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STORA GATAN 84

Högst upp!

Utgångspris

1.730.000 kr
 

Avgift

2.726 kr
 

Antal rum

2 rum och kök
 

Boarea

57,5 kvm
 

Hiss

Nej
 

våningsplan

3
 

Byggår

1947
 

BRF

Brf Karin i Västerås
 

Andel i föreningen

4,14904 %



Hjärtligt
välkommen till...

INTRO

... denna välplanerade 2:a om 57,5 kvm belägen högst
upp! Inbjudande boende vilket karaktäriseras av rymligt
vardagsrum med fransk balkong, väldisponerat kök samt
balkong med kvällssol och utsikt mot grönskande
innergård. Utöver detta estetiskt tilltalande badrum,
rogivande sovrum samt god förvaring. Stabil förening med
god ekonomi samt låg belåningsgrad (2963 kr/kvm).
Välskött fastighet. Attraktivt och eftersökt läge med
närhet till såväl Djäknebergsparken som pulsen i City!





Väl tilltaget och
härligt

vardagsrum!

Rumsbeskrivning:: Högst upp i välskött
fastighet välkomnas Ni till detta
välplanerade boende. Välkomnande hall
med omgivande ljusa ytskikt samt
klinkerbelagt golv. Goda
avhängningsmöjligheter. Plats för extern
förvaring om så önskas.

Väldisponerat kök med god förvaring bakom
vita luckor. Klinkerbelagt golv. Svart kakel
ovan arbets- samt avlastningsytor. Maskinell
utrustning i form av inbyggnadsugn,
spishäll, spisfläkt, diskmaskin samt kyl/frys.
Utgång till underbar balkong med

grönskande utsikt över innergård. Kvällssol.

Väl tilltaget och härligt vardagsrum med
fransk balkong. Ljusa omgivande ytskikt.

Rogivande sovrum med fönster mot
innergård. Här ryms dubbelsäng med
tillhörande sängbord. Exemplarisk förvaring
via två inbyggda garderober samt en
fristående garderob. Ljusa ytskikt.

Estetiskt tilltalande badrum med
klinkerbelagt golv samt kaklade väggar.
Belysning via infällda spotlights i tak.







Rogivande
sovrum med
fönster mot
innergård!

Utrustningen utgörs av hand- samt
takdusch, vikbara duschdörrar i transparent
glas, handfat med kommod, spegelskåp
med inbyggd belysning samt WC.



Adress

Stora gatan 84, 724 60 VÄSTERÅS.
Våningsplan 0. Unknown. Belägen i Västerås
kommun. Skattesats 31.49.

Storlek

2 rum och kök. Boarea 57,5 kvm.
Areauppgifter enligt bostadsrättsförening.
Denna area kan av olika skäl vara felaktig.
Den köpare som anser arean vara av
betydelse för köpet bör därför vidta en
uppmätning.

Utgångspris

1.730.000 kr

Ekonomi

Avgift 2.726 kr/mån. I avgiften ingår värme,
vatten samt kabel-tv via ComHem
(grundutbud).  Andel i föreningen:
4,14904%. Överlåtelseavgift: 1.183 kr.
Pantsättningsavgift: 473 kr. Bostadsrätten är
inte pantsatt.

energideklaration

Energiklass: E*

bostadsrättsförening

Brf Karin i Västerås. Föreningen äger
fastigheten Karin 4, Västerås kommun.
Bostadshuset innehåller 17 lägenheter och 1
lokal.
Nybyggnadsår 1946, värdeår 1986. Samtliga
lägenheter och lokaler är upplåtna med
bostadsrätt.
Total boyta 1 287 kvm, lokalyta 63 kvm.

Ekonomisk förvaltare är MBF.

Stabil förening!

BOSTADSRÄTT NR 0005
CENTRALT

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

renoveringar

Utförda renoveringar:
- 1986: Rotrenovering.
- 2017: Spolning avloppsstammar.
- 2018: Nytt portlåssystem installerades.
Radonmätning.
- 2019: Bytt samtliga låscylindrar. Nytt
elskåp. Energideklaration.

föreningens ekonomi

Inga planerade avgiftsförändringar enligt
samtal med styrelsen 2020-04-22.

byggnad

Byggår: 1947.

Gemensamma utrymmen

Inom föreningen finns gemensam trädgård,
tvättstuga, hobbyrum, gästrum/festlokal
samt cykelförråd.

tv och internet

ComHem
Stadsnät

nuvarande ägare

Sirwan Zarifnejad

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





PLANSKISSEN ÄR EJ SKALENLIG. MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA AVVIKELSER.

Planritning







Nöj dig inte
med mindre

Bjurfors Västerås

Bjurfors är ett av Sveriges största privatägda
mäklarföretag. Vi finns i landets större städer
och semesterparadis. Vår framgång vilar på en
konsekvent arbetsmetod som kombineras med
ett starkt engagemang och en känsla för detaljer.
Bjurforsmetodens sju steg säkrar kvaliteten i
säljprocessen och är ett fungerande verktyg för
våra mäklare. Med hjälp av vårt omfattande
kontaktnät, effektiva arbetsmetoder och
genomarbetadebostadspresentationer skapar vi
de bästa förutsättningarna för varje enskild affär.
Resultatet för dig är en lyckad bostadsaffär - helt
enkelt. Vi som arbetar på Bjurfors Västerås känner
våra områden i detalj.

Bjurfors är Sveriges största privatägda mäklar-
företag och grundades redan i mitten på 60-talet.
Bjurfors finns där storstadsbon finns. Du hittar oss
därför i Stockholm, Göteborg, Malmö och många
andra av Sveriges städer, men även i ett antal
attraktiva landsändar där storstadsborna
tillbringar sin fritid. Vi är ett av landets marknads-
ledande 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 i
spanska Barcelona, Torre-vieja/Costa Blanca och
Marbella samt på Mallorca och franska Rivieran.

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.

Vi har dessutom ett stort lokalt kontaktnät. Detta
ger oss det lokala mäklarföretags alla fördelar,
samtidigt som vi har det stora mäklarföretagets
ansenliga resurser i ryggen. Drömmer du om att
förnya ditt boende, antingen sälja eller köpa
bostad, är du varmt välkomna att kontakta oss på
Bjurfors Västerås. Vi bokar gärna ett möte för en
kostnadsfri värdering samt en presentation av
Bjurfors framgångsrika koncept.



Välkommen
att kontakta mig

ANDREAS SKÖNEBRANT
Fastighetsmäklare
Västerås
Dir: 021-440 75 31
andreas.skonebrant
@bjurfors.se

Jag är ansvarig mäklare för den här
försäljningen. Om du är intresserad av
att gå vidare med den här bostaden får du
gärna meddela mig så snart som möjligt.
Budgivning och förhandling inleds van-
ligtvis inom ett par dagar efter avslutade
visningar. Bjurfors gör gärna en värdering
av din nuvarande bostad, inför ditt kom-
mande köp av den här eller någon annan
bostad. Vi har även möjlighet att, via vårt
spekulantregister, e-posta dig så fort vi får
in någon bostad i det här segmentet.

VÄSTERÅS · Linköping · Jönköping · STOCKHOLM · GÖTEBORG · ÖRESUNDSREGIONEN · Uppsala · Örebro
ÅRE · Halmstad · BÅSTAD · helsingborg · Bohuslän · Dalarna · Österlen · FRANSKA RIVIERAN · SPANIEN

vasteras@bjurfors.se | bjurfors.se


