
Rymlig tvåa
blev en snygg trea

2:a Brandkärrsvägen 142 Brandkärr



Rymlig 2:a
blev en snygg 3:a!

Välkommen till en helt unik lägenhet. Här på
Brandkärrsvägen 142 har man tänkt till och byggt om
en rymlig 2:a till en snygg och praktisk 3:a. Du
välkomnas in i en ljus och trevlig hall och en öppen
planlösning till hjärtat i lägenheten, det stora na köket.
Alla fönster vetter mot den lilla skogsdungen
i mot innergården vilket ger lägenheten en rofylld
atmosfär. Letar du efter en liten unik och välplanerad
3:a? Då ska du inte missa denna!

Utgångspris: 750 000 kr
Avgift: 3 065 kr

Avgiften är För ett tillägg av 180 kr/ månad ingår bredband/Tv med
grundutbud. Mervärdesskatt på 8kr ingår i månadsavgiften.

Boarea: 64 m²

Areakälla: föreningens information

Rum: 2

Våning: 4 av 6

Hiss: Ja

Beskrivning: Helt ny hiss installerad under året.

Reg. fastighetsmäklare

Anette Siljelin
0728-570222
anette.siljelin@vaningen.se







Bostadsbeskrivning
Detta är från början två rum och kök men med smart ombyggnad så blev det en riktigt n
trea.

Hall
Golv: Laminat
Väggar: Vitmålade
Detaljer: Skjutdörrsgarderob

Rum 1
Golv: Laminat
Väggar: Vitmålade
Detaljer: Glasbetongfönster

Rum 2
Golv: Laminat
Väggar: Vitmålade

Kök
Golv: Laminat
Väggar: Vitmålade
Inredning: Ekfärgade skåp och lådor, mörkt ekfärgade bänkskivor
Utrustning: Delad kyl/frys, inbyggd ugn, spishäll, äkt, svart kran och diskho, diskmaskin,
micro

Badrum/wc
Golv: Grå klinker
Väggar: Vitt kakel
Inredning: Dusch med glasdörrar, handfat med vit kommod, högskåp med skåp och lådor,
handukstork
Detaljer: Förberett för tvättmaskin, spotlights i taket

Sovrum
Golv: Laminat
Väggar: Vitmålade
Detaljer: Inbyggd garderob med skjutdörrar





Basfakta
Förening HSB Brf Gruvan

Upplåtelseform Bostadsrätt

Lägenhetsnr förening 05-2027-2-188-17

Lägenhetsnr register 1302

Andel i föreningen 0,2643%

Pantsättning Ja

Energideklaration Energideklaration är
utförd den 2019-09-28

Energiprestanda
Primärenergital

114 kWh/m²/år

Energiklass D



Föreningen

Allmänt:
HSB Brf Gruvan äger och förvaltar fastigheterna Gruvan 12
och Gruvan 14 i Nyköpings kommun. I vilket man upplåter
lägenheter och lokaler. Föreningen huvudsakliga ändamål är
att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent
boende åt föreningens medlemmar.

Den ekonomiska och tekniska förvaltningen sker genom HSB
Sörmland. Årsavgifterna höjdes senast 2021-01-01med 1%
och den genomsnittliga årsavgiften för bostäder var under
2017 557 kr/kvm.
Föreningen kräver individuellt medlemskap i HSB-föreningen.

Kabel-TV/Internet:
Föreningen tillhandahåller bredband genom ComHem eller
Bredbandsbolaget och kabel-tv grundutbud genom ComHem
där var och en tecknar efter eget önskemål.

Parkering/Garage:
110 garageplatser, separat kö. 27 parkeringsplatser med eluttag
samt 165 övriga p-platser. En parkeringsplats ingår i avgiften.
Det nns möjlighet att hyra ytterligare parkeringsplats. Ett
antal laddstolpar förväntas bli klara för användning under
2022.

Byggnadernas skick:
Renovering av hissar i samtliga portar är utfört 2022. Byte av
ventilation och termostatventiler gjordes 2019. Stambyte
genomfördes 1995 (bad) och 2005 (kök). Föreningen har
utfört en lång rad av underhåll under tidigare år - se
årsredovisningen för en komplett lista.

Övrigt:
Till varje lägenhet hör en förrådsplats.





Planritning






