuren. 
Indeling (kelder) : Hal, voorraadkamer, stookkamer, grote kamer eventueel deelbaar naar 2 kamers met  
  wasmogelijkheid, toilet en douche, sauna 
Tuinoppervlak : 3 090 m2  
Bijgebouw(en) : Ruime schuur. Heeft wel wat renovatie nodig. 
Afvoer : Gemeentelijk 
Water : Gemeentelijk 
Verwarming :  Pelletsgestookte CV installatie en lucht warmtepomp 
 
Vraagprijs : SEK 500.000,00 (onderhandelbaar) 
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Is uw interesse gewekt na het bekijken van de foto´s en het lezen van de informatie of heeft u vragen over deze 
woning, neemt u dan contact met ons op.  

 

 

Zomervakantie; 
Al plannen voor de zomer. Als het Zweden wordt denk dan eens aan ons leuke charmante 
vakantiehuisje in Fröjered. Er zijn voor de zomer nog enkele weken beschikbaar! Wat dacht 
je van ongestoord barbecueën in de ruime tuin, een zwemmeertje op loopafstand, vlakbij 
een tennisbaan en midgetgolf! Neem eens een kijkje op www.verhaeghinzweden.nl en laat 
je overtuigen! Varmt välkomna!  
 
 
StugainZweden 0046 (0)515 36140 
Eric & Tamara Verhaegh 0046 (0)76 8481717 
 info@stugainzweden.nl 

 


