
Gullrisgatan 2B



Gullrisgatan 2B
Kommande!

Hjärtligt välkommen till ett stort villaliknande radhus om hela 137 kvm för den som  
söker storleken av villa men vill ha ett smidigt boende utan stort ansvar och dyra  
renoveringar. Här får man ett nytt radhus med hög standard och stor tomt i rakt soligt  
söderläge. Tomten är ca 5 gånger så stor som en vanlig radhustomt. Rymliga  
sällskapsytor i bottenplan samt stora och lyxiga sovrum på övervåningen. Radhuset  
har en mycket trivsam planlösning med 2 badrum och 4 sovrum på övervåningen.  
Fina materialval och härligt ljusinsläpp från de stora fönsterpartierna.

ERIK LEJON
Auktoriserad fastighetsmäklare
Tel: 0709992990
Mail: erik@lejonsmakleri.se
www.lejonsmakleri.se
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Området 
Här har man gångavstånd till förskola, skola  
åk F-9, idrottshall & padel. Mängder av  
barnfamiljer i området skapar goda  
förutsättningar för bus och lek. Mycket goda  
kommunikationer till Örebro (ca 13 minuter ). 

Fakta
Bostadstyp

Boarea:

Antal rum:

Månadsavgift:

Driftkostnad:

Adress:

Radhus
137 m²
 rum
14.400 kr/   år
Gullrisgatan 2B
69271 Kumla
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Byggnad
Byggnadstyp:
Radhus

Byggnadsår:
2019

Uppvärmning
Vattenburet

Byggnadssätt:
Fönster: 3-glas. Ventilation: Mekanisk. 

Interiör
Boarea + Biarea:
137 m² + 0 m²

Antal rum:
6 rum

Allmän beskrivning:
Här får man ett nytt radhus med hög standard och  
stor tomt i rakt soligt söderläge. Tomten är ca 5  
gånger så stor som en vanlig radhustomt. Rymliga  
sällskapsytor i bottenplan samt stora och lyxiga  
sovrum på övervåningen. Radhuset har en mycket  
trivsam planlösning med 2 badrum och 4 sovrum 
på  
övervåningen. Fina materialval och härligt  
ljusinsläpp från de stora fönsterpartierna. Rymligt  
med parkeringar utanför huset ger möjligheter för  
familj och vänner att komma på besök. Kumlas  
största radhus är verkligen något utöver det 
vanliga.  
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Allmänt
Adress:
Gullrisgatan 2B, 69271 Kumla BRF Gullriset i Kumla

Objekttyp:
Radhus

Upplåtelseform:
Bostadsrätt

Skattesats:
33,403.

Driftskostnad:
14.400 kr/   år
Utöver driftskostnaden tillkommer 

Driftkostnad, varav:
 Uppvärmning 10.000 kr och Hushållsström 4.400 kr.

Kommentar:
OBS! Endast uppskattad driftkostnad

Övrigt
Erbjudande om boendekalkyl
Om du önskar få en skriftlig beräkning av  
boendekostnaderna – en boendekostnadskalkyl –  
ta kontakt med ansvarig mäklare.

Samfällighet, gemensamhetsanläggning, servitut  
etc:

Nuvarande ägare:
 Mirsad Nimani
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Lejons Mäkleri

Lejons Mäkleri är en helt fristående mäklarbyrå som bildades 2016. Ambitionen från  
företagets sida är att vårt första möte alltid skall vara början på en lång och stark  
affärsrelation. Att kunden som köpte eller sålde sin första bostad av mig för 5 år  
sedan fortfarande återkopplar och frågar om råd vid nästa affär är ett kvitto på att ett  
förtroende är uppbyggt och man har lyckats som fastighetsmäklare. Vi kan forma din  
bostadsaffär helt utifrån dina förutsättningar. Vi sätter oss ner och tar alla besluten  
vid ditt köksbord helt oberoende av någon annan aktör. Ambitionen från Lejons  
mäkleri är en relation som gör att du vill återkomma till oss igenom livets olika  
boendeformer - från första lägenheten Centralt till den typiska familjevillan och  
kanske tillbaka in till stan för att förvärva den där sekelskifteslägenheten med 3.05 i  
takhöjd. Livet handlar till stor del om förtroende. Vi tänker alltid långsiktigt i våra  
affärsrelationer och det har visat sig vara den starkaste modellen. Företaget besitter  
idag en bred kunskap i området fastighetsförmedling. Alltifrån den lilla bostadsrätten  
till den stora gården. Kommersiell erfarenhet i kombination med bildande och  
ombildande av bostadsrättsföreningar stärker vårt varumärke. Jurist,  
Bostadsrättskonsult, Professionell Fotograf samt Art Director är alla anslutna till  
teamet.
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FÖR ATT LIVET TILL STOR DEL HANDLAR OM FÖRTROENDE

Lejons Mäkleri

Adress: Orvar Bergmarks plats 1, 702 23 Örebro

Telefon: 0709992990

Mail: erik@lejonsmakleri.se

www.lejonsmakleri.se


