
Bo unikt
i gammal
Konsumbutik

6:a Allhelgonavägen 10C Centralt Öster



Bo unikt i den gamla
Konsumbutiken på
Allhelgonavägen 10 C

- Ett kilo mjöl, två kilo potatis och en kexchoklad, tack.
- Var det något mer?
Här på Allhelgonavägen 10 C kunde Nyköpingsborna
under lång tid köpa allt de behövde för att laga middag
eller baka. Nu kan du få möjligheten att baka ditt
favoritbröd eller laga din bästa middag precis på samma
ställe. Den gamla Konsumbutiken är omgjord till en
unik lägenhet på 160 kvm. De stora butiksfönstren och
den generösa takhöjden(drygt 3m) ger ett fantastiskt
ljusinsläpp som är svårt att hitta någon annanstans.

Utgångspris: 2 475 000 kr
Avgift: 11 848 kr

Avgiften är I månadsavgiften ingår värme och vatten. En avgiftshöjning med
2% har införts från den 1/10-22. Den är inräknad i den marknadsförda
avgiften.
Boarea: 209 m²

Biarea: 57 m²

Rum: 6

Våning: 1 av 3

Hiss: Nej

Uteplats: Ja

Beskrivning: Lägenheten har en egen stor altan vid ingången..

Reg. fastighetsmäklare

Christine Ankarswärd
0704-96 65 11
christine.ankarsward@vaningen.se







 Bostadsbeskrivning

Hall
Golv: granitklinkers i original.Väggar: vitmålade väggar.
I hallen nns en stor skjutdörrsgarderob.

Kök
Golv: granitklinkers i orignal. Väggar: vitmålade väggar.
Hel diskbänk och plåtskiva som stänkskydd.
Utrustning: hel kyl och frys Husqvarna, diskmaskin Bosch 2019, gasspis och ugn Smeg,
äkt. I köket nns en stor köksö med med förvaring och bänkskiva i oljad ek.

Tvättstuga
Golv: svart plastmatta. Väggar: vitmålade väggar.
Utrustning: tvättmaskin Bosch 2021 och torktumlare Bosch 2019.
I tvättstugan nns en stor bänk med förvaring och ho.

Skafferi/äldre kylrum
Golv: äldre klinkers. Väggar: vitt kakel.

Vardagsrum
Golv: granitklinkers i original.
Väggar: vitmålade väggar och en tapetserad fondvägg med bredrandig tapet i svart och grått.

Inre hall
Golv: granit klinkers i original. Väggar: vitmålade väggar.

WC
Golv: grå kvadratiska klinkers. Väggar: vitmålade väggar.
Utrustning: handfat, WC, spegel och badrumsskåp med spegel.

Sovrum 1
Golv: vitlaserad parkett.
Väggar: vitmålade väggar och en fondvägg målad i en grågrön färg och en fondvägg
med handmålade blommor. I sovrummet nns en stor skjutdörrsgarderob.



Lilla kontoret
Golv: vitmålat golv. Väggar: vitmålade väggar.

Badrum
Golv: bruna kvadratiska klinkers. äggar: vitt mosaik kakel.
Utrustning: badkar och spegel.

Hall
Golv: granitklinkers i original. Väggar: vitmålade väggar:
I hallen nns en garderobsvägg med sex garderober.

Sovrum 2
Golv: vitmålat trägolv. Väggar: vitmålade väggar.

Sovrum 3
Golv: vitmålat trägolv.
Väggar: vitmålade väggar och en fondvägg målad med guldfärg.

Dusch/WC
Golv: svarta breda klinkers.
Väggar: vitmålade betongväggar och brunt mosaikkakel i duschen.
Utrustning: två handfat med varsin spegel ovanför, WC, dusch med takdusch,
handdukstork och golvvärme.

Sovrum 4
Golv: parkettgolv i björk.
Väggar: vitmålade väggar och en vägg med randig tapet i ljus färg.

Stort rum
Golv: betonggolv.
Väggar: vitmålade betongväggar

Förråd
Golv: betonggolv.
Väggar: vitmålade betongväggar.







Basfakta
Förening Brf Rosenhäll, HSB

Byggår 1943

Upplåtelseform Bostadsrätt

Byggnadstyp Flerbostadshus

Lägenhetsnr förening 7001,7002,7003

Andel i föreningen 14,82235%

Ventilationstyp Mekanisk (endast
frånluft)

Pantsättning Ja

Energideklaration Energideklaration är
utförd den 2008-09-08

Energiförbrukning
Atemp

157 kWh/m²/år

Energiklass D



Föreningen

Allmänt:
Bostadsrättsföreningen är ett privatbostadsföretag. Föreningen
äger byggnaderna på fastigheterna Lammet 1 och Vargen 1 i
Nyköpings kommun som färdigställdes 1943. I dagsläget nns
27 st lägenheter då vissa lägenheter har slagits ihop.

Fastigheterna är fullvärdeförsäkrade i Länsförsäkringar.

Kabel-TV/Internet:
IP-telefoni och bredband via ComHem.

Parkering/Garage:
P-plats nns att hyra på gården. (20st). Separat kö.

Byggnadernas skick:

2021 Reparation av hissar
2021 Investering i HSB´S solcellspark
2020 Renovering av fasad
2016 Avloppsspolning
2014 Asfaltering på gårdsplan
2013 OVK-besiktning, obligatorisk ventilationskontroll
2013 Balkongrenovering
2011Tvättstuga delvis renoverad
2011Dränering av nr 10´s källare
2009 Fönstren
2000 Värmesystemet bytt
1992 Stambyte är gjort
1992 Renovering av fasad
1992 Takbyte
1992 Dörrbyte
1992 Hissinstallation

Tvättstuga delvis renoverad 2011

Övrigt:
Odlingslådor nns tillgängliga för medlemmarna.
Gemensam höst-och vårstädning har utförts av ett antal av
föreningens medlemmar, med efterföljande ka. Alla
medlemmar är välkomna att efter egen förmåga hjälpa till med
den allmänna skötseln.





Planritningar










