
Magnifik och vidsträckt utsikt
Citynära läge

CHARMIG
modern

JOHANNESHÖJDEN 2

stilfull





021-440 75 37  |  helena.angermund@bjurfors.se

Hjärtligt välkommen till denna unika 3:a om 90
välplanerade kvm på våning 13! Ljuvligt boende med
magnifik och vidsträckt utsikt, inglasad balkong samt
stilrent kök i perfekt avvägd öppen planlösning. Utöver
detta rymligt vardagsrum med generöst ljusinsläpp,
estetiskt tilltalande sovrum, renoverat badrum 2016,
walk-in-closet samt genomgående hög standard. Stabil
förening med välskötta fastigheter. Mycket attraktivt
och citynära läge!
Varmt välkommen på visning!

VÄLKOMMEN

HELENA ANGERMUND
FASTIGHETSMÄKLARE

BOSTADS
FAKTA

UTGÅNGSPRIS
2.395.000 kr

AVGIFT: 4.880 kr
ANTAL RUM: 3 rum  och kök

BOAREA: 90 kvm
HISS: Ja

VÅNINGSPLAN: 13 av 15
BYGGÅR: 2004

BRF: Brf Johanneshöjden



Rumsbeskrivning: Rymlig välkomnande hall
med goda avhängningsmöjligheter. Plats för
extern förvaring om så önskas. Omgivande
ljusa ytskikt med praktiskt golv i snygg kulör.

Väl tilltaget vardagsrum med generöst
ljusinsläpp och magisk utsikt över city!
Omgivande ljusa ytskikt samt parkettbelagt
golv. Perfekt avvägd öppen planlösning mot
kök. Utgång till härlig inglasad balkong.

Stilrent kök med goda förvaringsmöjligheter
bakom gråa luckor. Snyggt kontrasterande
kakel ovan arbets- samt avlastningsytor.
Den maskinella utrustningen består av
induktionshäll, spisfläkt, diskmaskin,
inbyggnadsugn- och micro samt kyl och
frys. Generöst ljusinsläpp och härlig utsikt
via stort fönsterparti. Matplats för 4
personer intill fönster. Renoverat 2016.

Underbart sovrum med hotellkänsla! Lyxiga
ytskikt samt parkettbelagt golv.
Exemplariska förvaringsmöjligheter via
flertalet garderober. Här ryms med enkelhet
dubbelsäng med tillhörande sängbord.

Ytterligare sovrum med ljusa ytskikt samt
heltäckningsmatta, även här ryms med
enkelhet dubbelsäng med tillhörande
sängbord. Bra förvaring via walk-in closet.
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INGLASAD BALKONG
OCH MAGISK UTSIKT!
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Magnifik och vidsträckt utsikt - Inglasad balkong - Välplanerad - Stilrent kök - Renoverat
badrum - Härliga sovrum - Attraktivt och citynära läge!





Vardagsrum och
kök i öppen

social
planlösning!

RYMLIGT VARDAGSRUM
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Toppfräscht helkaklat badrum
renoverat 2016. Utrustningen utgörs av
handfat med kommod, spegelskåp med
inbyggd belysning, dusch bakom
transparenta duschväggar, handdukstork,
tvättmaskin -18 och torktumlare -18 samt
WC. Exemplarisk förvaring via väggskåp.
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Rogivande sovrum!



 



 



 
 

Toppfräscht helkaklat
badrum renoverat 2016!



UTGÅNGSPRIS: 2.395.000 kr   FÖRENING: BRF JOHANNESHÖJDEN   OMRÅDE: CENTRUM/KARLSDAL

Bostadsrätt, lgh nr 4755-02132

Västerås kommun, Västerås
Domkyrkoförsamling församling.
Skattesats .
 
Våning

13 av 15. Hiss.

storlek

3 rum och kök, varav 2 sovrum
 
Boarea

90 kvm.
Areauppgifter 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 4.880 kr/mån. I avgiften ingår värme,
vatten, kabel-TV.  Andel i föreningen:
0.94996%. Överlåtelseavgift: 1.138 kr.
Pantsättningsavgift: 455 kr. Bostadsrätten är
pantsatt.

Driftskostnad

Driftkostnaden utöver månadsavgift 533 kr/
mån och fördelas enligt följande: försäkring
183 kr, hushållsström 350 kr,.

energideklaration

Energiprestanda: 127 kWh/m² år

BOSTADSFAKTA
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Balkong/Uteplats

Inglasad balkong belägen i sydväst med
eftermiddag/kvällssol och fin utsikt mot
centrum.

bostadsrättsförening

Brf Johanneshöjden. Brf Johanneshöjden:

Föreningens fastighet Västerås Tegnér 4
bebyggdes 2002-2004. På fastigheten finns
3 st bostadshus innehållande 122
lägenheter. Total bostadsyta är 9 751 kvm.

Besök gärna föreningens hemsida:
johanneshöjden.se.
 
Parkering

51 garageplatser, ca 623 kr/mån
50 p-platser, ca 300 kr/mån
3 MC-platser i garage, ca 198 kr/mån

byggnad

Byggår: 2004.

Gemensamma utrymmen

Till lägenheten hör ett källarförråd om ca 5
kvm.
Gemensam tvättstuga belägen på
entréplanet.
Cykelförråd beläget i garaget.

Föreningen har en uteplats med möbler
och grill som disponeras av föreningens
medlemmar

tv och internet

Kabel-TV via Com Hem, grundutbud ingår i
månadsavgiften.Bredband via
Bredbandsbolaget eller Stadsnätet. Eget
abonnemang krävs.

övrigt

Säljaren är anställd på Bjurfors i Västerås.

nuvarande ägare

Carl-Fredrik Skönebrant, Malin Larsson

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
kontrolleras av fastighetsmäklaren endast
om omständigheterna ger anledning till
detta.



INGLASAD BALKONG I
VÄSTERLÄGE



Magnifik utsikt mot city!

 





PLANSKISSEN ÄR EJ SKALENLIG. MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA AVVIKELSER
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