
Unik lägenhet med varmgarage
och hiss! Uterum & uteplats på
privat innergård 1 vån upp från
gatuplan
Skomakargatan 9, 1tr, Gävle



Välkomna till en unik och sällan utbjuden
lägenhet med toppenläge mitt i stan! Här har
du ett inglasat och rymligt uterum som vetter
mot föreningens privata innergård, belägen 1
våning upp från gatuplan. Intill uterummet
finns en uteplats som lämpar sig väl för
växter, odling och att njuta av solen! Du kan
också överta garageplats i varmgarage
beläget under huset för en blygsam kostnad
av 700 kr/mån. Hiss finns, även från garage/
källarplanet. Mycket fin och välplanerad
lägenhet som totalrenoverats mellan

Välkommen till
Skomakarg 9, 1tr

Information om bostaden

2012-2014. Bra förvaringsutrymmen. Fin
tvättstuga i huset i entréplan. Källarförråd
och matkällarförråd ingår. Säkerhetsdörr.
Mycket trevligt läge med Boulognerskogen,
konserthuset, högskolan och sjukhuset på
bekvämt avstånd! Dessutom pendlarvänligt
läge med närhet till Sandviken och E4:an. Kan
det bli bättre än så här?

 



Planritning

Driftkostnad:  kr/mån

Energiprestanda: 164 kWh/m2 år

Pantsättning: ej pantsatt

Pantsättningsavgift: 455 kr

Överlåtelseavgift: 1138 kr. Betalas av

köpare

Skattesats: 34.88 %

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Information om bostaden

Viss avvikelse kan förekomma. Skala och mått kan avvika från verkligheten.

Föreningens namn: Adelsklubben

Organisationsnummer: 769622-3606

Föreningsform: Bostadsrättsförening

Lägenhetsnummer: 122(()

Antal lägenheter: 35

Antal lokaler: 7

Ekonomi

Snabba fakta

Förening

Kommun: Gävle

Församling: Gävle Heliga Trefaldighets Församlin

Adress: Skomakargatan 9, 1tr, 803 24 Gävle

Boendeform: Bostadsrätt

Byggår:

Boarea: 52 kvm. Enligt lägenhetsutdrag

Våning: 2 av 5

Hiss: Ja

Rum: 2 rum och kök, varav  sovrum

Avgift: 3 195 kr/mån. Inkl värme, vatten, kabel tv

och förråd.

Pris: 1 595 000 kr utgångspris



Rumsbeskrivning

Vardagsrum:
Rymligt vardagsrum med parkettgolv och vitmålade väggar.

Inglasat uterum:
Från vardagsrummet tar man sig gärna ut på den härliga inglasade
altanen med fint läge på den ostörda innergården som ligger 1

våning upp från gatuplan.

Uteplats:
I anslutning till det inglasade uterummet finns en uteplats som
passar perfekt för växter, odling och att njuta av solen i bästa
söderläge!

Kök:
Kompakt och välplanerat kök med kyl/frys, varmluftsugn,
induktionshäll, diskmaskin samt dubbel ho. Köket har parkettgolv
och helkaklade/målade väggar.

Sovrum:
Sovrum med parkettgolv och tapetserade väggar.

Badrum:
Badrum med klinkergolv med värme, helkaklade väggar, badkar,
wc, handfat och handdukstork.

Hall:
Hall med parkettgolv, tapetserade väggar, 2 garderober samt
platsbyggd klädförvaring.

Klädkammare:
I anslutning till hallen finns en praktisk klädkammare.

Rumsbeskrivning











Uteplats och balkong

 

Uteplats och balkong



Kommentar månadsavgift
Inkl värme, vatten, kabel tv och förråd.
 

Gårdsplats/innergård
Mysig och privat upphöjd innergård med utemöbler och
planteringar.

 Plats för bilen?
Garage med 36 p-platser. Separat kösystem, men om lägenheten
som säljs har hyrt p-plats följer den med köpet om så önskas. 700
kr/mån.
 

Hur är det med TV och Internet?
Via ComHem.

Driftkostnad
Driftskostnaden är ca  kr/mån och fördelas enligt följande:.

Föreningsinformation

Allmänt om föreningen
Föreningen bildades 2010 och äger fastigheten Väster 21:6 i Gävle
kommun med därpå uppförda 3 st byggnader med 40 lägenheter,
varav 35 st är upplåtna med bostadsrätt och 5 st med hyresrätt.
Dessutom tillkommer 7 lokaler. Byggnaderna är uppförda 1969.
Fastighetens adress är Byggmästargatan 12, Skomakargatan 9 och
Staketgatan 5-7.

Föreningens ekonomi

Föreningen har planerat en avgiftshöjning med 2 %
årligen.Ekonomisk förvaltare är Riksbyggen

Renoveringar
2017: Inglasning och renovering av balkonger
2016: Byte av vattenmätare
2016: Renovering av tvättstuga
2016: Renovering av garage
2015: Ombyggnad av lokaler
2015: Nytt låssystem
2015: Målning av trapphus och källare
2014: Installation av ny fjärrvärmeanläggning
2014: Renovering av hissar
2013-2014: Fönsterbyte har skett
2013-2014: Elen utbytt i samtliga lägenheter
2013: Byte av värmesystem
2012: Stambyte
2012: Säkerhetsdörrar

Gemensamma utrymmen
Till varje lägenhet hör ett källarförråd och en matkällare.
Föreningens medlemmar har tillgång till två tvättstugor och ett
cykelrum.

Övrigt
Renoveringar:Hela lägenheten renoverades mellan
2012-2014.Maskinell utrustning är från 2012.
 

Information om energideklaration
Energideklaration av byggnader är inte enbart en svensk
företeelse, utan en del av EU miljömål om att minska

Bra saker att veta



Fortsättning

energianvändningen och främja en hållbar utveckling. Lagen om
energideklarationer för byggnader trädde i kraft den 1 oktober
2006. Från den 1 juli 2012 ändras lagen om energideklarationer och
blir mer omfattande. Målet med de nya reglerna är att
energideklarationen ska delges köparen av en byggnad eller en del
av en byggnad eller nyttjanderätt när den förmedlas.

Allmänt
Uppgifter om fastigheten härrör huvudsakligen från säljaren och
kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna
ger anledning till detta.

Samtliga areauppgifter är baserade på säljarens information samt
kontrollerad med föreningen. Dessa uppgifter kan av olika skäl
vara felaktiga. Den köpare som anser arean vara av betydelse för
köpet bör därför vidta en uppmätning.

Behöver du hjälp att beräkna de kommande boendekostnaderna -
ansvarig mäklare erbjuder sig att upprätta en skriftlig
boendekostnadskalkyl.

Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med
oss för visning.
 
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på
www.lansfast.se/integritetspolicy















Egna anteckningar



Ansvarig mäklare

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling använder öppen
budgivning. Det innebär att du som spekulant lämnar ditt bud
till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar
inkomna bud till säljaren.

Mäklaren är skyldig att anteckna buden i anbudsförteckningen/
budgivningslistan, med angivande av budgivarens namn,
kontaktuppgifter, det belopp som bjudits, tidpunkt för när
budet lämnades samt eventuella villkor för budet.
Anbudsförteckningen lämnas ut till säljaren och köparen när
uppdraget är slutfört, vilket normalt är på tillträdesdagen.

Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till
den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är
undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats.
Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning,
men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig
att framföra budet till säljaren.

 

Vad gör du om du är intresserad av
Skomakargatan 9, 1tr?

1. Det första och viktigaste av allt är att du meddelar mig ditt
intresse och dina kontaktuppgifter - namn och mobilnummer.

2. Under tiden föreslår jag att du tittar över finanseringen en
gång till, så du vet inom vilka ramar du kan bjuda på bostaden.
Det är skönt att känna sig stark och trygg när du går in i budg-
ivningen.

3. Det kan också vara bra att börja fundera på kring inflytt-
ningsdatum. Inte minst om du först behöver sälja ditt nuvar-
ande boende. Jag hjälper dig gärna om du har några frågor!

En stor fördel med Länsförsäkringar är att vi har en egen
bank. Behöver du ett snabbt lånelöfte? Eller en snabb bo-
endekalkyl? Vår bank är kundägd och agerar i våra kunders
intresse och den är nu Sveriges femte största bank. Har du
någon som helst fråga kring bostadsfinansiering, oavsett
vad, tveka inte att ringa.

Tel: 0708-114152
Mobil: 0708-114152
E-post: henrik.gunnarsson@lansfast.se

Tips

Hur går budgivningen till?

Hur får du hjälp med boendekalkyl och bolån?

Fastighetsmäklare

Henrik Gunnarsson

Vad händer nu?

När du ändå tittar på ny bostad, se till att bli redo
att sälja din gamla under tiden. Oavsett om du hittar ditt nya
hem idag eller nästa vinter, så kan du då agera mer självsäkert i
affären och slippa ekonomisk risk. Då är försäljningen
färdigplanerad så det är bara att trycka på startknappen.

Kontakta oss och fråga om
SÄLJ MED FÖRSPRÅNG



Gävle  Drottninggatan 35, 803 11 Gävle
Besöksadress: Drottninggatan 35, Gävle | Telefon: 026-150240
lansfast.se/gavle

Kontakta Länsförsäkringar Fastighetsförmedling


