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Smedstorpsvägen 4E
Hjärtligt välkomna till denna fantastiska lägenhet på Smedstorpsvägen 4E! Här får ni  
en väldisponerad trea om 76 kvadratmeter med hörnläge. 
En genomgående ljus och smakfull bostad med mycket tillval för en exklusivare  
känsla. Här finns två sovrum varav ett med en stor walk in closet. Snyggt badrum  
med dusch och en tvättstuga med tvättmaskin, torktumlare och bra arbetsytor. 
Kök med full maskinell komfort och stora fönster som ger mycket härligt ljusinsläpp. I  
anslutning till köket finns det luftiga vardagsrummet som ger goda ytor för sociala  
tillställningar. I vardagsrummet finns även utgången till balkongen i västerläge som  
förlänger vardagsrummet under vår och sommar

ERIK LEJON
Auktoriserad fastighetsmäklare
Tel: 0709992990
Mail: erik@lejonsmakleri.se
www.lejonsmakleri.se
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Smedstorp
 3 minuter från påfart till E18/    E20. Inom 10  
minuter befinner ni er vid Marieberg  
Handelsstad och inom 15 minuter når ni  
Örebro. 
Cykelvägnät som leder in till Kumla samt norr  
ut mot Mosås, Marieberg och vidare Örebro.

Fakta
Bostadstyp

Boarea:

Antal rum:

Månadsavgift:

Driftkostnad:

Adress:

Bostadsrätt
76 m²
3 rum
4.627 kr
6864 kr/      år
Smedstorpsvägen 4E
69232 KUMLA
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Byggnad
Byggnadstyp:
Bostadsrätt

Byggnadsår:
2016

Hiss:
Nej

Våningar:
2 av 2

Uppvärmning
Vattenburet via Frånluftvärmepump

Byggnadssätt:
Fönster: 3glas. Ventilation: Mekanisk. 

Adress:
Smedstorpsvägen 4E, 69232 KUMLA BRF Smedstorp 1 i  
Kumla

Objekttyp:
Bostadsrätt, lgh nr 3143‑1012‑01

Upplåtelseform:
Bostadsrätt

Carport tillhörande lägenheten 400kr/    mån

Interiör
Boarea + Biarea:
76 m² 

Uppgift angående boarean är baserad på säljarens  
uppgifter samt kontrollerad med föreningen. Denna  
area kan av olika skäl vara felaktig. Den köpare som  
anser arean vara av betydelse för köpet bör därför  
vidta en uppmätning.

Antal rum:
3 rum

Kökstyp:
KÖK

Föreningen
BRF Smedstorp 1 i Kumla. Föreningen är ett
Bostadsratt. I föreningen finns 14 st lgh varav 0 st
hyresrätter och 0 st lokaler.

ALLMÄNT OM FÖRENINGEN
I Brf Smedstorp har man ett boende med alla  
fördelar samlat på ett ställe; lugnet, den sköna  
naturkänslan, småstadslivets trygghet men också  
närheten till kommunikationer som snabbt tar dig till  
både centrum och Örebro.
Inför en flytt till ett nytt hem är det ofta intressant att 
veta  
hur saker och ting har byggts och vad som finns  
tillgängligt även utanför hemmets dörr.
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Brf Smedstorpär byggt med ljusa, moderna planlösningar  
i varierande storlekar ‑ från effektiva tvåor till mer  
familjegenerösa fyrarummare. Här stoltserar alla  
lägenheter med dubbla uteplatser med både morgon‑  
och kvällssol, på övre plan gäller kombinerad uteplats/     
balkong. Fasaden består av liggande och stående  
träpanel målat i vitt och en sober mörk kulör.

Allmänt
Här får ni en väldisponerad trea om 76 kvadratmeter med  
hörnläge. 
En genomgående ljus och smakfull bostad med mycket  
tillval för en exklusivare känsla. Här finns två sovrum  
varav ett med en stor walk in closet. Snyggt badrum med  
dusch och en tvättstuga med tvättmaskin, torktumlare  
och bra arbetsytor. 
Kök med full maskinell komfort och stora fönster som ger  
mycket härligt ljusinsläpp. I anslutning till köket finns det  
luftiga vardagsrummet som ger goda ytor för sociala  
tillställningar. I vardagsrummet finns även utgången till  
balkongen i västerläge som förlänger vardagsrummet 

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

Nuvarande ägare:
 Rickard Eklund
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Kontakta oss för boendekalkyl och ytterligare information.
Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka

tid för visning.
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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


