
KRISTIANSTAD - CENTRUM

VÄSTRA VALLGATAN 39

Nyrenoverad
sekelskifteslägenhet

med fem rum och
två balkonger i

välskötta föreningen
Karteschen 2.

 FEMRUMMARE
MITT I CENTRUM



VÄLKOMMEN

Den nyrenoverade femrummaren ligger på andra
våningen i den välskötta föreningen Karteschen 2’s
vackra och nyligen renoverade fastighet på Västra
Vallgatan 39 mitt i Kristianstads centrum.

Lägenheten har 129 rymliga kvadratmeter, två
balkonger och alla attribut man önskar sig; stora rum,
högt i tak, spegeldörrar, kakelugnar, stuckaturer och
vackra detaljer. Hela lägenheten har nyligen renoverats
med bl.a. nytt kök, renoverat badrum, nya ytskikt och
ett fantastiskt genomgående Chevron-golv.

Föreningen Karteschen har nyligen ombildats till
bostadsrättsförening (år 2016) och i samband med
detta genomgått omfattande renoveringar. Taket har
renoverats och fastigheten har fått ny fasad och nya
fönster. Innergård, källare, ytterdörrar och trapphus
har renoverats och dörrar till lägenheterna har bytts
ut. Föreningens fastighet är i ett mycket gott skick.



Daniel Samuelsson
Fastighetsmäklare / Partner

0701-64 19 99
daniel.samuelsson@bjurfors.se

Utgångspris: 2.895.000 kr
Avgift: 5.775 kr
Antal rum: 5 rum  och Kök
Boarea: 129 kvm
Hiss: Nej
våningsplan: 2 av 4
Byggår: 1929
BRF: HSB Brf Karteschen 2 i
Kristianstad



Innanför ytterdörren finns en rymlig
entréhall med gott om plats för ytterkläder
och skor. Redan i entréhallen känner man av
den härliga atmosfären som högt i tak,
vackra detaljer och fina materialval bidrar
med. Hela lägenheten har nyligen
genomgått en totalrenovering och redan i
hallen börjar det snygga Chevron-golvet
som sedan ligger genomgående i hela
lägenheten.

Till vänster från entrén sett ligger det stora
vardagsrummet. Vardagsrummet är ljust
och lättmöblerat med fönster som vetter ut
mot Västra Vallgatan. I vardagsrummet finns
en vacker kakelugn. Från vardagsrummet
tar man sig ut på en rymlig balkong.

Via pardörrar tar man från vardagsrummet
sig vidare in i köket. Köket ligger i fil med
vardagsrummet och är även detta stort och
ljust. Köket har ny snygg inredning och nya
vitvaror. Köket har inbyggnadshäll,
inbyggnadsugn, inbyggnadsmikro, spisfläkt,
diskmaskin, kyl och frys. Även köket har en
kakelugn.

Från köket leder ytterligare pardörrar vidare
till ett rum som idag används som matrum
men som också kan användas som t.ex.
bibliotek eller TV-rum. Även detta rum är
mycket rymligt och lättmöblerat.
Matrummet har fönster in mot föreningens
mysiga innergård.

Mellan matrummet och entréhallen finns ett
genomgångsrum som idag används som
sovrum men som också passar bra som
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Nyrenoverad sekelskifteslägenhet med fem rum och två balkonger i välskötta föreningen
Karteschen 2 mitt i Kristianstads centrum.





Stora rum, högt i
tak, spegeldörrar,

kakelugnar,
stuckaturer

och vackra
detaljer.
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t.ex. kontor eller TV-rum. Även i detta rum
finns en fin kakelugn. Mellan
genomgångsrummet och entréhallen finns
två praktiska klädkammare.

Från entréhallen nås lägenhetens andra
balkong. Denna balkong vetter in mot
föreningens innergård.

Från matrummet leder en hall vidare till
lägenhetens två sovrum. Båda sovrummen
är rymliga och lättmöblerade. I slutet av
hallen finns lägenhetens badrum.
Badrummet är renoverat och har snyggt
kakel och klinker i vitt och grått.
Badrummet har duschplats med
glasdörrar, WC och tvättställ.

Från det innersta sovrummet leder en dörr
ut till ett trapphus som leder ner till
innergården.
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Nyrenoverat med
sekelskiftescharm



.
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EN PLANRITNING I STÖRRE FORMAT FINNER DU LÄNGRE BAK I BESKRIVNINGEN



 



 

Genomgående vackert
Chevrongolv



Nyrenoverad sekelskifteslägenhet med fem rum och två balkonger i välskötta föreningen
Karteschen 2 mitt i Kristianstads centrum.

BOSTADSFAKTA
UTGÅNGSPRIS: 2.895.000 kr   FÖRENING: HSB BRF KARTESCHEN 2 OMRÅDE: KRISTIANSTAD - CENTRUM

Bostadsrätt, lgh nr 18-994-1-1-1

Kristianstad kommun,  församling.
Skattesats .
 
Våning

2 av 4.

storlek

5 rum och kök
 
Boarea

129 kvm.
Denna area kan av olika skäl vara felaktig.
Den köpare som anser arean vara av
betydelse för köpet bör därför vidta en
uppmätning.
 
Ekonomi

Avgift 5.775 kr/mån. I månadsavgiften ingår
värme och vatten.  Andel i föreningen:
6,51233%. Andel av årsavgiften: 5,81%.
Överlåtelseavgift: 1.163 kr. Överlåtelseavgift
betalas av säljare.Pantsättningsavgift: 465
kr. Bostadsrätten är inte pantsatt.

Driftkostnad

Driftkostnaden utöver månadsavgift 500 kr/
mån och fördelas enligt följande: försäkring
100 kr, hushållsström 400 kr,.
Driftskostnaderna är schablonberäknade

energideklaration

Energiprestanda: 115 kWh/m² å
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bostadsrättsförening

HSB Brf Karteschen 2 i Kristianstad.
Fastighetens adresser är Västra Storgatan
54, Södra Kaserngatan 3 och Västra
Vallgatan  39.

Trappstädning ingår i månadsavgiften.
 
Parkering

Föreningen har inga egna
parkeringsmöjligheter eller garage men det
finns boendeparkering via Kristianstad
kommun.

renoveringar

År 2018 gjordes ett byte av fönster, ny puts
på fasaden och taket blästrades och
målades om.
År 2017 målades trapphusen och samtliga
ytterdörrar i lägenheterna byttes ut till
säkerhetsdörrar.

Inom de närmsta åren har föreningen
planer på att göra en kontroll av avloppsrör.

föreningens ekonomi

Den för år 2019 upprättade budgeten
visade ett höjningsbehov med 1 % och
styrelsen beslutade att höja årsavgifterna
från och med 2019-01-01. I dagsläget är
ingen ytterligare höjning planerad.

byggnad

Byggår: 1929.

bilplats

Föreningen har inga egna
parkeringsmöjligheter eller garage men det
finns boendeparkering via Kristianstad
kommun.

tv och internet

TV och bredband levereras av Com-Hem,
analoga kanaler ingår.

nuvarande ägare

Dennis Bergh

Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör
huvudsakligen från säljaren och
kontrolleras av fastighetsmäklaren endast
om omständigheterna ger anledning till
detta.
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Bjurfors är det största mäklarföretaget i
Skåne. Vår framgång vilar på en konsekvent
genomförd arbetsmetod som kombineras
med ett djupt engagemang och en känsla för
detaljer. Bjurforsmetodens sju steg säkrar
kvaliteten i säljprocessen och är ett funger-
ande verktyg för de över 170 anställda
på våra 18 mäklarkontor.
Bjurforsmetoden har inte bara attraherat
kunderna utan även några av regionens
skickligaste mäklare. Till sin hjälp har
mäklarna bland annat Boagenten med över
50.000 registrerade spekulanter. Förutom en
omfattande marknadsföring, backas
mäklarna även upp av en drivande och
effektiv kundvårdsavdelning. Där arbetar 45
personer med att skapa de bästa förutsättn-
ingarna för varje enskild affär. Resultatet för
dig är en professionell bostadsaffär - helt
enkelt. Vi som arbetar på Bjurfors
Kristianstad känner inte bara varje gathörn
här i området. Vi vet också hur livet levs här.
Detta ger oss den lilla mäklarfirmans alla
fördelar. Samtidigt som vi har det stora
mäklarföretagets ansenliga resurser i ryggen.
Kom gärna och hälsa på!

Bjurfors är Sveriges största privatägda
mäklarföretag och grundades 1965. Bjurfors
finns där storstadsbon finns. Du hittar oss
därför i Stockholm, Göteborg, Malmö och
många andra av Sveriges städer, men även i
ett antal attraktiva landsändar där storstads-
borna tillbringar sin fritid. Vi är ett av landets
marknadsledande mäklarföretag på bostäder
och erbjuder även tjänster inom förmedling
av kommersiella fastigheter och ombildningar
till bostadsrätter. Vår lokalkännedom i
områdena vi verkar i är en del av framgången
som gör att vi kan hjälpa dig till en bra
bostadsaffär, oavsett om du vill sälja eller
köpa nu eller i framtiden. Vi finns dessutom i
Spanska Barcelona, Marbella, Nerja samt på
Mallorca och i Franska Rivieran.

Våra mäklare arbetar efter Bjurforsmeto-
den, en kvalitetssäkrad och välbeprövad
arbetsmetod i sju steg som ser till att du får
ut det mesta möjliga av din bostadsaffär.
Samtidigt hjälper den oss på Bjurfors att
ständigt utvecklas och förbättras, allt för att
ge dig en lyckad affär. Till sin hjälp har våra
mäklare en effektiv och engagerad
organisation samt det stora och kontinuerligt
uppdaterade köparregistret Boagenten. Detta
register har fokus på spekulanter som redan
är klara för köp. Det gör att det är enkelt för
oss att hitta rätt köpare till rätt bostad. Alla
dessa tjänster och verktyg är viktiga kompon-
enter som säkerställer att våra kunder alltid
får den bästa möjliga servicen – vad det än
gäller. För vi på Bjurfors nöjer oss inte med
mindre, och det tycker vi inte att du ska göra
heller.

B J U R F O R S  I

ÖRESUND

N Ö J  D I G  I N T E

MED MINDRE



PLANSKISSEN ÄR EJ SKALENLIG. MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA AVVIKELSER
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