
3:A KUNG OSKARS VÄG 9B
CENTRUM



PRIS: 3 395 000 kr
Avgift: 5 177 kr/mån Inkl värme, VA, kabel-TV,
bredband & el
Boarea: 100 kvm
Areakälla: faktisk uppmätn norm SS 021053
Våning: 5 av 5 Hiss: Ja

På ett av Lunds allra bästa lägen, längs med de
åtråvärda Kungagatorna, finner vi denna charmiga
våning med tydlig vindskaraktär. 100 kvadratmeter
i en modern och tilltalande planlösning. Stabil
förening med god ekonomi och de stora
renoveringarna bakom sig. Hushållselen ingår i
avgiften!

KUNG OSKARS VÄG 9B
3:A CENTRUM

0766-
455 701

Reg. Fastighetsmäklare
michael.wisting@MOHV.se

FRÅGA MIG GÄRNA!
I samband med din bostadsaffär kommer det  
att dyka upp frågor. Ofta redan tidigt i processen.
Då kan det vara bra att stämma av med någon
som verkligen kan svaren. Det kan jag.

Oavsett fråga är du välkommen att höra av dig.
Våga fråga!





PLANSKISS



På ett av Lunds allra bästa lägen, längs med de
åtråvärda Kungagatorna, finner vi denna charmiga
våning med tydlig vindskaraktär. Hissen tar oss
högst upp i detta vackra hus från 1931 och bjuder
in till en bostad utöver det vanliga. När ni ser
lägenhetens vackra vitsåpade brädgolv, höga
fotlister, synliga bjälkar och bevarade spegeldörrar
förstår ni snabbt varför. Ovanligt nog i en 30-
talsfastighet är planlösningen både social och
modern med kök och vardagsrum i fil medan
badrum och de båda sovrummen ligger längre in i
bostaden. Köket är delvis uppdaterat med nyare
maskinell utrustning men mycket av de charmiga
platsbyggda skåpen finns kvar. Badrummet är
helkaklat i vitt och inrett med både badkar och
tvättpelare. Genom hela bostaden flödar ett
vackert ljus in genom fönstren, mycket tack vare
att vi befinner oss på femte våningen. Detta
medverkar också till att lägenheten är väldigt tyst
trots det centrala läget.  

Bostaden ligger bara ett stenkast från
Centralstationen, den framtida spårvagnen och
sjukhuset. På kort promenadavstånd nås även
Lunds utbud av restauranger, butiker och kulturliv.  
I föreningen finns en trevlig innergård med grillplats
och gemensamma utemöbler. Välkommen! 

HALL 
Väl tilltagen hall som med fördel inreds med ett
större möblemang. En öppen klädkammare finns
för avhängning, men möjligheterna att skapa mer
förvaring är goda. Det vitsåpade brädgolvet
tillsammans med de bredspacklade väggarna ger
direkt ett tilltalande intryck.  

VARDAGSRUM 
Mysigt och lättmöblerat sällskapsrum med
fantastisk karaktär tack vare de framträdande
vindsbjälkarna och övriga originaldetaljer. Vackert
fönsterparti med utsikt över villakvarteren.
Vitsåpade trätiljor och släta ljusa väggar.    

KÖK  
I anknytning till vardagsrummet ligger det rymliga
köket där samma charmiga golv sätter känslan.
Köket har försiktigt fått sig en uppdatering med
nyare vitvaror, ytterligare förvaring och bänkyta utan
att förta den gamla känslan som de vackra
originalskåpen ger. Det är ovanligt att se ett så
stort kök i denna typ av fastighet där både
matsalsbord och effektiv förvaring får plats.
Fönstret som vetter mot väst har en imponerande
utsikt. Dessutom har man sparat det gamla
skafferiet där alla syltburkar i världen får plats.  

SOVRUM 1 
Det större av de båda sovrum är inrett med
parkettgolv och ljusa sobra väggar, stort nog för
både dubbelsäng, nattduksbord och ett skrivbord.
Här består förvaringen av en fristånde garderob
tillsammans med en inbyggd sidovindsgarderob. 

SOVRUM 2 
Även detta sovrummet håller god storlek och är
inrett på samma sätt med parkettgolv och ljusa
släta väggar. En fristående garderob med speglar
ger effektiv förvaring.  

BADRUM 
Yteffektivt och helkaklat badrum i tidlös färgsättning
inrett med egen tvättpelare och inkaklat badkar.
Gott om förvaring i form av både kommod och
väggskåp. WC, handfat och handdukstork.

RUMSBESKRIVNING

RUMSBESKRIVNING









E  Lägenhet

Lägenhetsnr: 1043 (1401)

Våningsplan: 5 av 5

Allmänt om lägenheten: Säljaren disponerar två förråd på samma

våningsplan och ett källarförråd. 

Enligt lägenhetsförteckningen är bostaden registrerad som 98

kvm, men uppmätt av fackman till 100kvm 2019-01-16.  

Garageplats finns att hyra i grannföreningen Brf  Opalen för

1061kr/mån. Boendeparkering i området råder.   

Fördelningstal i föreningen är 3,8804. Föreningen har inte angett

om andelstalet avser lägenhetens andel av den totala insatsen till

föreningen eller om det avser lägenhetens andel av årsavgifterna.

C Byggnad

Byggnadstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 1931

Uppvärmning: Fjärrvärme

Ventilation: Självdrag

D  Förening

Namn: Brf  Nyhem

Adress: Kung Oskars väg 9A

Allmänt om föreningen: Brf  Nyhem bildades 1931 och består av

47 bostadsrätter samt två lokaler med adress Kung Oskars Väg

9A-B och Spolegatan 24. Ekonomisk förvaltning sköts av RB

Ekonomi. För ytterligare information, se föreningens hemsida

www.brfnyhem.se. 

GEMENSAMMA UTRYMMEN 

I källaren, med ingång från gården, finns tvättstuga med 2

tvättmaskiner, en mangel, en torktumlare, torkskåp och torkrum.

Föreningen har även ett verkstads/hobbyrum för medlemmarna

att nyttja. Till varje lägenhet hör minst 2 stycken förråd, ett i

källaren och ett på vinden. Numret på förråden skall vara

desamma som lägenhetsnumret. Föreningen har inga egna

parkeringsplatser, boendeparkering finns i området. 

KABEL-TV OCH BREDBAND 

Kabel-tv via Com Hem ingår i avgiften. 

Bredband via Perspektiv Bredband (100 Mbit/s) ingår i avgiften. 

BYGGNADERNAS SKICK 

Vatten- och avloppsstammar: Nya avlopp och tappvattenstammar

samt renovering av badrum 1991-92. Spolning avloppsstammar

2011. 

El: Nya elstammar samt utbyte av samtlig el i fastigheten (även

lägenheter) 1997. 

Tak: Omläggning av tak 1986, målning 2010. 

Fasad: Putsades 1998/99.  

Fönster: Renovering samt påföring av 3-glas 1997. Utvändig

målning 2007. 

Uppvärmning: Byte av värmestammar, värmecentral,

värmeväxlare och element 1997. 

Balkonger: Renoverades 2016.  

Tvättstuga: Ny tvättmaskin 2014 samt ny torktumlare 2016. 

Innergården: Renoverades 2014. 

PLANERADE RENOVERINGAR 

Trapphusen, fönster och dörrar planeras att renoveras de närmsta

åren vilket ryms inom budget. För mer information se föreningens

underhållsplan på brfnyhem.se. 

EKONOMI 

Det finns planer på att höja avgiften med 1-2% i kvartal 2 eller 3.

Belåningsgraden i föreningen är dock endast 3500kr/kvm.

Föreningen tar ut en pantsättningsavgift och en överlåtelseavgift

som betalas av köparen. Mer info om föreningens ekonomi finns i

senaste årsredovisningen på MOHV.se. 

ÖVRIGT 

Föreningen godkänner delat ägande med max tre delägare. Den

som ska bo i lägenheten måste äga minst 10 %. Samtliga måste

vara över 18 år. Juridiska personer godkänns ej. 

Ovanstående uppgifter är inhämtade av berörd förening

2019-01-31. Spekulanter uppmanas att kontrollera dessa uppgifter

med föreningen samt uppgifter rörande kommande renoveringar

och eventuella avgiftsförändringar.

B  Ekonomi

Pris: 3 395 000 kr

Pantsättning: Bostadsrätten är pantsatt. Inga lån att överta.

Avgift: 5 177 kr/mån Inkl värme, VA, kabel-TV, bredband & el

Driftskostnad: 2 000 kr/år med 2 personer i hushållet.

Försäkring: 2 000 kr

Kommentar till driftskostnad: Hushållselen ingår i

månadsavgiften!

Vill du få en personlig boendekostnadskalkyl upprättad –

kontakta ansvarig mäklare som erbjuder detta.

Energideklaration: Energideklaration är utförd 2008-05-29 med

energiprestanda på 158,00 kWh/kvm och år. Energiklass -.

Kontakta mäklaren för mer information.

Ägarens namn: Andreas Enborg, Anna Enborg

BOSTADSFAKTABOSTADSFAKTA







Går du själv i säljtankar? Oavsett var du befinner dig i ditt kommande bostadsbyte skulle
jag vilja träffa dig för ett personligt möte.

Kontakta mig för en KOSTNADSFRI VÄRDERING
även om du inte ska sälja just nu.

Helene Gometz
Reg. Fastighetsmäklare
helene.gometz@MOHV.se

0733- 
00 00 00

Mitt namn är Jerry Nyhlén och jag är fastighetsmäklare på MOHV,
ett modernt mäklarföretag med fokus på kundnytta genom
flexibla lösningar. Jag är ansvarsförsäkrad, registrerad hos
FMI och ansvarig mäklare för den här försäljningen.

NAMNET
PÅ MOHV
MICHAEL
PÅ MOHV

Går du själv i säljtankar? Oavsett var du befinner dig i ditt kommande bostadsbyte skulle
jag vilja träffa dig för ett personligt möte.

Kontakta mig för en KOSTNADSFRI VÄRDERING
även om du inte ska sälja just nu.

Michael Wisting
Reg. Fastighetsmäklare
michael.wisting@MOHV.se

0766-455
701

Mitt namn är Michael Wisting och jag är fastighetsmäklare på MOHV,
ett modernt mäklarföretag med fokus på kundnytta genom
flexibla lösningar. Jag är ansvarsförsäkrad, registrerad hos
FMI och ansvarig mäklare för den här försäljningen.




