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FLOT OG INDBYDENDE VILLA MED
BYENS MÅSKE BEDSTE BELIG-
GENHED

Nybolig byder her velkommen til Sindal og til
denne flotte, indbydende og indflytningsklare
villa, som er opført i 1994 og senere tilbygget i
1998. Villaen er grundmuret, opført i i gode ma-
terialer og har en planløsning som passer per-
fekt til en børnefamilie med fin mulighed for at
børnene her kan have ikke bare deres egen af-
deling - men deres helt eget plan. Villaen frem-
træder i 1 plan mod gaden og i 2 mod haven,
hvorfor øverste plan er beliggende højt med ud-
sigt.

Villaen byder i øverste plan velkommen via cen-
tral fordelingsgang som fører til værelse og so-
veværelse samt til lyst badeværelse og rumme-
ligt bryggers. Boligens centrale samlingspunkt
består af stue og køkken i åben forbindelse.
Her er et skønt lysindfald og fin plads til at fami-
lien kan samles. Centralt i stuen skaber en
brændeovn hygge og varme på de kolde dage
mens en lækker, hævet træterrasse inviterer til
udendørs måltider om sommeren. Et stort vin-
duesparti ved trappen ned til nederste plan
skaber en super fin sammenhæng mellem de
to plan.
I nederste plan findes endnu et badeværelse
med bruseniche samt endnu 3 gode værelser
hvoraf det ene består af 2 sammenlagte værel-
ser. Fra nederste plan kan man naturligvis også
komme direkte ud til terrasse og have.

Den tilhørende have er helt lukket og velplejet
og det er altid muligt at finde læ på de hyggeli-
ge terrasser og skønne hyggekroge. Godt ud-
hus med fin plads til opbevaring og lign.

Beliggenheden hører til blandt byens absolut
bedste - helt i bunden af lukket vej - ugeneret,
da her ikke er naboer tæt på og ned til skrå-
nende friarealer, hvortil der kan skabes en fan-
tastisk udsigt. Området er børnevenligt og der
er ikke langt til skole, indkøb, børnepasning og
fritidsfaciliteter for hele familien.
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