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(Nybyggt 2018) Trea högt upp i huset med
solfylld balkong!

Välplanerad trea högt upp i huset nybyggd 2018! När du kliver in möts du av öppna och

sociala ytor mellan vardagsrummet, köket och bostadens solfyllda balkong. Här erbjuds

ett stilrent kök i tidlös anda med mycket smakfulla detaljer. Genomgående ljusa ytskikt

ger ett enhetligt intryck och det härliga ljusinsläppet gör bostaden luftig och trivsam. Här

finns goda förvaringsmöjligheter i två skjutdörrsgarderober och det helkaklade

badrummet är utrustat med tvättmaskin och torktumlare. I föreningen finns en generös

takterrass att nyttja och i området finner ni gott om närservice.



Planritningen är ej skalenlig, avvikelser kan förekomma. Upphovsrätten till denna

ritning tillhör med ensamrätt Erik Olsson Fastighetsförmedling AB.

Planritning



ALMEDAL / GÖTEBORG

Mölndalsvägen 87B
3 rum och kök, 72 kvadratmeter

UTGÅNGSPRIS 3 850 000 kr

PANTSÄTTNING Bostaden är pantsatt. Datum för

kontroll 2019-09-19. Detta innebär att säljaren har tagit

lån med bostaden som säkerhet. Dessa lån löses i sin

helhet eller byter säkerhet i samband med tillträdet.

MÅNADSAVGIFT 3 422 kr. I avgiften ingår värme,

kallvatten och digital-TV. Ett obligatoriskt tillägg om

220 kr tillkommer för bredband och IP-telefoni.

Kostnad för varmvatten tillkommer månadsvis och

debiteras efter individuellt uppmätt förbrukning.

DRIFTSKOSTNAD Ca 7 460 kr/år. I angiven

driftskostnad för 2 personers hushåll (2 vuxna) ingår

hushållsel ca 2 700 kr/år, varmvatten ca 2 600 kr/år

samt hemförsäkring ca 2 160 kr/år.   

De faktiska kostnaderna kan variera beroende på

familjesammansättning och levnadssätt. Uträknat

enligt schablon.

ADRESS Mölndalsvägen 87B, 41263 Göteborg

STORLEK 3 rum och kök. Boarea 72 m²,  

areauppgift enligt föreningens information

ANDELSTAL Andel i förening: 1,83%

VÅNING 6 av 9

LÄGENHETSNUMMER 1604

TILLTRÄDE Enligt överenskommelse

NUVARANDE ÄGARE Robin Bogdanffy

Emilia Franzon
Fastighetsmäklare

073-202 50 89
emilia.franzon@erikolsson.se
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Bostadens fördelar
Nybyggt 2018! Högt upp i huset

Öppna & sociala ytor Solfylld balkong!

Stilrent kök i tidlös design Inglasning av balkong möjligt

Härligt ljusinsläpp Genomgående ytskikt

Egen tvättutrustning Luftig & trivsam!

Helkaklat badrum Generös takterass i brf!

Närservice i området Goda kommunikationer

Gångavstånd till gym Korsvägen ca 10 min bort!







HALL
Parkettgolv och vitmålade väggar. Här
finns plats för avhängning och förvaring i
en skjutdörrsgarderob med spegeldörrar.

VARDAGSRUM
Parkettgolv och vitmålade väggar. Här
finns plats för soffgrupp med tillhörande
möblemang. Öppen planlösning mot
köket. Fönsterbänk i svart marmor.

KÖK
Kök från 2018. Ljust parkettgolv och
vitmålade väggar. Köksinredning i ljusgrått
och ovan den svarta bänkskivan i laminat
sitter stänkskydd i samma utförande.
Köket är utrustat med kyl, frys,
induktionshäll, inbyggd varmluftsugn,
inbyggd mikro, diskmaskin samt fläkt. Hela
maskinparken är av fabrikat Siemens 2018.
Matplats för ca 6 personer. Öppen
planlösning mot vardagsrummet och
härifrån nås bostadens balkong.

SOVRUM 1
Parkettgolv och vitmålade väggar. Här
finns plats för dubbelsäng med tillhörande
möblemang och förvaring sker i en
klädkammare med skjutdörrar.
Fönsterbänk i svart marmor.

SOVRUM 2
Parkettgolv och vitmålade väggar. Här
finns plats för enkelsäng med tillhörande
möblemang och förvaring. Fönsterbänk i
svart marmor.

BADRUM
Klinkergolv och helkaklade väggar i grått.
Badrummet är utrustat med WC, handfat
med kommod med inbyggd högtalare,
spegelskåp, takdusch med vikbara
glasdörrar, handdukstork, vägghängt
förvaringsskåp, tvättmaskin samt
torktumlare (Bosch 2018).

FÖRRÅD
Till lägenheten hör ett vindsförråd.

Rumsbeskrivning













ALLMÄNT OM FÖRENINGEN

Brf Nyx. Föreningen är en äkta
bostadsrättsförening. I föreningen finns 80
lägenheter, samtliga upplåts med bostadsrätt.
Det finns även 1 hyresrättslokal. 

Föreningen köpte fastigheten 2017 (äger
marken). 

En överlåtelseavgift tas ut om 1 163 kr (2,5 % av
gällande prisbasbelopp) som betalas av köpare.
Vid belåning av bostaden tas en
pantsättningsavgift ut om 465 kr/pant (1 % av
gällande prisbasbelopp). Beloppen är
beräknade på prisbasbeloppet för år 2019.  

Föreningen har en tvättlounge belägen på plan
2 och är utrustad med fyra tvättmaskiner, två
torktumlare och torkskåp. I föreningen finns
även cykelrum, barnvagnsrum, städrum,
fastighets- och rullstolsförråd. 

Gemensam innergård med utemöbler samt
takterrass. 

Föreningen deltar i
gemensamhetsanläggningen Krokslätt GA:18
avseende garageinfart, garageport, köryta och
brandport samt i gemensamhetsanläggningen
Krokslätt GA:19 avseende köryta och brandport.
Föreningens fastighet deltar även i
gemensamhetsanläggningar avseende gård,
rum för källsortering, cykelrum,
fördröjningsmagasin, dräneringsledning,
dagvattenledning med tillhörande brunnar,
belysningsarmatur och kanalisation på gård

samt andra för fastigheten erforderliga
gemensamma anläggningar.  

För mer information besök gärna föreningens
hemsida: www.brfnyx.se 

Informationen ovan är tagen från styrelsen,
föreningens årsredovisning samt stadgar. Vi
råder dig som köpare att kontrollera fakta som
är av vikt för dig. Vi som mäklare eller Erik
Olsson ansvarar ej för att uppgifterna från dessa
källor är korrekta. Senaste kontroll utfördes
2019-09-29.

RENOVERINGAR

Inga renoveringar är gjorda då huset stod klart
2018.  

Föreningen har inga planerade renoveringar
framöver.

PARKERING

I föreningen finns 26 garageplatser. Plats kan
hyras till en kostnad om ca 1 300 kr/månad.
Föreningen förfogar dessutom över 2 MC-
platser samt 5 cykelboxar. Plats kan hyras till en
kostnad om ca 400 kr/månad för MC och ca 70
kr/månad för cykelbox. I dagsläget finns det
inga lediga garageplatser men det finns lediga
platser till MC samt cykelbox.

TV OCH INTERNET

Föreningen är ansluten till digital-TV, internet
och IP-telefoni via Telia Triple Play (fiber-LAN).

KOMMUN: Göteborg

BYGGÅR: 2018

BYGGNADSTYP: Gathus

Bostadsrättsföreningen Nyx
FÖRENING & HUS

HISS: Ja

UPPVÄRMNING OCH EL: Fjärrvärme

ENERGIPRESTANDA: 65 kWh/m² och år. Energiklass C
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