Din lokala mäklare | Varmt välkommen till oss!

V I L L AG U I D E N

0430 282 50 | danfors.se | info@danfors.se

www.pebab.nu
ÄR DET DAGS ATT BYGGA NYTT,
BYGGA TILL ELLER BYGGA OM?

BEHÖVER DU HJÄLP MED BYGGREGLERNA
OCH ATT TA FRAM BYGGLOVSRITNINGAR?
JE Husdesign är ditt stöd till husdrömmen
- stor som liten. Vad kan jag hjälpa dig med?
Tel. 0705-750 650
jehusdesign.com
#jehusdesign
jennifer@jehusdesign.com

Har Ni en ide, har Vi losningarna
till fast pris pa totalentreprenad
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Din lokala mäklare
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CONNY WISTRAND
070 672 82 45
conny@danfors.se

PER EMILSSON
070 672 82 32
per.emilsson@danfors.se

ELIN SVALA
070 672 82 2
elin@danfors
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BRF ALLARPS STRAND 2 | ALLARP
HÅKAN DANFORS
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ANNETTE HANSSON
070 672 81 99
annette@danfors.se

Flytta in 1 April 2023 i nyproducerad lägenhet med havsnära
läge. GARANTERAD MÅNADSAVGIFT I 2 ÅR.
Nu är det full fart på byggnationen av dessa 16 bostadsrätter i
2-plan med närhet till Båstad, dess station samt hav och strand.
Moderna och fräscha lägenheter med möjlighet att sätta sin
egen prägel på boendet och de interiöra materialvalen.
Bekvämligheter som förskola, bank och vårdcentral på området.
Boarea: 101,4 kvm | månadsavgift: 5789 kr | Pris från: 2 295 000 kr
ANSVARIG MÄKLARE ELIN SVALA

Välkommen till den tredje och sista etappen i fantastiskt
belägna Mellby Ängar. Här finns möjligheten att bygga ett
drömboende utöver det vanliga!
Mellby ängar erbjuder stora tomter med fritt läge och mycket
stora byggrätter om 600 kvm. Det är få ställen det erbjuds så
här generösa byggrätter. Goda kommunikationsmöjligheter.
Utgångspris: 1 695 000 kr
ANSVARIG MÄKLARE ELIN SVALA

www.a-karlsson-bygg.se | 070-565 39 39

Tillverkning av bl.a.
Fönster & Dörrar | Trappor
Kök & Inredning | Lackering

www.malenssnickeri.se 0431-727 80

VI HAR ALLT
FÖR DIN
RENOVERING

Ska du bygga eller renovera så
passa på att besöka våra stora
utställningar med kök, bad, golv,
kakel, utemiljö mm. Du får massor
av inspiration och hjälp av våra
duktiga säljare.
Vi har Ballingslöv kök i Laholm och
Ängelholm samt Marbodal i Båstad.
Välkommen!

bygghandel.npn.se

4

GULLKRAGEVÄGEN 69 | LAHOLM

TRASTVÄGEN 25 | LILLA TJÄRBY

Bostadsrätt i markplan på bra läge i lugnt och attraktivt område
med gångavstånd till Laholms centrum. Radhus med mindre
trädgårdstäppa. Bekväm välplanerad bostad med två sovrum
stort vardagsrum allt i ett plan. Stenlagd uteplats på framsida
och överbyggd altan med intilliggande trädgård på baksidan.
Bra belägenhet med närhet till skolor, dagis, simhall och badsjö.
Närhet till skolor, dagis, simhall och badsjö.

Härlig bostad med många möjligheter! Trevlig 1½-plansvilla i
vinkel med det där lilla extra! En spännande planlösning som
lämpar sig både till den mindre och större familjen med 4-5
sovrum. Stort altandäck åt söder samt altan under tak och ett
underbart växthus/orangeri för att nämna några av de kvalitéer
som denna villa att erbjuda er. Härlig atmosfär och bra planlösning. Intilliggande garage. Här vill man bo!

Boarea: 80,6 kvm, 6 kvm biarea | månadsavgift: 4772 kr
Utgångspris: 1 350 000 kr | ANSVARIG MÄKLARE PER EMILSSON

Boarea: 180 kvm |40 kvm biarea | Tomtarea: 1 599kvm
Utgångspris: 2 595 000kr | ANSVARIG MÄKLARE PER EMILSSON

KARPGRÄND 16 | LAHOLM

LUNDGRENS VÄG 8 A-B | LAHOLM

På bästa läge i området med härlig utsikt åt flera väderstreck
ligger denna välskötta trivsamma villa med dubbla balkonger
och altan. Inbjudande grönskande framsida med utespa och
stort klinkerbelagt garage med fjärrstyrd port. 2016-2017
helrenoverades kök, tvättstuga och garage. Granne med öppet
grönområde.

Nybyggd tvåfamiljsvilla (2021) i två plan på bra läge i centrala
Laholm. Här finns goda möjligheter för den som söker generationsboende eller kanske själv vill bo i den ena lägenheten och
hyra ut den andra. En lägenhet på entréplan med egen uteplats
och en lägenhet på ovanvåningen med balkong. Lägenheterna
är med 4 rum och kök och 83 kvm vardera.

Boarea: 151 kvm | Tomtarea: 832 kvm | Utgångspris: 3 295 000 kr
ANSVARIG MÄKLARE CONNY WISTRAND

Boarea: 168 kvm | Utgångspris: 5 990 000 kr
ANSVARIG MÄKLARE ELIN SVALA

LUNDGRENS VÄG 10 | LAHOLM

SMULTRONVÄGEN 2 A-B M.FL. | LAHOLM

Centralt i Laholm med gångavstånd till det mesta hittar ni
denna fräscha nyrenoverade villa med två kompletta bostäder i varsitt plan. Villan har många möjligheter och kan med
fördel användas som generationsboende, uthyrning eller som
1-familjs fastighet. Fristående byggnad med kontor/gästrum
samt förråd.

Tre parhus byggda 2017 på trevliga Glänninge. Goda möjligheter till uthyrning, generationsboende m.m. Här bor man med närhet till centrum samt förskola på området. Respektive lägenhet
är på 3 rok och 86 kvm. Samtliga lägenheter är uthyrda. Trädgård
med gräsmatta. Stenlagd uteplats vid entrén och ett tralldäck på
trädgårdssidan till respektive lägenhet. Två förrådsutrymmen per
lägenhet.

Boarea: 153 kvm | 60 kvm biarea | Tomtarea: 626 kvm
Utgångspris: 3 975 000 kr | ANSVARIG MÄKLARE CONNY WISTRAND

Boarea: 86 kvm x 6 lägenheter | Utgångspris: 12 100 000kr
ANSVARIG MÄKLARE ELIN SVALA

Nära till
omtänksamma
råd om bolån
För oss handlar bolån om så mycket mer än att bara låna
ut pengar – du får professionella råd om din ekonomi i varje
situation. Som bostadsägare ställs du inför många beslut som
påverkar din vardagsekonomi.
Väljer du Handelsbanken i Båstad eller Halmstad som
bolånepartner får du:
– Individuell ränta som sätts tillsammans med din rådgivare
– Trygga tjänster som juridisk hjälp, hemlarm och bolåneskydd
– Lägre ränta med Grönt bolån
– Låna till solceller eller bergvärme med Grönt energilån
Du hittar våra kontaktuppgifter på
handelsbanken.se/båstad och handelsbanken.se/halmstad
Varmt välkommen till din lokala bank!
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JÄRVVÄGEN 22 | MELLBYSTRAND

BERGTALLSVÄGEN 18 A | MELLBYSTRAND

Välkomna till ett välskött vinterbonat fritidshus i södra Mellbystrand, med stor friköpt tomt och moderna faciliteter, såsom
luftvärmepump och fiberanslutning. En lummig insynsskyddad tomt på bästa solläge, omgärdad av grönska. Stugan har
en öppen och ljus planlösning, fullt utrustat kök, badrum, 2
sovrum, liten tvättstuga, inglasat uterum i väster och en altan i
söderläge.

Nu finns tillfälle att förvärva detta trevliga boende som i stora
delar är att betrakta som ett ”nybygge”. Ett härligt boende som
lämpar sig både till sommar och, för året-runt-boende. Fastigheten ligger med ca 100m från havet. Här kan man t ex njuta av en
rymlig trivsam altan i söderläge, underbart uterum, tre sovrum,
två badrum och ett härligt allrum med öppen spis som höjer
mysfaktorn i huset.

Boarea: 58 kvm | 2 kvm biarea | Tomtarea: 827 kvm
Utgångspris: 3 175 000kr | ANSVARIG MÄKLARE CONNY WISTRAND

Boarea: 97 kvm | 35 kvm biarea | Tomtarea: 865 kvm
Utgångspris: 5 500 000kr | ANSVARIG MÄKLARE PER EMILSSON

SVAMPVÄGEN 8 | MELLBYSTRAND

LINGONSTIGEN 12 | MELLBYSTRAND

Arkitektritad enplansvilla i norra Mellbystrand. Villan är uppförd
i sten och med bra, exklusiva materialval som är genomgående
i huset. Här får du chansen att flytta in i ett nytt fräscht boende
med bra och lugnt läge och endast en kort promenad till hav,
strand. Här möts ni av ett invidbyggt dubbelgarage, färdigställd
trädgård, stenläggning samt stort härligt altandäck för att
nämna några saker.

I centrala Mellbystrand finns denna tillbyggda västkustvilla.
Väldisponerad boende med 3 sovrum, stort allrum med
integrerat kök, helkaklat badrum, gästtoalett samt inglasat
uterum. Utöver detta finns en härlig stor åttaformad pool med
en generöst tilltagen terrass som omsluter hela husets sida mot
söder. Fristående förrådsbyggnader med massor av plats samt
ett låsbart isolerat förråd.

Boarea: 190,9 kvm | 29,8 kvm biarea | Tomtarea: 790 kvm
Utgångspris: 7 700 000kr | ANSVARIG MÄKLARE PER EMILSSON

Boarea: 108 kvm | Tomtarea: 997 kvm | Utgångspris: 5 500 000kr
ANSVARIG MÄKLARE PER EMILSSON

VALHALLAVÄGEN 20 C | ALLARP

TORS VÄG 31 | ALLARP

Välkommen till ditt drömboende i nya expansiva och populära
Allarp! Bli först att flytta in i ett påkostat radhus i bostadsrättsform med fantastisk takterrass med utsikt mot Hallandsåsen
och Båstad. Ett bekvämt boende med närhet till såväl havet
som pendlingsmöjligheter i form av E6 och Båstads tågstation.
Bekvämligheter som förskola, bank och vårdcentral på området.

Välkommen till Allarp och chansen att förvärva en av de bästa
tomterna i området. Tomten är belägen i områdets ytterkant med
södra sidan fri från grannar och bebyggelse. Fantastisk utsikt
mot Hallandsåsen. Området är attraktivt med blandad bebyggelse med såväl lägenheter, villor och verksamheter. I första och
andra etappen finns redan idag etablerade verksamheter såsom
förskola, vårdcentral, bank, kontor m.m.

Boarea: 106 kvm
ANSVARIG MÄKLARE ELIN SVALA

Tomtarea: 601 kvm | Utgångspris: 1 595 000kr
ANSVARIG MÄKLARE ELIN SVALA

Välkommen hem
Hos Laholmshem finns bostäder för alla!
Vi erbjuder ett tryggt och trivsamt boende för dig
som vill bo i Laholms kommun.

Välkommen till oss.
LAHOLMSHEM AB
Trulsgården, 312 80 LAHOLM
Tel. 0430-151 10, E-post: laholmshem@laholm.se

8

AXELS VÄG 8 | SKUMMESLÖVSSTRAND POSTRIDARENS VÄG 28 | ÖSTRA KARUP

Trevlig villa med ljust och fritt läge med grönområde som
angränsar i lugnt och barnvänligt kvarter. Bra planlösning som
erbjuder anpassningsbara lösningar med tre sovrum enkelt kan
bli fler. Villan erbjuder även sällskapsytor i två plan, två badrum,
gästtoalett och kök i anslutning till vardagsrum med möjlighet
till att öppna upp.
Boarea: 150 kvm | Tomtarea: 558 kvm | Utgångspris: 3 300 000kr
ANSVARIG MÄKLARE PER EMILSSON

Fantastiskt charmig och välskött fastighet mitt i Östra Karup. Stor
härlig parkliknande lummig trädgård med idyllisk bäck som
stillsamt rinner igenom tomten. Två hus som renoverats grundligt
genom årens lopp, bl.a. nytt helkaklat badrum, ny tvättstuga, nytt
bandat plåttak m.m. Charmigt gästhus med bl.a. vedspis och
mysigt sovloft. Har använts som både permanentboende och
fritidsboende.
Boarea: 83 kvm | 50 kvm biarea | Tomtarea: 1155 kvm
Utgångspris: 1 975 000kr | ANSVARIG MÄKLARE CONNY WISTRAND

VEINGEVÄGEN 3 | VEINGE

TOMT - ALA 3:54 | AHLA

Mycket charmig villa centralt i lugnt samhälle. Välhållet unikt
boende med goda utrymmen. Välbevarad kakelugn i köket samt
öppen spis i vardagsrummet. Kullerstensbelagd innergård samt
rejält uthus med garage och förråd. Vattenburen bergvärme.

Stor tomt på 2 586 kvm mitt i mysiga Ahla. Här bor man på landet
och har ändå nära till mycket. Rofyllt ostört läge på vägen mot Ahla
Mossens vilthägn. Lättillgänglig med närhet till Laholm och Skogaby.
C:a 2- 3 km utanför Laholm. Gångavstånd till Ahla byskola.

Boarea: 200 kvm |115 kvm biarea | Tomtarea: 993 kvm
Utgångspris: 2 795 000kr | ANSVARIG MÄKLARE CONNY WISTRAND

Tomtarea: 2586 kvm| Utgångspris: 335 000kr
ANSVARIG MÄKLARE CONNY WISTRAND

MAGNOLIAVÄGEN 5 | LILLA TJÄRBY

ALLARP ETAPP III | ALLARP

Nyproducerad villa från Smålandsvillan. Modernt och bekvämt boende med cykelavstånd till centrala Laholm. Härliga
sällskapsutrymmen med mycket ljusinsläpp, walk-in-closet till
sovrummet, helkaklat badrum och smidig groventré i anslutning till köket. Ovanvåningen är förberedd för inredning vilket
då kan ge upp till 7 rum och kök fördelat på 151 kvm.

Tomter för villor och parhus är idag slutsålda i Etapp I respektive Etapp II och nu fortsätter försäljningen i områdets sista fas,
Etapp III. Med närhet till hav, salta bad Området är indelat i tre
faser och Etapp I samt Etapp II är alltså slutsålda och innefattar
redan idag förskola, lägenheter, villor, parhus samt vårdcentral,
bank, kontorsverksamhet etc.

Boarea: 88 kvm | Tomtarea: 1075 kvm | Utgångspris 3 750 000 kr
ANSVARIG MÄKLARE ELIN SVALA

Tomtarea: ca 600 kvm | Pris från 1 395 000 kr
ANSVARIG MÄKLARE ELIN SVALA

Ett tryggare boende och en bättre inomhusmiljö!
För dig som är husägare erbjuder vi tjänster som:
• Byggrådgivning
• Överlåtelsebesiktning och energideklaration
• Krypgrundsbesiktning och avfuktning
• Avfuktning och sanering vid vattenskador
• Utredning av problem med inomhusmiljön
Ring 075-245 10 00 eller skicka e-post:
bokning.sydvast@anticimex.se

www.anticimex.se

Bergtallsvägen 4, Mellbystrand
0734-03 50 77 • amorsbilar.se
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BRF HAVSÄNGEN | ALLARP

BRF ALLARPS TERASSER | ALLARP

Nyproducerade bostadsrätter, radhus i två plan med egen trädgårdstäppa. Generös takhöjd i hela lägenheten ger en härlig rymd, i hallen är det
öppet hela vägen genom båda planen vilket ger en häftig välkomnande
känsla. Bra utrustade lägenheter med bland annat köksö, fläkt i häll, två
helkaklade badrum, balkong i söderläge, trall och trädgård som gränsar
mot parkområde m.m

Välkomna till Brf Allarps terrasser! Endast en lägenhet kvar till salu.
2-plans radhus med moderna och fräscha materialval, uteplats, trädgårdstäppa, balkong och lyxig takterrass som pricken över i. Här bor
du med cykelavstånd till såväl havet som pendlingsmöjligheter i form
av E6 och Båstads tågstation. Bekvämligheter som förskola, bank och
vårdcentral på området. Beräknad inflyttning vintern 2023/2024.

Boarea: 108 kvm | månadsavgift: 4621 kr | Pris från 2 495 000 kr
ANSVARIG MÄKLARE ELIN SVALA

Boarea: 106,5 kvm | månadsavgift: 4438 kr | Utgångspris: 2 495 000 kr
ANSVARIG MÄKLARE ELIN SVALA

KUSTVÄGEN 134 | MELLBYSTRAND

Villa kapellet är en arkitektritad villa och alla detaljer och material har valts med precision och känsla som tillsammans med funktionella lösningar
och modern teknik skapar detta smakfulla hem som verkligen sticker ut. Här samspelar inne- och utemiljön på ett harmoniskt sätt där de stora
fönsterpartierna låter trädgården bli en del av rummet. Här finns även gårdslänga med förråd och tre lägenheter som alla är inredda i smakfull stil.
Boarea: 200 kvm | 28 kvm biarea| Tomtarea: 5286 kvm | Utgångspris: 14 800 000kr | ANSVARIG MÄKLARE PER EMILSSON

Vi har din dröm!
Glasfiberpooler i olika storlekar
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070-6329007
www.laholmspool.se

RISHULT 2 | HISHULT

IDÉVÄGEN | MELLBY

Charmig stuga, lugnt och fridfullt beläget, med en fantastisk trädgård med såväl prunkande blommor och bärbuskar. I bostaden
finns bland annat en nyinstallerad braskamin för bra uppvärmning
och hög mysfaktor, ett tillbyggt sällskapsrum (2009) och ett rymligt
kök. Boendet lämpar sig väl för både fritidsboende och året runtboende. Här bor du i naturen med närhet till badsjö.

Tillfälle att förvärva en fastighet med mycket bra affärsläge,
lätt åtkomligt från väg 24 och E6, på Mellby företagspark vilket
lämpar sig väl för flertalet typer av verksamheter. På fastigheten
finns uppfört en byggnad med luftiga och ljusa butiks-/utställningslokaler om 725 kvm, samt kontor om 180 kvm och utöver
detta ekonomibyggnader.

Boarea: 60 kvm | Tomtarea: 3593 kvm | Utgångspris: 1 250 000 kr
ANSVARIG MÄKLARE ELIN SVALA

Utgångspris: 4 700 000 kr | ANSVARIG MÄKLARE ELIN SVALA

VALLBERGA ÄNGARNA | VALLBERGA

Välkommen till Ängarna! Fastigheten säljs inklusive befintlig verksamhet och inventarier för pulverlackering och rostskyddsbehandling. Gården består av ett stort och renoverat boningshus med en fantastiskt lummig trädgård och stora ekonomibyggnader
som är ändamålsenligt inredda för pulverlackering, maskinhall m.m. Här kan du bo och arbeta på en fantastisk idyllisk och lantlig
plats med härlig utsikt över nejden och ändå ha närheten till kommunikation och bekvämlighet.
Utgångspris 8 900 000 kr | ANSVARIG MÄKLARE ELIN SVALA

Vi på
Laholms Sparbank
finns alltid
nära dig

Ring 0430-491 00
för att boka tid på något av
våra kontor i Laholm, Knäred,
Våxtorp eller Skummeslöv

Omtanke · Kvalité · Relationer

www.laholmssparbank.se

Vi har
porslin
och m
öbler,
mm
till inflyt
tnings
festen
så Ni s
lipper
packa
upp in
nan...

Telefon: 0431-714 40 | Mobil: 0709-144070 | www.fest-is.se

Svanenmärkt städning
hemma och på företaget!
035-7779035

halmstad@stadpulsen.se
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Går du i husdrömmar?
Visste du att två av Sveriges mest välkända hustillverkare
finns i Laholm, och att vi tillsammans erbjuder hus för alla
smaker? Med Myresjöhus kan du till exempel skräddarsy
ditt hus tillsammans med en kunnig arkitekt, och med
SmålandsVillan kan du välja mellan flera prisvärda
modeller med smarta planlösningar.
Vi som arbetar som säljare finns med dig från dröm till
färdigt hus. Kontakta oss redan idag för ett kostnadsfritt
och förutsättningslöst möte. Du kan också boka en tid
som passar dig på myresjohus.se eller smalandsvillan.se

Viktor
Säljare, MH
070-601 52 93

Rebecca
Säljare, SmV
070-600 13 84

KORNHILLS SÖDERGRÄND 17 | HALMSTAD HEMMANSVÄGEN 43 | HALMSTAD

Välkomna till ett välplanerat suterräng-radhus med solig trädgårdstäppa i söderläge. Friköpt tomt med lättskött trädgård med
altan, balkong och uteplats. Närhet till skola, dagis, grönområde
och goda bussförbindelser. Lugnt bilfritt område med flera
lekplatser - Perfekt för barnfamiljen!

På bra läge nära högskolan och på bekvämt avstånd till centrum
finns denna lägenhet. Här finns en inglasad balkong med eftermiddags- och kvällssol som ger ett mysigt extra utrymme att umgås på.
I lägenheten finns också ett stort sällskapsrum, matplats, helkaklat
badrum med dusch och ett rymligt sovrum med walk-in-closet.
Välskött förening med möjlighet att hyra exempelvis festlokal,
övernattningsrum, bastu med relaxavdelning.

Boarea: 103 kvm |17 kvm biarea | Tomtarea: 201 kvm
Utgångspris: 2 875 000kr | ANSVARIG MÄKLARE CONNY WISTRAND

Boarea: 64,5 kvm | månadsavgift: 4040 kr
Utgångspris: 1 595 000 kr | ANSVARIG MÄKLARE ELIN SVALA

UTHYRES - HÄSTTORGET | LAHOLM

UTHYRES – LANTMANNAGATAN 3 | LAHOLM

Nyrenoverad kontorslokal med centralt läge uthyres. Lokalen
om 182 kvm är belägen mitt i centrala Laholm och inrymmer 7
kontorsrum samt konferensrum och personalutrymmen. Fräscht
renoverat med smakfulla materialval. Fiber och larm finns installerat.Kontorsrummen är av varierande storlek; 7-20 kvm, 4 mindre
och 3 större. Konferensrum om 22 kvm.

Lokaler för kontor, utbildning, showrum, privatvård el. liknande i flexibla
ytor från 10 kvm och uppåt. Ljusa fräscha lokaler med tillgång till fiber.
Möjlighet att hyra större yta finns (ytterligare 220 kvm). - Hyra sätts i förhållande till uthyrd yta och kontraktslängd i samråd med hyresvärd. Viss
anpassning av lokaler kan ske efter överenskommelse med hyresvärd.
Möjlighet att hyra större yta finns - ytterliggare ca 220 kvm.
ANSVARIG MÄKLARE HÅKAN DANFORS

ANSVARIG MÄKLARE ELIN SVALA

Nu är vi Doktor.se!
Allt annat är sig likt.

Välkommen till Doktor.se Strandängshälsan. Din personliga
vårdcentral mitt i Mellbystrand och Skummeslöv.
0430-68 54 50
strandangshalsan.se

SKA DU SÄLJA DITT HEM?
VILL DU HÖJA VÄRDET VID EN FÖRSÄLJNING?
LÅT OSS RENGÖRA SAMTLIGA INVÄNDIGA OCH UTVÄNDIGA YTOR!
Bokar du oss för visningsstädning ger vi dig dessutom rabatterat pris på flyttstädning 30:-/
kvm*.*Ord.pris 40:-/kvm. Vid bokning ange kod ”vårpigan”.
Tömning I Visningsstäd I Flyttstäd I Byggstäd I Fönsterputs I Tak- och fasadtvätt I Altantvätt

035-12 45 24 (Halland) I 0431-44 13 00 (Skåne) I info@piga.nu I www.piga.nu
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