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Køge midt-by
Ældre villa, 140 kvm beliggende centralt i Køge midt-by 
Skovvænget. Velegnet til den unge, travle lille familie med 
behov for nærkontakt til trafi kveje, institutioner og skoler. 

Den funktionelle, veldisponerede bolig kan også imøde-
komme den aktive tredje alders ønsker om udfoldelse i stor 
have og med gå-afstand til storslået natur og det smukke 
gamle Køge med torvedage o.a. kulturbegivenheder. 

Henvendelse til Danbolig, Køge: Tlf: 56662000

Veddinge Bakker 
1. række 2.515 m2 grund
Stille eksklusivt kvarter

Byggelinie ca. 35 meter fra vandkant

Pris 5 mill. + andel af kystsikring

Kontakt:  fi nn@gekko.dk

SAG: 331775F

8.250.000/415.000KNT./UDB. .................
60.443/47.676BRT./NT. ............................

VILLA Meget rummelig og spændende villa i 2 fulde plan beliggende i det dejlige
Stavnsholt kun 3 min. fra Furesøen ialt 370 etagekvardratmeter heraf 241 godkendt til
beboelse. Ejendommen Indeholder: Entré, fordelingsgang, 2 store værelser, 2 badevæ-
relser, det ene med kar det andet med brus, forældresoveværelse med pragtfuld udsigt
over den parklignende have og ned til skoven (Nattergalelunden), 2 store stuer, den ene
med adgang til balkon, hvor eftermiddag- og aftensolen kan nydes. Endvidere spise-
køkken med hvide elementer. Kælderplan: 2 store disponible rum, det ene anvendes
idag til værksted og det andet som billardrum, hertil kommer 2 gode værelser, det ene
indeholder seperat kontor, badeværelse samt fyrrum/bryggers. Fra dette niveau er der
direkte udgang til haveplan som er ugeneret og har låge til skoven.

2/5Stuer/Vær..........
2Etager....................

1969/1985Byggeår
1.240Grund m²......

185Kælder m²........

FARUM V M Amdrupvej

241Bolig m².............

DanBolig Christian Winther
STATSAUT. EJENDOMSMÆGLERE & VALUAR, MDE

MAIL: FARUM@DANBOLIG.DK

Farum
Farum Hovedgade 11

RING: 44 95 67 68

– BRIGHT SIGHT OF LIFE
.dk

Nu sælges 6 sejlende husbåde
BÅD, BOLIG OG FJORDUDSIGT I ÉT

Skattefordele ved udlejning
Køb en SEASIGHT Casa Fluentis 1500 som et investeringsobjekt og lej
den ud på ugebasis til turister i Ringkøbing Fjord-området. Afskriv med
25% om året, og efter 5 år er båden fri af moms (forudsat at investerin-
gen ikke bruges privat). SEASIGHT i Hvide Sande tilbyder en samlet
investeringspakke med båd, liggeplads, udlejning, finansiering, tilsyn,
vedligeholdelse samt tilslutning af el og kloak. SEASIGHT Casa Fluentis
1500 er et godt alternativ til investering i fast ejendom.

Boligdelen: Boligareal 55 kvm
Soldæk 55 kvm
Overdækket agterdæk 9,5 kvm

Skroget: Længde 14,99 m/Bredde 4,5 m
Teknik 75 hk Volvo Penta motor, 220 V strøm

Mamrelund 9  •  6960 Hvide Sande  •  +45 7022 1511  •  +45 7022 1531  •  info@seasight.dk  •  www.seasight.dk · For yderligere oplysninger, salgsmateriale kontakt venligst Seasight.
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ÅBEN HUSBÅDi „Sumaja bugten“, Mamrelund
torsdag den 28. til søndag 

den 31. august kl. 10.00–17.00
KOM OG HØR OM PROJEKTET OG SE DEN 
FØRSTE SEASIGHT CASA FLUENTIS 1500 

BLIVE TIL (FØLG SKILTENE)


