
3:A GRINDÖGATAN 58



PRIS: 2 295 000 kr /eller högstbjudande
Avgift: 3 505 kr/mån Inkl Carport, kabel-tv,
renhållning och inre fond.
Boarea: 89 kvm
Areakälla: föreningens information
Våning: 1,2 av 2 Uteplats: Ja

Genomgående renoverat radhus med stilfulla
materialval. I denna väldisponerade bostad finner
ni snyggt kök, rymligt vardagsrum samt två ljusa
sovrum. Dessutom en trevlig trädgård i söderläge
där solen vistas hela dagen.  Välkommen till en
bostad att njuta av!

GRINDÖGATAN 58
3:A

0761-
76 00 22

Reg. Fastighetsmäklare
henric.nylander@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



Nyligen renoverat radhus med stilfulla materialval. I
denna väldisponerade bostad finner ni snyggt kök,
rymligt vardagsrum samt två ljusa sovrum.
Dessutom en trevlig trädgård där solen vistas hela
dagen. Möjlighet finns även att inreda vad som
idag är vind och få ytterligare rum. Välkommen till
en bostad att njuta av! 

ENTRÈPLAN 

Vi möts av en välkomnande hall med en ljus nyans
på väggar samt en praktisk mörk klinker på golv,
försedd med värme. Vidare i bostaden vilar ett
genomgående fint golv från Pergo och väggarna är
målade i ljus nyans.  

På vår vänstra sida finner vi tvättstugan med egen
entré samt tvättmaskin (-14) och torktumlare (-16).
Här finner vi även en  fräsch,renoverad gäst-wc.  

Rymligt och ljust kök från 2016 i högblankt vitt med
plats för hela familjen, renoverat 2016. Samtliga
bekvämligheter erbjuds så som inbyggd ugn,
induktionshäll, mikrovågsugn, diskmaskin samt
stor kyl och frys. Här njuter man av sina måltider
med vy över det grönskande grannskapet. 

Vardagsrummet är ljust och tilltaget, här erbjuds
utrymme för både matplats och soffhörna. Flera
fönster ger ett rikligt ljusinsläpp och här har vi även

utgång till trädgården. 

OVANPLAN 

En trappa upp finner vi det perfekta barnrummet,
med gott om plats för både säng samt förvaring.
Ett stort fönster ger ett trevligt ljusinsläpp från
trädgårdssidan. På golven vilar samma fina golv
från Pergo och väggarna är målade i ljus nyans.  

Det större sovrummet erbjuder gott om plats för
dubbelsäng samt mycket gott om förvaring i form
av en rymlig skjutdörrsgarderob. Två stora fönster
ger ett ljust och rymligt rum. 

Badrum renoverat 2016 till dagens fina skick. På
väggarna sitter ett vitt kakel med lyster och på
golven vilar en mörkare klinker, försedd med
värme. Kommod med plats för förvaring, spegel,
handdukstork samt en rymlig duschhörna med
glasvägg. 

TRÄDGÅRD 
En välkomnande uteplats vid bostadens entré i
norrläge erbjuder kvällssol och vy över både
grönområde och lekplats. Dessutom en skyddad
och välskött trädgård i söderläge med både
gräsmatta och trädäck.

RUMSBESKRIVNING

RUMSBESKRIVNING









E  Lägenhet

Lägenhetsnr: L:6

Våningsplan: 1,2 av 2

Andel i förening: 0%

Andel i årsavgift: Andelstal: 0,0363695 Andelstalet som anges är

det andelstal som föreningen tillhandahållit mäklaren.

Föreningen har vid förfrågan från mäklaren inte uppgivit om

andelen av årsavgifterna till föreningen.%

Reparationsfond: 350

C Byggnad

Fastighetsbeteckning: Burnäset 1

Byggnadstyp: Bostadsrättsradhus

Byggnadsår: 1979

Uppvärmning: Luft/luft värmepump + direkt el

Fönster: Isolerglas

Övrigt byggnad: Totalrenoverat 2016-17 

Innerdörrar 

Ny el med jordfelsbrytare, samt uttag 

Radiatorer  

Genomgående golv från Pergo 

Luft/luft värmepump (2017-12-15) 

Kök 2016 

Varmvattenberedare 2017 

Gäst-wc 

Badrum

D  Förening

Namn: BRF Burnäset

Allmänt om föreningen: Bostadsrättföreningen Burnäset är ett

privatbostadsföretag (äkta). Föreningen äger fastigheten Burnäset

1 som bebyggdes 1979 och föreningen upplåter idag 28 radhus

med bostadsrätt. 

Fastigheten 

Fasad: Underhålls och repareras vid behov. 

Fönster: Underhålls av bostadsrättsinnehavaren med färg

tillhandahållen av föreningen. 

Avlopp: Spolas kontinuerligt.  

Kabel-TV & Internet:  

Föreningen är ansluten till Comhem för kabel-TV, basutbudet

inkluderas i månadsavgiften.  

Parkering: 

Till bostadsrätterna hör en carport. 

Uppvärmning: Enskild uppvärmning. 

Ekonomi  

Föreningen planerar inga höjningar av avgifterna. Föreningen

anser sin ekonomi vara väldigt god. 

Ovanstående uppgifter är inhämtade av berörd förening.

Spekulanter uppmanas att kontrollera dessa uppgifter med

föreningen samt uppgifter rörande lediga p-platser, kommande

renoveringar och eventuella avgiftsförändringar.

B  Ekonomi

Pris: 2 295 000 kr eller högstbjudande

Pantsättning:

Avgift: 3 505 kr/mån Inkl Carport, kabel-tv, renhållning och inre

fond.

Driftskostnad: 22 599 kr/år med 5 personer i hushållet varav:

Elförbrukning: 15 752 kr Nätbolag: Öresundskraft Elleverantör:

Öresunds kraft

Vatten/Avlopp: 3 382 kr

Försäkring: 3 465 kr

Kommentar till driftskostnad: Driftkostnaden är beräknad på

nuvarande ägares förbrukning och kan därför variera beroende

på egen förbrukning.

Vill du få en personlig boendekostnadskalkyl upprättad –

kontakta ansvarig mäklare som erbjuder detta.

Energideklaration: Energideklaration är Ej utförd Energiklass -.

Kontakta mäklaren för mer information.

Ägarens namn: Anders  Persson, Birgitta  Persson, Pauline

Persson

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
HENRIC
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.

Henric Nylander
Reg. Fastighetsmäklare
henric.nylander@MOHV.se

0761-76
00 22

Mitt namn är Henric Nylander 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.




