
Von Möllersg 1
Fantastisk sekelskifteslägenhet i centrum!



Uppgifterna i bostadsbeskrivningen kommer huvudsakligen från säljaren och kontrolleras
endast av fastighetsmäklaren om omständigheterna ger anledning till detta.

Behöver du hjälp att beräkna de kommande boendekostnaderna för denna bostad?
Vänligen kontakta ansvarig mäklare som kan hjälpa dig att upprätta en skriftlig boende-
kostnadskalkyl.

Henric Johansson
Mäklare

Mobil: 073-149 95 02
Mail: henric@bostadco.se

Har du frågor och funderingar om den här
bostaden? Tveka inte att kontakta mig!

Allmänt

Denna bostad finns att se i 3D



Välkommen hem!



dsa

ACCEPTERAT UTGÅNGSPRIS 2 795 000 kr

MÅNADSAVGIFT 4 499 kr. I månadsavgiften ingår värme,
vatten samt bostadsrättstillägg.

ADRESS Von Möllersgatan 1

OMRÅDE Centrum/Väster

Vänligen respektera säljarnas önskemål om att boka tid

för visning etc med mäklaren



"De djupa fönsternischerna tillför charm till bostaden. Från vardagsrummet
blickar vi ut över parkmiljön som är belägen utanför lägenheten."



Fantastisk sekelskifteslägenhet!
Äntligen en fantastisk sekelskifteslägenhet som nu söker nya ägare. Lägenheten

om hela 95 kvm har en underbar charm med stuckaturer, höga golvlister, djupa

fönsternischer, paraddörrar etc. Detta tillsammans med generösa

förvaringsutrymmen och helkaklat duschrum. Stort härligt kök med stilrena

materialval. Belägen på ett lugnt läge i centrum vid Galgbergets fot, parkmiljö,

gym och simhall utanför dörren. Hela 320 cm i takhöjd som tillför en underbar

rymd.  Välkomna på visning!



"Köket som är platsbyggt har en stil som passar fint
ihop med den äldre charmen i lägenheten."



Endast ett par trappsteg upp kliver vi via den egna ingången in i denna fantastiska
sekelskifteslägenhet som nu söker nya ägare. I entrén möts vi av ett vackert
fiskbensmönstrat parkettgolv som slipats 2010 i samband med att nuvarande ägare valde
att flytta och bygga ett nytt kök i ett av de tidigare sovrummen.
Direkt till höger i entrén finner vi det fräscha duschrummet som har klinker på golvet i en
grå ton som matchas av väggarna som är kaklade i vitt utförande. I golvet ligger
värmeslingor som ger varma sköna fötter. Taket är sänkt med infällda spotlights.
Duschrummet är utrustat med wc, tvättställ, handdukstork samt dusch.
Till vänster om entrén kommer vi in till köket som byggdes 2010. Takhöjden om hela 320
cm ger en fantastisk rymd och här charmas vi av de höga golvlisterna och stuckaturerna i
taket. Samtliga rum har olika stuckaturer och i köket föreställer de tuppar samt träd.
Köket som är platsbyggt har en stil som passar fint ihop med den äldre charmen i
lägenheten. Luckorna är i vitt utförande och samspelar med en massiv bänkskiva i sten.
Kapitalvarorna består av  varmluftsugn, induktionshäll, fläkt samt kyl/frys. På golvet ligger
ett fiskbensmönstrat parkettgolv.
Vidare från köket kommer vi in i det pampiga vardagsrummet där vi mer än gärna sätter
oss ner och umgås och njuter av tillvaron. De djupa fönsternischerna tillför charm. Här
blickar vi ut över parkmiljön som är belägen utanför lägenheten.
Vardagsrummet följs av sovrummet som är beläget i fil med kök och vardagsrum. Vi
kommer in i sovrummet via två härliga paraddörrar. Sovrummet är härligt med två vita
väggar samt två väggar som är tapetserade i en rutig tapet i neutrala färger. Sovrummet
har tillgång till en rymlig klädkammare.
Från vardagsrummet kommer vi även ut till serveringsgången där de äldre tidstypiska
skåpen är bevarade. Från serveringsgången finns tillgång till en bra klädkammare. Vidare
från serveringsgången når vi det tidigare köket som har ett charmigt plankgolv i vitt.
Utrymmet fungerar numera som tvättstuga/grovkök med förvaringsutrymmen. På väggen
vid köket har en tegelvägg plockats fram vilket ger en skön karaktär. Här finns ett
gammalt skafferi samt utgång till hiss som leder in till gården. Nuvarande ägare har valt
att behålla diskmaskinen (2013) här för att slippa störas av ljudet. Tvättmaskin från 2013
samt ett fönster in mot gården.
Den gamla pigkammaren fungerar idag som gästrum och kontor. Parkettgolv samt ljusa
väggar som matchas av en fondvägg.
 
Lägenheten har välisolerade treglasfönster vilket skapar en tyst och lugn boendemiljö. En
fantastisk sekelskifteslägenhet som andas charm från första stund!
 



"Samtliga rum har olika stuckaturer och i köket föreställer
de tuppar samt träd."





"Vidare från serveringsgången når vi det tidigare köket,
numera tvättstuga, som har ett charmigt plankgolv i vitt."





"Vackert sovrum som låter dig sova kungligt!"











ANTAL RUM:..........3 varav 1 sovrum

BOAREA:..........95 kvm

Areauppgifter härrör från Bostadsrättsföreningen och

kan av olika skäl vara felaktig. Den köpare som anser

att arean är av betydelse bör vidta en uppmätning.

MÅNADSAVGIFT:..........4 499 kr/mån

ANDELSTAL:..........4,325539

HUSHÅLLSEL:..........3 600 kr/år

SUMMA DRIFTSKOSTNAD:..........3 600 kr/år

ANTAL PERSONER I HUSHÅLLET:..........2

PANTSÄTTNING:..........Bostaden är pantsatt

 

 

 

 

 

 

När du vill veta lite mer...



BOSTADSRÄTTSFÖRENING:..........Brf Enigheten

ORGANISATIONSNUMMER:..........769614-7235

LÄGENHETSNUMMER:..........1

VÅNINGSPLAN:..........1/5

HISS:..........Ja

BYGGNADSÅR:..........1905

VÄRME & VENTILATION:..........Bergvärme.

TV/INTERNET:..........Fiber via Halmstad Stadsnät finns

indraget till fastigheten där varje innehavare tecknar

avtal själv med valfri leverantör.

GODKÄNNER JURIDISK PERSON:..........Nej

ENERGIPRESTANDA:........ 129 kWh/kvm

ALLMÄN INFORMATION

Välskötta Brf Enigheten är belägen på ett mycket

centralt läge i Halmstad centrum. Föreningen är

belägen med närhet till såväl centrum som Galgbergets

vackra natur. Utanför dörren finns träningsanläggning

samt simhall. Föreningen består av totalt 20 lägenheter

varav 19 är upplåtna som bostadsrätt. Föreningen har

mycket god ekonomi och har endast höjt avgiften vid

ett tillfälle senaste 10 åren.

ÖVRIGA UTRYMMEN I FÖRENINGEN:..........I källarplan

finns ett förråd som följer lägenheten. Gemensam

tvättstuga finns på vindsplanet.

PARKERING:..........Föreningen har 7 parkeringsplatser

på innergården som hyrs ut till medlemmarna för 250

kr/mån. Möjlighet att teckna boendeparkering på

parkeringsplasterna i området.

UTFÖRDA RENOVERINGAR:..........Föreningen har inrett

lägenheter på vinden, i samband med detta

installerades hiss.

KOMMANDE RENOVERINGAR:..........Föreningen har

planer på att bygga ett hus på innergården som ska

rymma en ny tvättstuga. Planer finns då också att på

att göra innergården mer trivsam för medlemmarna.




















