
Nyproducerade
bostadsrätter

Ullas väg  Bergshammar



28 nyproducerade
och flexibla
bostadsrättslägenheter
om 2-4 rok

• Välj vilken lägenhet du vill ha
• Bestäm 2, 3 eller 4 rum och kök
• Basutrustningen har hög standard
  men du kan välja vilken utrustning du vill

Marklägenhet: 69 kvm 1.660.000 kr
Månadsavgift: 3.345 kr (exkl drift)

Lägenhet övre plan: 68 kvm 1.495.000 kr
Månadsavgift: 3.297 kr (exkl drift)

Reg. fastighetsmäklare

Anna Göthéus
072-4028000
anna.gotheus@vaningen.se







Bostadsbeskrivning
Standardutförande:
Trätrappa.
Vita trälister.
Vita golvsocklar av trä.
Fönsterbänkar i sten.
Vita innerdörrar.
Vita och släta garderobsluckor.
Vita och släta köksluckor.
Bänkskivor av laminat alternativt granit (tillval). Stänkskydd av kakel.
Inbyggd ugn, mikrovågsugn och äkt.
Infälld spishäll, diskmaskin, kyl och frys. Torktumlare och tvättmaskin.
Tvättställ med skåp (vita och släta luckor).
Vita spegelskåp/överskåp (badrum).
Duschplats med termostatblandare.
Vitt porslin.

Möjlighet att påverka med extra tillval nns men då till en extra kostnad.

Process
Tillvalsmöte
Du kommer att bli inbjuden till ett tillvalsmöte i god tid innan inyttning. Då presenteras de val du kan göra i detalj.
Det kommer också att nnas prover på vissa av tillvalen. Troligtvis har du bestämt dig redan innan mötet.

Beställningskontroll
När vi har fått in din formella beställning vid tillvalsmötet så sammanställer vi den och skickar den tillbaka till dig för
bekräftelse. Efter att du har godkänt den så kan den inte ändras. Om du inte har bekräftat dina val vid utsatt tidpunkt så
blir din lägenhet standardinredd.

Pris och fakturering
Alla priser presenteras inklusive moms. Direkt efter din bekräftelse av dina val får du en faktura på de val du har gjort som
inte ingår i standard.

Förändringar
Vi reserverar oss för eventuella modellbyten som kan ske under projektets gång samt eventuella leveransproblem.
Byte till annan, maskin, material eller vara med likvärdig kvalitet och funktion kan komma att ske utan avisering
till köparen.





Basfakta
Förening BRF Ekeby

Bergshammar

Upplåtelseform Bostadsrätt

Byggnadstyp Lägenhet plan 2 i
parhus

Lägenhetsnr förening 3

Andel i föreningen 8,27%

Ventilationstyp Till- och frånluft med
värmeväxlare

Pantsättning Nej



Föreningen

Brf Ekeby
Lägenhet nr 1-12

Brf Ekeby 2
Lägenhet nr 13-26

Bostadsrättsinnehavarna ansvarar själva för abonnemang
rörande TV, internet och telefon samt för underhåll av
uteplats, trädgård och bostadslägenheterna invändigt.
Fiber installeras med öppet nät. Bostadsrättsföreningen
ansvarar för utvändigt underhåll av byggnaderna samt drift
och underhåll av körvägar, parkeringsplatser och gemensamma
grönytor på fastigheterna (kostnaderna för detta ingår
i månadsavgiften till föreningen). Fastigheten har kommunalt
vatten och avlopp.

Föreningen ansvarar för försäkring av byggnader och
gemensamma anläggningar. Bostadsrättsinnehavarna ansvarar
för försäkring av lösöre samt för egna arbeten (standardökning
av lägenheterna etc.) i respektive lägenhet och förråd.
Det är en fullvärdesförsäkring.

Kallförråd om 4 kvm samt egen parkeringsplats.
2 st gästparkeringar till varje huskropp.
Gemensamt sop och teknikrum med alla lägenheter (14st)

Varje bostadslägenhet har eget abonnemang för el (kan lösas
gemensamt enligt senare överenskommelse med kommunen).
Bostadslägenheterna förbrukar ca 45 kWh per kvm och år
i energi. För närvarande är kostnaden för 1 kWh ca 80 öre
vilket innebär att kostnaden för uppvärmning är 200-250
kronor per månad och lägenhet.

Området
Bra bussförbindelse mellan Bergshammar och Nyköping.
Det är möjligt att både cykla och promenera mellan Nyköping
och Bergshammar, på en belyst gång- och cykelbana,
då avståndet endast är 5 km. Vid Nyköpingsbro nns
av- och påfarter till E4, smidigt vid pendling till annan ort.

Bergshammar är ett samhälle i Nyköpings kommun
cirka 5 km väster om centrum. Området är till största delen
bostadsort med arbetspendling till Nyköping.

I Bergshammar nns en grundskola årskurs 1-6
och en kommunal förskola, Bergshammars Förskola.
En Pizzeria, bilhandlare samt kök- och kakelbutik.
Nyköpingsbro nns inom promenadavstånd med
café/restaurang, stor godisbutik och mack. På knappt 4 km
avstånd in mot centrum nns Gumsbackens affärsområde med
bl a Willy's, Elgiganten, Max och McDonalds, Holmgrens
färghus m .

I Bergshammar nns gott om promenad- och cykelvägar att
välja på. Den vackra Sörmlandsleden passerar samhället.
Två golfbanor nns i närområdet, Kiladalens GK och
Nyköpings GK.

Paintball och Palstorpshage nns i anslutning till
Bergshammar. Bokbussen stannar i Bergshammar varje vecka.







Viktig information

ALLMÄN INFORMATION:
De uppgifter som lämnas i objektsbeskrivning, prospekt samt annat
informationsmaterial är i huvudsak grundade på information lämnad av
säljaren, samt berörd förening och dess hemsida om sådan nnes. Dessa
uppgifter kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna
ger anledning till det. Köpare/spekulanter uppmanas att kontrollera
uppgifter rörande exempelvis lediga p-platser, kommande renoveringar,
källarutrymmen, tvättstuga, andra utrymmen tillhörande föreningen,
eventuella avgifts- förändringar samt annat av betydelse för köpet av
bostadsrätten. Köpare/spekulanter uppmanas också att kontrollera
årsredovisning samt stadgar för föreningen.

UNDERSÖKNINGSPLIKT ETC:
Säljaren samt fastighetsmäklaren uppmanar köpare/spekulanter att fullgöra
sin undersökningsplikt enligt paragraf 20 i Köplagen. Är man som
köpare/spekulant osäker på vad detta innebär så uppmanas man härmed att
kontakta ansvarig mäklare för frågor kring detta. För ytterligare
information kring undersökningsplikten eller annat som kan vara av särskilt
intresse såsom förfarande kring budgivning, hur du mäter bostaden, regler
kring yttstädning samt distinktionen mellan fast och lös egendom etc.,
uppmanas spekulanten att kontakta mäklaren som förser er med muntlig
information samt skriftlig information i form av informationsblad.
Köparen är medveten om att boarea kan variera beroende på skillnader
mellan olika uppmätningsnormer. Köparen uppmanas härmed att
kontrollera bostadens area innan köpet.

DRIFTSKOSTNADER:
Driftskostnader som anges kan vara antingen verklig förbrukning för det
specika objektet alternativt schablonmässiga uppskattningar. Beroende på
typ av driftskostnad så kan den vara specicerad antingen under
driftskostnader eller i årsavgiften. Hemförsäkringen och förbrukning av
hushållsel är i normalfallet inte en sådan driftskostnad som anges om de
inte är obligatoriska tillägg till årsavgiften.

ÖVRIGA KOSTNADER:
Föreningen eller den ekonomiska förvaltaren tar i normalfallet ut en
överlåtelseavgift på högst 2,5 % av prisbasbeloppet. Det är olika om den
faller på säljaren eller köparen. Ofta tas också en pantsättningsavgift på 1 %
av prisbasbeloppet ut om man pantsätter bostadsrätten. Eventuell
medlemsavgift till föreningen kan också förekomma. Dessa summor kan
variera, fram för allt hos bostadsföreningar. För närmre information
vänligen se stadgarna eller konsultera ansvarig mäklare.

BUDGIVNING:
Vid köp av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt är varken köpare eller säljare
bunden förrän ett skriftligt köpeavtal undertecknats av båda parter. Vi
tillämpar öppen budgivning, vilket innebär att fastighetsmäklaren i
normalfallet löpande redovisar högsta budet till säljare och övriga
budgivare. Säljaren behöver inte sälja till den som givit högsta budet.
Fastighetsmäklaren fattar inga egna beslut i fråga om försäljningen, det är
hela tiden säljaren som bestämmer. Ansvarig mäklare är skyldig att
vidarebefordra samtliga bud och meddelanden till säljaren som inkommer
innan köpeavtal har undertecknats. Avsteg från den öppna budgivningen
kan göras på säljarens inrådan om villkorade bud inkommer. Detta kan
bland annat innebära att spekulanter/budgivare inte får reda på alla bud
som läggs.

BOENDEKOSTNADSKALKYL:
Köpare/spekulanter har rätt att i god tid före köpet få en individuell
boendekostnadskalkyl upprättad om så önskas. Köpare/spekulanter
uppmanas att kontakta fastighetsmäklaren för att få denna kalkyl
upprättad.

ÖVRIGT:
Köparen uppmanas även att efter tillträdet, för egen säkerhet samt i
försäkringssyfte byta lås då antal nycklar inte alltid kan garanteras. När du
varit på visning godkänner du att Våningen & Villan eller tredje part
kontaktar dig i form av telefonsamtal, sms eller email på de
kontaktuppgifter du lämnat till fastighetsmäklaren vid visningen eller
bokningen av visningen.Önskar du inte bli kontaktad så meddelar du bara
det så tar vi bort dig ur våra register.



Är du KLAR?
Med vårt KLAR-paket kan du leta bostad i lugn och ro.

När du har hittat ditt nya drömboende är det bara att trycka på
startknappen för att sätta igång försäljningen av din nuvarande bostad.
I början av säljprocessen förbereder vi din bostad för den kommande

försäljningen genom att skriva uppdragsavtal, inhämta och sammanställa
relevant information, samt planera inför den kommande fotograferingen

och försäljningen. Även om du inte har funnit din nya bostad ännu
så kan vi göra din befintliga bostad just KLAR. När det väl är dags
är det bara för oss att trycka på knappen inför en snabb säljstart.

Kontakta oss idag!

vaningen.se


