
Renoverat!

familjefavorit

Familjefavorit med hörntomtsläge!

KB-VILLA

KVINNEBYVÄGEN 76

stilfullt



Ett hus som har den här märkningen är 
besiktigat och säljaren tecknar dessutom 
en säljarförsäkring mot dolda fel.



VÄLKOMMEN

Mycket välrenoverad KB-villa i omtyckta Hjulsbro med
närhet till flertalet för- och grundskolor, grönområden,
lekplatser samt service via närliggande centrum.
   Välplanerat boende fördelat på tre plan med idag
hela sex stycken sovrum. Entréplan med hall med gott
om kapputrymme, intilliggande renoverat våtrum samt
föräldrasovrum.
   Vidare till det ljusa fina köket med tillhörande
matplats. Vardagsrum i vinkel med access ut till
uterummet inglasat i västerläge. Ytterligare ett sovrum
på detta plan. Vidare till övervåning med möblerbar
hall, två sovrum med tillhörande garderobsförvaring
samt duschrum att tillgå från hallen.
   Källarplan med praktisk tvättstuga med gott om
arbetsyta och upphängningsytor. Hobbyrum/verkstad
med inkommande fjärrvärme och fiber. Gillestuga
perfekt som Tv/biorum mellan de två ytterligare
sovrummen. Närliggande wc som även har närhet till
groventrén som har trappa upp till carporten.
   20 min cykelväg till stadskärnan, goda
bussförbindelser med täta avgångstider, sportklubbar,
närhet till Landeryd GK samt Ekholmen - och
Harvestads handelsområde.

  |  gustav.spetz@bjurfors.se

GUSTAV SPETZ
FASTIGHETSMÄKLARE

BOSTADS
FAKTA

UTGÅNGSPRIS
4.095.000 kr

ANTAL RUM: 6 rum
BOAREA: 151 kvm

BIAREA: ca. 98 kvm
TOMTAREA: ca. 605 kvm

PLAN: 1 1/2 planthus med
källare

BYGGÅR: 1973
FASTIGHETSBETECKNING:

Nitbrickan 5



Familjefavorit med hörntomtsläge på insynsskyddad trädgårdstomt i västerläge.
Totalrenoverad hus med nya våtrum, kök, fönster, fasad, tak etc.

 TEXT: GUSTAV SPETZ    FOTO: HUSFOTO

VÄLRENOVERAT!

Entréplan:
Laminatgolv och tapet på väggar.

Sovrum:
Föräldrasovrum med plats för dubbelsäng
samt garderobsvägg med skjutdörrar,
parkettgolv.

Sovrum:
Parkettgolv och  målade väggar samt två st
garderober.

Kök:
Ljust och fint kök renoverat 2010, vita blanka
skåpsluckor i kombination med svarta
vitvaror från Asko. Kyl och frys i fullhöjd.
Induktionshäll samt ugn med
pyrolysfunktion. Inbyggd micro. Diskmaskin.
Vitt kakel över köksbänk.

Badrum:
Stort våtrum med bubbelbadkar. Kakel på
väggarna och klinkers med golvvärme.
Spotlights med dimmerfunktion i taket.
Tvättställ med kommod i grått samt
badrumsskåp.
Vattenburen handdukstork.

Övre plan

Möblerbar hall
Parkettgolv och tapet på väggar.

Sovrum:
Parkettgolv och målade väggar samt
fototapet, praktisk walk-in-closet.

Sovrum:

KVINNEBYVÄGEN 76 | Rumsbeskrivning





Påkostade
renoveringar i
modern stil!
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Parkettgolv och målade väggar samt
klädkammare.

Wc/Dusch:
Wc och dusch med vikbara glasväggar.
Våtrumstapet på väggar och golv.
Spotlights med dimmerfunktion i taket.
Svart kommod med tvättställ,
badrumsskåp samt vattenburen
handdukstork.

Källarplan

Sovrum:
Målade väggar och fondtapet. Parkettgolv
med underliggande platonmatta samt
ventilerade golvsocklar.

Sovrum:
Parkettgolv samt målade väggar i
kombination med fondtapet.

Allrum;
Målade väggar och parkettgolv. Går med
lätthet att ta bort vägg mot sovrum utan
att göra åverkan på parkettgolv.

Tvättstuga:
Laminatbänkskiva på bänk med skåp samt
gröna luckor. Klinkers på golv och målade
väggar. Tvättmaskin från 2015, torktumlare

2018.

Hall:
Klinkers på golv och målade väggar.
Entrédörr med trappa upp mot carport.

Toalett: Klinkers på golv och målade
väggar. Tvättställ med kommod och
badrumsskåp.

Hobbyrum/förråd/verkstad:
Gott om utrymme för arbetsbänk och
hyllor. Fjärrvärmeväxlare från 2007.
Målade väggar samt golv.
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Välplanerad
planlösning med
möjlighet till många
sovrum.



 



Båda bad-/
duschrummen är
renoverade i modern
stil.



 



Nitbrickan 5. Belägen i Linköping

kommun, . Skattesats .

Adress

Kvinnebyvägen 76, 589 33 Linköping.

Storlek

6 rum och kök, varav 4-6 sovrum
 

Boarea

151 kvm.
 

Biarea

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

Ekonomi

Taxeringsvärde 2.290.000 kr varav
byggnadsvärde 1.311.000 kr. Typkod: 220,
Småhusenhet, bebyggd.

energideklaration

Ej utförd. Energiprestanda: Saknas

driftskostnad

Driftkostnaden är ca 36.136 kr/år och
fördelas enligt följande: uppvärmning 19.126
kr, vatten/avlopp 7.369 kr, renhållning 2.732
kr, hushållsström 6.909 kr,..

Familjefavorit med hörntomtsläge på insynsskyddad trädgårdstomt i västerläge.
Totalrenoverad hus med nya våtrum, kök, fönster, fasad, tak etc.
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BOSTADSFAKTA
UTGÅNGSPRIS: 4.095.000 kr   OMRÅDE: HJULSBRO



Pantbrev

På fastigheten Nitbrickan 5 finns 10
pantbrev om sammanlagt 2.702.000 kr.

uteplats/balkong

Stor härlig altan med inglasat uterummet
anslutet till vardagsrummet.

Tomt

Fin trädgårdsomt med baksida i bästa
västerläge. Hörnläge med privat
insynsskyddat läge - här plats för
aktiviteter, studsmatta, pool etc.

byggnad

Byggår: 1973.

byggnadssätt

Stomme: Trä/betong. Bjälklag: Trä/betong.
Fasad: Träfasad. Takbeklädnad:
Betongpannor. Fönster: 3-glasfönster.
Ventilation: Frånluft i våtrum i övrigt
självdrag.

Renoveringar

2003 - ny träfasad
2004 - byte tak carport
2007 - Ny fjärrvärmeväxlare
Toalett källarplan renoverad.
2008 - nytt golv i hall, kök och sovrum intill.
2010 - Renovering av våtrum på övre plan.
2010 - Renovering av köket.
2011 - Badrum på entréplan renoverat.
2015 - Nytt yttertak, betongpannor
Ommålning fasad. Nya hängrännor.
2017 - Renovering tvättstuga, tvättmaskin

-15 och torktumlare -18.
2017 - Renovering av altanen och
uterummet.

uppvärmning och el

Uppvärmningssystem: Fjärrvärme.

vatten och avlopp

Kommunalt vatten, Kommunalt avlopp.. .

tv och internet

Fiber för tv och bredband, via utsikt.
Bilplats

Carport med plats för två bilar samt
ytterligare plats för bilar framför carporten
på uppfarten.
servitut

 Rättigheter-förmån: Förmån:
Avtalsservitut: Centralantenn, 05-
IM3-74/4971.1.
 Rättigheter-last: Last: Avtalsservitut:
Fjärrvärmeledning, 05-IM3-72/5519.1.
Planbestämmelse: Ytvattenskydd
(2017-01-27) Tomtindelning (1971-01-29)
Stadsplan (1970-12-30)
säljare

Pernilla Lena Desirée Palmquist, Ola Sune
Palmquist
För finansiering kan vi i samarbete med
Nordea erbjuda en rad produkter och
tjänster som gör det enklare för dig som
köper nytt boende. Kontakta gärna Nordea
på 0771 - 22 44 88.
Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör
huvudsakligen från säljaren och kontroll-
eras av fastighetsmäklaren endast om
omständigheterna ger anledning till detta.



ENTRÉPLAN

PLANRITNINGEN ÄR EJ SKALENLIG. MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA AVVIKELSER

KÄLLARPLAN
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ÖVRE PLAN

PLANRITNINGEN ÄR EJ SKALENLIG. MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA AVVIKELSER

TOMTKARTA
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OVAN. SOVRUM I KÄLLARPLAN. TILL
HÖGER. YTTERLIGARE SOVRUM I

KÄLLARPLAN.
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Linköping · Stockholm · Göteborg · Öresundsregionen · Uppsala · Västerås · Örebro · Helsingborg · Jönköping · Österlen
Dalarna · Halmstad · Bohuslän · Båstad · Åre · Barcelona · Torrevieja/Costa Blanca · Marbella · Mallorca · Franska Rivieran

linkoping@bjurfors.se | bjurfors.se


