
Nygatan 84



Nygatan 84
Välkommen till Nygatan 84! 

Centralt läge på populära Öster!

En perfekt bostad för studenten, den ensamstående eller paret som söker ett  
centralt läge på Öster samt har höga krav på både boende och ekonomi! Här  
saluförs en fin 3:a om 66 kvm med fint ljusinsläpp på våning 7. 

ERIK LEJON
Auktoriserad fastighetsmäklare
Tel: 0709992990
Mail: erik@lejonsmakleri.se
www.lejonsmakleri.se
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Område Öster 
 Här bor man i händelsernas centrum med  
Fotbollsevenemang, SHL hockey och  
Allsvensk Bandy 100 meter ifrån lägenheten.  
Utöver det återfinns några av stans bästa  
gym även de 100 meter från bostaden. Till  
citykärnan är det enbart några minuters  
promenad och inom 40 meter finns en av  
staden absolut bästa restauranger. Kort  
cykelavstånd både till Universitetet och  
sjukhuset. 

Fakta
Bostadstyp

Boarea:

Antal rum:

Månadsavgift:

Driftkostnad:

Adress:

Bostadsrätt
66 m²
3 rum
2.625 kr
8004 kr/   år
Nygatan 84
70213 ÖREBRO
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Byggnad
Byggnadstyp:
Bostadsrätt

Byggnadsår:
1961

Hiss:
Ja

Våningar:
7 av 10

Uppvärmning
Centalvärme

Interiör
Boarea 
66 m² 

Antal rum:
3 rum

Kökstyp:
kök 

Allmän beskrivning:

Lägenheten har en välkomnande hall med god  
förvaring.
Badrum med klinkergolv och kaklade väggar,  
handdukstork.
Kök med ljusa luckor, kyl/ frys, diskmaskin och gott  
om plats för matbord. 
Luftiga sovrum med inbyggda garderober. 
Vardagsrum med utrymme för både soffgrupp &  
matplats, vardagsrummet erbjuder ett fint  
ljusinsläpp från de stora fönsterpartierna som tar er  
vidare ut till den inglasade balkongen. 
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Föreningen
Föreningens namn: BRF Vallen Riksbyggen
Föreningsform: Bostadsrätt
Skattemässig status: Privatbostadsföretag (äkta)

Gemensamma utrymmen:
Till lägenheten hör ett källarförråd och ett matkällarförråd.  
I föreningen finns det cykelförråd tvättstuga, och  
hobbyrum. 
Parkering:
19 garageplatser, sep kö. 51 parkeringsplatser, sep kö.  
Fria parkeringar längs gatorna. 
Stambytt 2018 (värme)

Allmänt
Adress:
Nygatan 84, 70213 ÖREBRO 

Objekttyp:
Bostadsrätt, lgh nr 206608002‑0065

Allmänt:
Föreningens namn: BRF Vallen Riksbyggen
Föreningsform: Bostadsrätt
Skattemässig status: Privatbostadsföretag (äkta)

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

Nuvarande ägare:
 Suad 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


