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Ingen bostadsafär är den andra lik. Så varför erbjuder mäklarirmor alltid samma ”paket” av 
försäljningsåtgärder? Det var en av insikterna som ledde fram till att 3etage startades under 
2008. Sedan dess har vi sålt mängder av bostäder i Helsingborgsregionen med hjälp av vårt 
”3etage”-koncept. Och även hjälpt många kunder att hitta sin drömbostad.

En av de stora skillnaderna mellan 3etage och en vanlig mäklarirma är att vi erbjuder tre olika 
och färdigpaketerade tjänster för dig som säljer din bostad. Genom våra paketlösningar Etage 
1, 2 eller 3 väljer du själv vilken marknadsföring du vill ha vid en försäljning och därmed vad det 
får kosta.
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TOTALRENOVERAD CITY-TREA!

Totalrenoverad city-3:a i ljus skandinavisk stil. Ljust läge högt upp i huset med öppen och 

genomgående planlösning samt två soliga balkonger! Hiss.

SÖDRA STORGATAN 39A     3 ROK     ca 75 M2     4 807:-/MÅN     VÅN 4/5     PRIS 2 595 000:-

HELSINGBORG CENTRUM





Med 300 meter till Öresund och en tura, därmed lika nära till 
pendling och med hela stadens utbud runt hörnet så är det 
svårt att inte trivas här!  
Denna kvadratsmarta och totaltrenoverade 3-rummare 
erbjuder helt enkelt det mesta. En bostad som är smakfullt 
inredd med ljusa och tidlösa materialval. Bostaden speglar en 
öppen känsla av skandinavisk design med en löpande röd 
tråd genom hela lägenheten. 
 
Dispositionen är utmärkt med båda sovrummen placerade i 
lugnt österläge. Det stora sovrummet har förutom bra plats för 
dubbelsäng, även generös förvaring genom större 
skjutdörrsgarderob och tillgång till en härlig balkong med 
morgon och förmiddagssol. 
Det mindre av sovrummen är även det bra till storleken och 
passar utmärkt till ungdomen, gästen eller som kontor.  
Bostadens hjärta blir trots allt vardagsrummet tillsammans 
med matplats och kök som tillsammans bildar en härligt ljus 
och inbjudande samvaroyta i öppen planlösning! Naturlig 
avdelare mellan ytora blir köksön med spishäll och bardel. 
Detta blir också den självklara samlingspunkten och 
startpositionen för varje lyckad bjudning! 
Tack vare lägenhetens höga läge i huset är det även här ett 
härligt ljusflöde i hela rummet.  
Vid den väl tilltagna matplatsen finns utgången till den andra 
balkongen, denna ligger i väster med sol från ungefär lunchtid 
till långt in på kvällen! Dessutom är det en trevlig vy över 
omgivningen och gatan nedanför!  
 
Också lägenhetens badrum är totalrenoverat vid samma 
tillfälle som resten av lägenheten och även här i riktigt 
inbjudande utförande med kaklade väggar och klinkergolv 
med värme i. I badrummet finns även extra bekvämlighet i 
form av både tvättmaskin och torktumlare! 
 
Sammantaget ett utmärkt boende för den lilla familjen eller 
paret som söker ett verkligt citynära boende i riktigt fint skick. 
Flytta in och njut av stadens hela utbud, livskvalité på hög 
nivå! 

BESKRIVNING





VARDAGSRUM 
Härligt stort och ljust rum som är byggt i öppen 
planlösning med köket som ligger i vinkel intill. 
Parkettgolv i hela ytan. 
Rummet bjuder gott om plats för såväl en stor 
matplats som en väl tilltagen soffhörna. Vid 
matplatsen finner vi utgången till den västervända 
balkongen med eftermiddags och kvällssol! I taket, 
längs väggarna är det infällda och dimningsbara 
spotlights för en skön kvällsbelysning! 



KÖK 
Fiins Epoqkök med blanka, vita luckor och bänkskiva i 
grått. I taket är det infällda spotlights och även vid 
sockeln finns infälld stämningsbelysning. Mot 
vardagsrummet är den naturliga avdelaren köksön 
med infälld spishäll och bardel ut mot rummet. Kökets 
maskinella utrustning består av Inbyggnadsugn, 
inbyggd mikro, kombinerad kyl/frys, diskmaskin samt 
spishäll och fläkt, allt i rostfritt utförande. 
 



SOVRUM 1 
Stort och rymligt rum med stor skjutdörrsgarderob 
och gott om plats för dubbelsäng. Även här är det 
parkett som golv. Från detta sovrum är det dessutom 
utgång till lägenhetens andra balkong, den här ligger i 
österläge med sol från tidig morgon till ungefär lunch. 
 



SOVRUM 2 
Det mindre av de två rummen, ca 7-8 kvm med parkettgolv 
och fönster i öster. Perfekt som extra sovrum, kontor eller 
gästrum. 
 
HALL 
Rymlig hall i lägenhetens mitt. Klinkerlagt golv.  
 
BADRUM 
Riktigt snyggt och helkaklat badrum med mörkare klinkergolv 
med golvvärme och vitkaklade väggar. I taket sitter spotlights. 
Utöver det finns det tvättpelare med tvättmaskin och 
torktumlare samt handfat, handdukstork och wc.
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UPPLÅTELSEFORM BOSTADSRÄTT

LGH NR 6

ANDELSTAL 2,51367%

PANTSÄTTNING BOSTADSRÄTTEN ÄR PANTSATT

TV ANSLUTEN TILL KABELNÄT. LEVERANTÖR: COM HEM.

BREDBAND BREDBAND. LEVERANTÖR: COM HEM.

BRF MINERVA 16

FÖRENINGEN ÄGER TRE FASTIGHETER MED ADRESS SÖDRA STORGATAN 39 SAMT LILLA BERGALIDEN 1-7 I HELSINGBORG, UPPFÖRDA 

1939-1940. FÖRENINGEN BESTÅR AV 50ST BOSTÄDER OCH 8 LOKALER. 2016 GENOMFÖRDE FÖRENINGEN EN OMFATTANDE 

RENOVERING AV FASAD OCH BALKONGER. 1992/1993 SKEDDE ETT STORT STAMBYTE I FASTIGHETERNA. FÖRENINGEN FÖLJER SIN 

UNDERHÅLLSPLAN OCH SINA MÅL FÖR FRAMTIDA UNDERHÅLL. DE FÖRFOGAR ÄVEN ÖVER ETT ANTAL BOSTÄDER SOM IDAG HYRS UT 

VILKET I SIG INNEBÄR ETT BRA TILLSKOTT FÖR FRAMTIDA RENOVERINGAR. 

 

FÖRENINGENS EKONOMI ÄR GOD OCH INGA AVGIFTSHÖJNINGAR ÄR BESLUTADE FÖR 2017.  

 

DEN EKONOMISKA FÖRVALTNINGEN SKÖT AV RIKSBYGGEN. 

BOSTADSFAKTA

DET FINNS KÄLLARFÖRRÅD, VINDSFÖRRÅD OCH TVÄTTSTUGA MED TORKRUM.

FAKTA ADRESS SÖDRA STORGATAN 39A BOAREA ca 75+0 M2

PRIS 2 595 000 KR RUM 3 ROK

AVGIFT 4 807 KR/MÅN VÅNING 4 AV 5

 INKL. I MÅNADSAVGIFTEN INGÅR VÄRME, VATTEN, BREDBAND OM 50 MBIT OCH KABEL-TV.

BALKONG UTEPLATS 1: BALKONG, VID MATPLATSEN, LÄGE VÄSTER. 

UTEPLATS 2: BALKONG, VID DET STORA SOVRUMMET, LÄGE ÖSTER.

BYGGNAD BYGGNADSTYP FLERFAMILJHUS

BYGGNADSÅR 1939

UPPVÄRMNING FJÄRRVÄRME

PARKERING 

LÄGENHET

EL 200 KR/MÅN

TOTALT 200 KR/MÅN
DRIFTSKOSTNADER

FÖRENING

UTRYMMEN








