
3:a Krukmakaregatan 3 Högbrunn



Bra, bättre, bäst och
som pricken över "i"

Den här lägenheten på Krukmakaregatan 3 har allt du
vill ha. Ett bra läge med närhet till centrala Nyköping,
ett ännu bättre läge med närhet till centralstationen
(för dig som pendlar) och helt enkelt det bästa läget
eftersom lägenheten ligger på översta våningen med
inglasad balkong i söderläge och som pricken över "i"
nns det både hiss och garage(via separat kö).
Lägenheten har i dagsläget två rum och kök, då man har
valt att göra matrum av ett av sovrummen. Men det går
lätt att göra om den till tre rum och kök om behovet
nns. Denna lägenhet vill du inte gå miste om.

Utgångspris: 2 495 000 kr
Avgift: 5 676 kr

Avgiften är I månadsavgiften ingår kostnad för uppvärmning, hushållsel, vatten,
bredband och basutbudet av TV-kanaler.

Boarea: 86 m²

Rum: 3

Våning: 5 av 5

Hiss: Ja

Balkong: Ja

Reg. fastighetsmäklare

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







Bostadsbeskrivning

Hall
Golv: ljusa klinkers. Väggar: ljus tapet med diskret mönster.

Klädkammare
Golv: ekparkett.
Väggar: vitmålade väggar.

Dusch/WC
Golv: ljusa klinkers.
Väggar: vitt kakel och en vägg med kakel i beige färg.
Utrustning: handfat med kommod, WC, badrumsskåp med integrerad belysning och
spegel, dusch med duschväggar, handdukstork, golvvärme, tvättmaskin Electrolux och
torktumlare Electrolux.
Bänk bredvid torktumlare och tvättmaskin med både underskåp och överskåp för förvaring.

Sovrum
Golv: ekparkett. Väggar: ljus tapet med diskret blommönster.
I sovrummet nns tre inbyggda garderober.

Kök
Golv: ekparkett.
Väggar: vitmålade väggar och en tapetserad fondvägg med diskret tapet.
Bänkskivor i grå laminat, diskbänk och kvadratiskt ljusgrått kakel som stänkskydd.
Utrustning: äkt Franke, keramikhäll Franke, diskmaskin Electrolux, mikrovågsugn
Electrolux och hel kyl och frys Samsung.
Skåp och luckor i homogen ek.
Från vardagsrummet är det utgång till en stor inglasad balkong.

Vardagsrum/ matrum
Golv: ekparkett.
Väggar: ljustapet med diskret mönster.
I vardagsrummet nns en fransk balkong.

Balkong
Golv: grå balkongmatta.
Väggar: stora skjutbara glaspartier med solskyddsgardiner.





Basfakta
Förening BRF Guldsmeden

Byggår 2007

Upplåtelseform Bostadsrätt

Byggnadstyp Flerbostadshus

Lägenhetsnr förening 141

Andel i föreningen 2,689195%

Ventilationstyp FTX

Pantsättning Nej

Energideklaration Energideklaration är
utförd den 2019-11-19

Energiklass D

Energiförbrukning
Atemp

103 kWh/m²/år



Föreningen

Allmänt:
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas
ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot
ersättning till föreningens medlemmar upplåta
bostadslägenheter för permanent boende om inte annat
särskilt avtalats. Föreningen äger fastigheten Backglimmen 1
i Nyköpings kommun. På fastigheten nns 2 byggnader
med 38 lägenheter samt 2 garagebyggnader uppförda.
Byggnaderna är uppförda 2007 och fastighetens adress
är Krukmakaregatan 3-5.

Kabel-TV/Internet:
Gästabudsstaden

Parkering/Garage:
Garage 400kr/mån. P-plats med EL 250 kr/mån.
P-plats utan EL 100 kr/mån.
Garage och p-plats med el hyrs ut externt nns efter
uppsägning.

Byggnadernas skick:
2020 dörrautomatik dörrar
2019 Obligatorisk ventilationskontroll
2019 cirkulationspump
2018 målning av garage





Planritning






