
Bostadsrättsradhus i två
plan med villakänsla

GREPGATAN 17A

MARIASTADEN



Fint genomgående bostadsrättsradhus i två plan med
inbjudande stort trädäck på bostadens trädgårdssida.
Här kan ni flytta rakt in och njuta! Lättskött,
bekymmersfritt boende med villakänsla i populära
Mariastaden. Ljus med generösa fönsterpartier,
välplanerad och kvadratsmart bostad som ni inte får
missa! Tilltalande planlösning med kök, matplats och
vardagsrum på entréplan. Två fina badrum med kakel
och klinker - ett på varje plan varav ett med stor
tvättmaskin och torktumlare. Övre plan erbjuder tre
rymliga sovrum varav ett med stor walk-in-closet.
Superbra förvaringsmöjligheter finns att tillgå!
Genomgående fina ytskikt och släta målade väggar.

Trädgårdssidan är lättskött med stort trädäck på
gavelläge! Här får ni plats med både
matplatsmöblemang och loungemöblemang utifrån
önskemål och behov. Trädgårdssidan är perfekt för
både avkoppling, grillkvällar och här finns verkligen
möjlighet att bjuda in nära och kära. På trädgårdssidan
finns även ett rymligt och praktiskt förråd. Egen
uppfart och här parkerar ni perfekt två-tre bilar i direkt
anslutning till bostaden. På gaveln är även en stengång
anlagd med plattor och sjösten som är både praktiskt
och vackert så man lätt kan gå runt bostaden.

På populära Mariastaden finns allt som man kan
tänkas behöva på nära håll. Bra skolor och förskolor,
livsmedelsbutiken Ica på gångavstånd, Hemmakväll,
pizzerior, thairestaurang, två gym, fotbollsplan, BVC
och vårdcentral. Närheten till ett flertal grönområden
som Pålsjö skog, Sofiero, Pilshult med fin gårdsbutik,
Linneaträdgården och det håller på att anläggas en
stor fin park på andra sidan Kullagatan bara ett
stenkast från bostaden.  Flera lekplatser finns också i
området. Goda kommunikationsmöjligheter med både
buss, tåg och närheten till 111 med nära anslutning till
E6/E4.

VARMT VÄLKOMNA!



Elvina Bernebring
Fastighetsmäklare

0701-646 734
elvina.bernebring@bjurfors.se

Utgångspris eller

Högstbjudande: 3.400.000 kr
Avgift: 4.500 kr
Antal rum: 4 rum och kök
Boarea: 108 kvm
Byggår: 2017
BRF: Brf BoKlok Maria Station



Villakänsla och trädäck
på hörntomt
Superfint bostadsrättsradhus i två plan med villakänsla! Hörntomt med trädäck och
biluppställningsplatser i direkt anslutning till bostaden!
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ENTRÉPLAN

HALL - Välkomnande hall med goda
avhängnings- och förvaringsmöjligheter.
Garderob finns. Släta vita målade väggar
och praktiskt svart klinker på golv.

KÖK - Fint kök med släta vita luckor som
erbjuder gott om plats för förvaring och vitt
kakel ovan bänkskiva i trälaminat.
Integrerad diskmaskin, inbyggd mikro, kyl,
frys, kolfilterfläkt, induktionshäll och
varmluftsugn. Här finns gott om plats för
stort matbord vid fönsterpartiet. Släta vita
målade väggar och parkettgolv.

VARDAGSRUM - Härligt vardagsrum med
plats för både soffa och
matsalsmöblemang. Under trappan till övre
plan har även utrymmet utnyttjats
maximalt och här finns ett förråd med goda
förvaringsmöjligheter. Härifrån dukar ni lätt
ut till den inbjudande trädgårdssidan. Släta
vita målade väggar och parkettgolv.

BADRUM - Stort och fint badrum med vitt
kakel och svart klinker med vattenburen
golvvärme. Tvättmaskin, torktumlare,
dusch, handfat med kommod med bra
förvaring och toalett.
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TRÄDGÅRDSSIDAN ÄR LÄTTSKÖTT MED STORT TRÄDÄCK PÅ GAVELLÄGE

ÖVRE PLAN

Den vita trappan leder oss upp till övre
plan. Fönstret i trappan ger också ett
härligt ljusinsläpp!

SOVRUM 1 - Stort sovrum med gott om
plats för dubbelsäng med tillhörande
sängmöbler. Egen lyxig walk-in-closet finns
också i direkt anslutning till detta sovrum.
Släta vita målade väggar och parkettgolv.

SOVRUM 2 - Fint sovrum med gott om plats
för dubbelsäng även här. Släta vita målade
väggar och parkettgolv.

SOVRUM 3 - Mysigt sovrum alternativt
barnrum eller kontor utifrån önskemål och

behov. Släta målade väggar i en ljusgrå
kulör samt en fondvägg och parkettgolv.

BADRUM - Fräscht badrum med vitt kakel
och badrumsmatta. Badkar, handfat med
kommod med bra förvaring och toalett.

Bostaden har genomgående släta målade
väggar.

Ljus med
generösa

fönsterpartier,
välplanerad

och
kvadratsmart

bostad
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OVAN. EGEN UPPFART OCH HÄR
PARKERAR NI PERFEKT TVÅ-TRE BILAR I

DIREKT ANSLUTNING TILL BOSTADEN
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TILL VÄNSTER. FINT KÖK MED SLÄTA VITA
LUCKOR SOM ERBJUDER GOTT OM PLATS
FÖR FÖRVARING OCH VITT KAKEL OVAN
BÄNKSKIVA I TRÄLAMINAT
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TILL HÖGER. HÄRLIGT VARDAGSRUM MED
PLATS FÖR BÅDE SOFFA OCH

MATSALSMÖBLEMANG













Övre plan erbjuder tre rymliga sovrum
varav ett med stor walk-in-closet







Bostadsfakta

*Energideklarationer som är gjorda från och med 1 januari 2014 redovisas som energiklass på en skala från A-G.
För mer information www.boverket.se/energideklaration
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Superfint bostadsrättsradhus i två plan med villakänsla! Hörntomt med trädäck och
biluppställningsplatser i direkt anslutning till bostaden!

Bostadsrätt, lgh nr F16SG

Helsingborg kommun. Skattesats 31.65.

Våning

0 av 2

storlek

4 rum och kök, varav 3 sovrum
Objekttyp: Bostadsrättslägenhet

Boarea

108 kvm. Areauppgift enligt
bostadsrättsföreningen.
Denna area kan av olika skäl vara felaktig.
Den köpare som anser arean vara av
betydelse för köpet bör därför vidta en
uppmätning.

Ekonomi

Avgift 4.500 kr/mån
I månadsavgiften ingår parkering i direkt
anslutning till bostaden.
Avgiften är en kallhyra, alla abonnemang
tecknas separat.

Andel i föreningen: 5,55556%
Andel av årsavgiften: 5.55556%
Bostadsrätten är pantsatt.

energideklaration

Energiklass: C*

byggnad

Byggår: 2017
Byggnadstyp: 2-plans bostadsrättsradhus

Uppvärmning

Fjärrvärme

Driftskostnad

Driftkostnaden utöver månadsavgift 2.557
kr/mån och fördelas enligt följande:
- försäkring 207 kr
- vatten/avlopp 274 kr
- renhållning 227 kr
- hushållsström 1.849 kr

Driftkostnaden är individuell och beror på
antal personer i hushållet samt den
enskilda förbrukningen. Elkostnaden
inkluderar både el och uppvärmning.

bilplats

Egen uppfart med plats för två-tre bilar i
direkt anslutning till bostaden.

Balkong/Uteplats

Superhärlig trädgårdssida med stort
trädäck med infällda spotlights och plats
för flera sittgrupper.

Brf BoKlok Maria Station

Organisationstyp: Bostadsrättsförening
Antal lägenheter:  18
Äkta bostadsrättsförening: Ja
Äger föreningen marken: Ja
Föreningen tillåter delat ägande: Beslut tas
i det enskilda fallet. (Ett exempel på delat
ägande är att en förälder äger 90% och
barnet 10% men endast barnet är bosatt i
bostaden). Vanligt samboägande är
självklart OK
Föreningen tillåter juridisk person som
köpare: Nej
Överlåtelseavgift: 1.208 kr
Överlåtelseavgift betalas av: köpare
Pantsättningsavgift: 483 kr

UTGÅNGSPRIS: 3.400.000 kr   FÖRENING: BRF BOKLOK MARIA STATION   OMRÅDE: MARIASTADEN



Föreningens ekonomi

En mindre avgiftshöjning kommer att ske
2023-01-01 (kontrollerat med styrelsen
2022-11-18)

Allmänt om föreningen

Föreningen registrerades år 2015.
Föreningen äger och förvaltar fastigheten
Högaffeln 1, Helsingborg kommun och
består av 18 bostadsrätter i radhus om tre
och tre med två våningsplan.
Nabo sköter den ekonomiska förvaltningen.
Fiber via stadsnätet är indraget i alla hus
men inget abonnemang ingår i avgiften.
Varje bostad får en egen parkering som är i
anslutning till bostaden.

renoveringar

Med tanke på byggnadsår så är det inte
aktuellt med några större renoveringar.
Föreningen följer en underhållsplan.

Parkering

Varje lägenhet har egen uppfart med plats
för två bilar.

gårdsplats/innergård

Varje lägenhet har egen uteplats på
baksidan.

TV och Internet

Fiber

Försäkringar

Föreningen har en fullvärdesförsäkring och
ansvarsförsäkring för styrelsen genom
Protector, bostadsrättstillägget ingår inte i
föreningens fastighetsförsäkring.

Gemensamma utrymmen

Där ingår ett kallförråd till varje lägenhet
som står på trädgårdens baksida.

övriga utrymmen

Förråd finns på bostadens trädgårdssida.

Övrigt

Information som berör föreningen är
inhämtad via årsredovisning, stadgar och
kontakt med föreningen. Avvikelser kan
förekomma och som köpare uppmanas du
att själv kontrollera samtliga uppgifter,
framförallt om något är av extra stor
betydelse för dig som köpare.

Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör
huvudsakligen från säljaren och
kontrolleras av fastighetsmäklaren endast
om omständigheterna ger anledning till
detta.



N Ö J  D I G  I N T E

BJURFORS är Sveriges största privatägda
mäklarföretag och grundades 1965. Bjurfors
finns där storstadsbon finns. Du hittar oss
därför i Stockholm, Göteborg, Malmö och i
många andra av Sveriges städer, men även i
ett stort antal attraktiva landsändar där
storstadsborna tillbringar sin fritid. Vi är ett av
landets marknadsledande mäklarföretag på
bostäder och erbjuder även tjänster inom
förmedling av kommersiella fastigheter och
ombildningar till bostadsrätter. Vår
lokalkännedom i områdena vi verkar i är en del
av framgången som gör att vi kan hjälpa dig till
en bra bostadsaffär, oavsett om du vill sälja
eller köpa nu eller i framtiden. Vi finns
dessutom på ett antal orter i Spanien.

VÅRA MÄKLARE arbetar efter
Bjurforsmetoden, en kvalitetssäkrad och
välbeprövad arbetsmetod i sju steg som ser till
att du får ut det mesta möjliga av din
bostadsaffär. Samtidigt hjälper den oss på
Bjurfors att ständigt utvecklas och förbättras,
allt för att ge dig en lyckad affär. Till sin hjälp
har våra mäklare en effektiv och engagerad
organisation samt det stora och kontinuerligt
uppdaterade köparregistret Boagenten. Detta
register har fokus på spekulanter som redan är
klara för köp. Det gör att det är enkelt för oss
att hitta rätt köpare till rätt bostad. Alla dessa
tjänster och verktyg är viktiga komponenter
som säkerställer att våra kunder alltid får den
bästa möjliga servicen – vad det än gäller. För
vi på Bjurfors nöjer oss inte med mindre, och
det tycker vi inte att du ska göra heller.

B J U R F O R S  I

MED MINDRE

Bjurfors är det största mäklarföretaget i
Skåne. Vår framgång vilar på en konsekvent
genomförd arbetsmetod som kombineras
med ett djupt engagemang och en känsla för
detaljer. Bjurforsmetodens sju steg säkrar
kvaliteten i säljprocessen och är ett
fungerande verktyg för de över 185 anställda
på våra 21 mäklarkontor.

bjurforsmetoden har inte bara attraherat
kunderna utan även några av regionens
skickligaste mäklare. Till sin hjälp har
mäklarna bland annat Boagenten med över
65.000 registrerade spekulanter. Förutom en
omfattande marknadsföring, backas
mäklarna även upp av en drivande och
effektiv kundvårdsavdelning. Där arbetar 45
personer med att skapa de bästa
förutsättningarna för varje enskild affär.
Resultatet för dig är en professionell
bostadsaffär - helt enkelt. Vi som arbetar på
Bjurfors känner inte bara varje gathörn här i
området. Vi vet också hur livet levs här. Detta
ger oss den lilla mäklarfirmans alla fördelar.
Samtidigt som vi har det stora
mäklarföretagets ansenliga resurser
i ryggen. Kom gärna och hälsa på!

SKÅNE





PLANSKISSEN ÄR EJ SKALENLIG. MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA AVVIKELSER
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bjärred · båstad · eslöv · helsingborg city · helsingborg norr · hässleholm · höllviken · höör · kristianstad

landskrona · limhamn linnégatan · limhamn järnvägsgatan · lomma · Lund centrum · Lund väster · malmö city

malmö väster · malmö öster · staffanstorp · trelleborg · ystad · österlen

helsingborg@bjurfors.se | bjurfors.se

pinterest.com/bjurforsfacebook.com/bjurforsmaklare@bjurfors_Skane


