
Trea med renoveringschans!

3:a Jupitervägen 17 Stenkulla



Välplanerad trea
med fin balkongen
och jättefin utsikt!

Välkommen till denna ytterst charmiga och trevliga
trerummare med jätten balkong som är inglasad.
Denna bostad har visst en behov av uppfräschning
och/eller renovering och kan därmed förvandlas till din
superna drömbostad. Det är tre na och välplanerade
rum och ett nt parkettgolv i vardagsrummet.
Köket char charmiga originalsnickerier som kan
fräschas upp till ett superhäftigt retrokök. Badrummet
är helkaklat och renoverat i föreningens stambyte.

Utgångspris: 950 000 kr
Avgift: 4 254 kr

Avgiften är inkl uppvärmning, vatten & avlopp samt kabel-tv och internet-
avgift samt balkongavgift.

Boarea: 69 m²

Areakälla: föreningens information

Rum: 3

Våning: 4

Hiss: Ja

Balkong: Ja

Reg. fastighetsmäklare

Alexander Kjellström
0707-60 80 03
alexander.kjellstrom@vaningen.se







Bostadsbeskrivning
Trevlig, ljus och luftig bostad med renoverings/uppfräschningsbehov. Det är två bra sovrum
samt ett stort vardagsrum i bostaden. Äldre kök med tuffa originalsnickerier som blir
superhäftiga om de renoveras upp. Det är helkaklat badrum med modern standard som
renoverades i det senaste stambytet. Öppen ljus planlösning som går att cirkulera i.

Entréhall
Välkomnande entréhall med bra plats för förvaring och avhängning.

Vardagsrum
Fint ljust vardagsrum med tapetserade/målade väggar med snyggt parkettgolv i ek.

Kök
Äldre kök med charmiga snickerier som är i original från när huset byggdes.
Den maskinella utrustningen består av spis, äkt samt kyl/frys.

Sovrum
Bostaden har två sovrum som är mycket bra. Den ena sovrummet har separat klädkammare
och det andra sovrummet har garderobsvägg. Det är målade/tapetserade väggar och bra golv.

Badrum
Jättent helkakla badrum med klinkergolv. Här nns wc, handfat och dusch samt
tvättmaskin.





Basfakta
Förening Brf Nyköpingshus 11

Upplåtelseform Bostadsrätt

Lägenhetsnr förening 233511001-0062

Andel i föreningen 0,5997%

Andel av årsavgift 0,59678%

Pantsättning Nej

Energideklaration Energideklaration är
utförd den 2018-11-07

Energiprestanda
Primärenergital

132 kWh/m²/år

Energiklass E



Föreningen

Allmänt:
Riksbyggens Brf Nyköpingshus 11 äger fastigheterna Jupiter 8
och Jupiter 9 samt Mars 1 i Nyköpings kommun med därpå
1962 uppförda erbostadshus med adresserna Tellusvägen
2-16 samt Jupitervägen 1-17 och upplåter 195 bostads-
lägenheter med bostadsrätt samt 6 lokaler. Den totala
bostadsarean uppgår till 11 399 kvm och lokalerna till
1104 kvm. Föreningen äger marken.
Den ekonomiska förvaltningen sköts av riksbyggen.
I föreningen nns tvättstugor i källaren.

I föreningen nns 69 garageplatser att hyra om en kostnad om
ca 400 kr/mån. Det nns även 118 parkeringsplatser att hyra
om en kostnad om ca 80 kr/månn och 200 kr/mån med
el-stolpe (motorvärmare). Det tillämpas separat kösystem
och i dagsläget är det kö.

Fastigheten är fullvärdeförsäkrad i Länsförsäkringar.
Hemförsäkring bekostas individuellt av
bostadsrättsinnehavarna och bostadsrättstillägget ingår
i föreningens fastighetsförsäkring.

Kabel-TV/Internet:
Föreningen är ansluten till Kabel-TV och Bredband via
Telenor. Det ingår i avgiften. För den som vill ha högre
hastighet eller större kanalutbud går det att teckna utökade
abonnemang.

Ekonomi:
Föreningen planerar att höja avgiften med 1,5% från den
1 januari 2023. Inga vidare beslut är tagna i dagsläget.

Parkering/Garage:
Garage och parkering, separat kö. Garage 69 stycken,
P-platser 118 och MC-garage 4 stycken.

Byggnadernas skick:
Under hösten skall taken inspekteras. I övrigt har föreningen
genomfört en lång rad reparations- och underhållsåtgärder.
Se årsredovisningen för en fullständig lista.
Exempelvis stambyte 2007, balkongrenovering 2011
och underhåll av hissar 2018/19.

Ovanstående information är inhämtad från årsredovisning
och representant från föreningen den 2022-09-22.
Spekulanter uppmanas att själva kontrollera uppgifterna
med representant från föreningen.





Planritning






