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BOSTADS AB NÄRPES ÅKERSGRÄNDEN 13 
 

 Högkvalitativa och bra planerade bostäder i stenhus 

 Energieffektivt och tryggt boende till låga kostnader 

 Modern design, stenhus med rappad fasad vilket ger låga framtida underhållskostnader 

 Egen hög tomt mot väster med stora grönområden, omfattande planteringar enligt skild 
trädgårdsplanering 

 Centralt läge utan genomfartstrafik med nära till service 

 Stora terasser och inglasade balkonger mot väster 

 Lägenhetsvis mätning av el- och vattenförbrukning 

 Hög kvalitet på material och fast inredning. Parkettgolv i bostadsrummen, finländska Pukkilas 
keramiska plattor i våtutrymmen, glasvägg mellan bastu och badrum, Skaalas stabila och stötsäkra 
innerdörrar, fast inredning från lokala Reno Kök. 

 Möjlighet att påverka materialvalen och färgsättningarna 

 Gårdsområden för biltrafik är asfalterade 

 Förberett för kylning med förmånlig bergskyla till samtliga lägenheter (inomhusenhet mot tilläggskostnad) 

 Lägenhetsavskiljande väggar och bjälklag av betong för bättre ljudisolering 

 Alla lägenheter har ett eget rymligt förråd i anslutning till bostaden 

 Gemensamt varmt förråd i A-huset och gemensamt kallt cykelförråd i gårdsbyggnad 

 Möjligt att köpa till braskamin till lägenheterna på 76,5m2 eller 95/106m2 
 

 

 
Som säkerhet för reserveringen betalar reserveraren en reserveringsavgift om 2000,00€ efter att avtal om reservering uppgjorts. Den 
erlagda reserveringsavgiften avräknas som en del av köpeskillingen. Reservering träder ikraft då reserveringsavgiften har erlagts. Köpet 
ingås under reserveringens giltighetstid. Ifall köpet inte har ingåtts under denna tid och ifall parterna inte särskilt avtalar om en förlängning 
av giltighetstiden, förfaller reserveringen och säljaren återbetalar hela reserveringsavgiften till bankkonto som uppgivits av reserveraren. 
Reserveraren har rätt att under avtalets giltighetstid frånträda reserveringen och återfår då hela reserveringsavgiften. 
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Bostad Lägenhetstyp och storlek Försäljningspris 
Låneandel 
(bolagslån 50%) 

Skuldfritt 
försäljningspris 

Lägenhet A1 (3r+k+b) 76,5 m² 122 200,00 € 122 200,00 € 244 400,00 € 

Lägenhet A2  (3r+k+b) 95 m² 151 750,00 € 151 750,00 € 303 500,00 € 

Lägenhet A2 (som 4r+k+b) (4r+k+b) 106 m² 164 300,00 € 164 300,00 € 328 600,00 € 

Lägenhet A3 (2r+k+b) 60 m² 95 850,00 € 95 850,00 € 191 700,00 € 

Lägenhet A4 (2r+k+b) 60 m² 95 850,00 € 95 850,00 € 191 700,00 € 

Lägenhet A5 (3r+k+b) 95 m² 151 750,00 € 151 750,00 € 303 500,00 € 

Lägenhet A5 (som 4r+k+b) (4r+k+b) 106 m² 164 300,00 € 164 300,00 € 328 600,00 € 

Lägenhet A6 (3r+k+b) 76,5 m² 122 200,00 € 122 200,00 € 244 400,00 € 

Lägenhet A7 (3r+k+b) 64,5 m² 103 000,00 € 103 000,00 € 206 000,00 € 

Lägenhet A8 (3r+k+b) 64,5 m² 103 000,00 € 103 000,00 € 206 000,00 € 

              

Lägenhet B1 (3r+k+b) 76,5 m² 118 550,00 € 118 550,00 € 237 100,00 € 

Lägenhet B2 (3r+k+b) 65 m² 100 750,00 € 100 750,00 € 201 500,00 € 

Lägenhet B3 (3r+k+b) 76,5 m² 118 550,00 € 118 550,00 € 237 100,00 € 

       

Garageplats /st 15 000,00 €    

Biltaksplats /st 8 500,00 €    

Motorvärmarplats /st 1 000,00 €    


