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Välkommen till Ripvägen 7!

Nu finns det möjlighet att förvärva sex exklusiva bostäder i
Brf Ripan. Parhusen ligger i hjärtat av Sunnersta med närhet
till allt man kan önska sig. Varje bostad har ca 157,8
väldisponerade kvadratmeter i två plan och genomgående
hög standard, påkostad materialval samt maskinell
utrusning.

Parhusen har en smakfull design i form av värmebehandlad
furupanel, takhöjd om 2,70 på båda våningsplanen samt
större fönsterpartier. Varje bostad har glaspartier från
markplan till takhöjd, vilket leder till en inbjudande
atmosfär. Till varje hus tillhör även en stenlagd uteplats där
man kan avnjuta trevliga middagar under sommarperioden.
Juridisk person accepteras att äga två enheter.

Sommartid vallfärdar många av Uppsalas invånare till
Sunnersta för att nyttja något av de populära baden i
Mälaren och vintertid byts aktiviteterna ut mot
längskidåkning, skridskor. "Gipen" med skid- och löpspår,
fotbollsplan och "Gula stigen" finns alldeles runt hörnet.
Närområdet erbjuder även bra skolor och förskolor,
skidbacke, fina restauranger med sjöutsikt,
livsmedelsbutiker, vackra strövområden och goda
kommunikationer oavsett om du cyklar, kör bil eller föredrar
buss.



SNABBA FAKTA

EKONOMI

Andel i föreningen: 16,67 %

Andel av årsavgift: 16,67 %

Pantsättning: Ej pantsatt

Pantsättningsavgift: 1120 kr.

Viss avvikelse kan förekomma. Skala och mått kan avvika från verkligheten.

FÖRENING

Föreningens namn: Ripan

Organisationsnummer: 769632-4586

Föreningsform: Bostadsrättsförening

ÖVERSIKTSPLAN

Kommun: Uppsala

Församling: Gottsunda

Adress: Ripvägen 7, Uppsala

Boendeform: Bostadsrättslägenhet

Byggår: 2017

Boarea: 153,6 kvm Uppgift ang.

boarean är baserad på säljarens

uppgifter samt kontrollerad med

föreningen.

Överlåtelseavgift: 448 kr. Betalas av

Skattesats: 34,01 %

Lägenhetsnummer: 1001-1006

Antal lägenheter: 6

 

Rum: 5 rum och kök, varav 3 till 4

sovrum

Avgift: 5 276 kr/mån. I avgiften ingår

telefoni,  bredband,  abel-tv (basutbud)

& parkering..

Pris: 4 395 000 kr - 4 995 000 kr

accepterat pris



Viss avvikelse kan förekomma. Skala och mått kan avvika från verkligheten.

PLANRITNING



Viss avvikelse kan förekomma. Skala och mått kan avvika från verkligheten.

PLANRITNING



RUMSBESKRIVNING

RUMSBESKRIVNING

===ENTRÉPLAN===

Hall
- Välkommen in till en rymlig hall med gott om
förvaring och genomtänkta detaljer så som inbyggd
sittplats och hatthylla. Här finns gott om
förvaringsmöjligheter i garderob, linneskåp och
städskåp. Väggarna är målade i vitt samt ett fint
klinkergolv i granitkeramik.

Badrum/Tvätt
- Ett helkaklat badrum med klinkergolv och golvvärme.
Här är det utrustat med tvättmaskin (Miele) och
torktumlare (Miele) samt med en praktisk arbetsbänk
ovanför. Badrummet är även utrustat med wc, handfat
med kommod, väggfast spegelskåp, dusch med
glasväggar och handdukstork.

Kök
- Ett modernt och välutrustat kök med exklusiva vitvaror
och materialval. Här erbjuds du ett kök från märket Vida
by Ekebybruk i en mörkgrå nyans med en väl tilltagen
stenskiva till arbetsbänk och stänkskydd från Silestone.
De stora fönsterpartierna, som även kan öppnas upp till
uteplatsen, ger ett fint ljusinsläpp. Köket är utrustat med
rostfria vitvaror så som induktionshäll, spisfläkt, inbyggd
ugn och micro, diskmaskin, kyl och frys i fullhöjd samt
led-belysning ovanför arbetsbänk. Samtliga vitvaror är
från märket Miele. Fina trägolv och väggar målade i vitt.

Vardagsrum
- I en öppen och modern planlösning intill köket och
dess matplats. Väggarna är målade i vitt och trägolv.
Stora fönsterpartier som är öppningsbara gör att du lätt
tar dig ut på uteplatsen.

===ÖVRE PLAN===

Sällskapsrum
- Den vita trappen tar dig upp till övre plan med
spotlights som lyser upp samt stora fönster som släpper
in dagsljus. I sällskapsrummet är väggarna vitmålade
samt ett trägolv. Här finns plats för mindre soffgrupp, tv-
möbel och arbetshörna.

Sovrum 1
- Trägolv och vitmålade väggar. Här finns gott om
förvaring i platsbyggd garderobslösning från Vida by
Ekebybruk samt fönster åt två väderstreck.

Sovrum 2
- Trägolv och vitmålade väggar. Här finns gott om
förvaring i platsbyggd garderobslösning från Vida by
Ekebybruk. Ett fönster som nästan går hela vägen från
golv till tak.

Sovrum 3
- Trägolv och vitmålade väggar. Här finns gott om
förvaring i platsbyggd garderobslösning från Vida by
Ekebybruk. Ett fönster som nästan går hela vägen från
golv till tak.

Badrum
- Med helkaklade väggar och klinkergolv. Utrustat med
ett fönster, takdusch med glasväggar, handfat med
kommod, wc, väggfast spegelskåp med led-belysning
samt handdukstork.









Badrum/tvättrum på entréplan



Badrum övre plan

























VAD HÄNDER NU?

Vad gör du om du är intresserad av
Ripvägen 7 lgh. 1006?

När du ändå tittar på ny bostad, se till att
bli redo att sälja din gamla under tiden.
Oavsett om du hittar ditt nya hem idag
eller nästa vinter, så kan du då agera mer
självsäkert i affären och slippa ekonomisk
risk. Och då är försäljningen färdigplanerad
så det är bara att trycka på startknappen.

En stor fördel med Länsförsäkringar är att vi har vår egen bank.
Behöver du ett snabbt lånelöfte? Eller en snabb boendekalkyl?
Vår bank är kundägd och agerar i våra kunders intresse och den
är nu Sveriges femte största bank. Har du någon som helst fråga
kring bostadsfinansiering, oavsett vad, tveka inte att ringa.

MÄKLARE - Helena Pettersson

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling använder öppen
budgivning. Det innebär att du som spekulant lämnar ditt
bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande
redovisar det högsta budet till säljaren.
 
Budgivningslistan lämnas med namn, telefonnummer, bud
och tidpunkt till köpare och säljare. Säljaren har alltid fri
prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det
högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av
bägge parter har inget bindande avtal träffats.
 
Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad
budgivning, men innan köpekontraktet underteckants, är
mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljare, som tar
ställning till om budet ska beaktas.

Hur får du hjälp med
boendekalkyl och bolån?

Kontakta oss och fråga om
SÄLJ MED FÖRSPRÅNG
en helt kostnadsfri tjänst.

Registrerad fastighetsmäklare.
Tel: 018-68 58 71, Mobil: 0722-49 23 23
E-post: deniz.coban@lansforsakringar.se

MÄKLARE - Deniz Coban

Registrerad fastighetsmäklare.
Tel: 018-68 58 96, Mobil: 0707-68 58 61
E-post: helena.pettersson@lansforsakringar.se

Hur går budgivningen till?

 

TIPS

1. Det första och viktigaste av allt är att du meddelar mig
ditt intresse och dina kontaktuppgifter - namn och
mobilnummer.

2. Under tiden föreslår jag att du tittar över finansieringen en
gång till, så du vet inom vilka ramar du kan bjuda på
bostaden. Det är skönt att känna sig trygg och stark när du
går in i budgivningen.

3. Det kan också vara bra att börja fundera kring
inflyttningsdatum. Inte minst om du först behöver sälja ditt
nuvarande boende. Jag hjälper dig gärna om du har några
frågor!



Uppsala  Drottninggatan 3, 753 10 Uppsala
Besöksadress: Drottninggatan 3, Uppsala

Kontakta Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

lansfast.se/uppsala


