HÖRNLÄGENHET MED FRITT LÄGE

KVARNVÄGEN 38A

VÄLKOMMEN TILL
KVARNVÄGEN 38A
Välkommen till denna optimalt planerade hörnlägenhet med
ett högt och härligt läge med fri utsikt. Här finns en stor
balkong som bjuder på förmiddagssol. De väldisponerade
ytorna och alla stora fönsterpartier, tillsammans med det
höga läget, skapar en mycket trivsam atmosfär. Välkommen till Jakobsbergs bästa trea!
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ANTAL RUM

3 ROK

STORLEK

79,5 KVM

VÅNING

7

PRIS

2 995 000 KR

AVGIFT

4 314 KR/MÅN
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LJUS OCH RYMD
Lägenheten har allt ni kan önska; två bra sovrum, ett
stort kök med goda arbetsytor samt plats för ett rejält
matbord. Bostaden bjuder även på ett rymligt badrum
med alla nödvändiga faciliteter. I lägenheten finns
goda förvaringsmöjligheter i form av en rymlig skjutdörrsgarderob i hallen samt ytterligare garderober i
sovrummen.
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KÖK OCH MATPLATS

HALL

Trevligt kök som öppnar sig fint mot utgången till
balkongen med förmiddagssol. Här finns även
plats för ett stort matbord för 4-6 personer. Gott
om förvaring bakom grå luckor samt bra med
arbetsytor på en mörk bänkskiva. Ovanför bänkskivan sitter en LED-list som ger ett fint ljus ner över
kaklet i marmorimitation. Rostfria vitvaror från
Electrolux som består av separat kyl och frys, varmluftsugn samt mikro. Även induktionshäll med tillhörande spiskåpa samt helintegrerad diskmaskin.

Perfekt hall med plats för avhängning samt god
förvaring i en rymlig skjutdörrsgarderob.

VARDAGSRUM

Stort sovrum där man får plats med en stor dubbelsäng samt sängbord. Förvaring ges i tre stycken garderober. Trevligt andra sovrum som med bra storlek. Lämpligt som barnrum eller gästrum då en
stor säng lätt får plats.

ÖVRIGT

Väl tilltaget vardagsrum som är ljust och luftigt
tack vara stora fönster och lägenhetens hörnläge.
Vardagsrummet inrymmer utan problem en stor
soffa samt övrigt möblemang.

Till lägenheten hör ett förråd om ca 3 kvm beläget
i entréplan.

BADRUM

I brf Kvarnstugan finns det 22 stycken garageparkeringar och 9 stycken markparkeringar. Föreningen hyr även 26 stycken parkeringsplatser från
grannföreningen HSB brf Kvarnen.

Stilrent badrum med vitt kakel på väggarna och
grått klinker på golvet. Handfat med kommod och
spegel, dusch med glasdörrar, handdukstork samt
tvättmaskin/torktumlare.
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SOVRUM

Det finns en föreningslokal, grovtvättstuga, cykelrum samt utrymmen för förvaring av barnvagnar
och rullstolar.
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INFORMATION OM
HSB BRF KVARNSTUGAN
Drömmer du om ett eget boende? Eller är det dags att sälja villan och flytta till ett mindre och
lättskött boende? Bara ett stenkast från pendeltågsstationen i Jakobsberg har vi byggt 85
nyproducerade lägenheter. Välkommen till HSB brf Kvarnstugan!
YTEFFETKIVT MED SMAKFULL STIL
Huset, som består av tre trapphus, inrymmer 85
lägenheter i storlekarna 2-4 rum och kök. Fokus
ligger på mindre lägenheter där varje kvadratmeter tagits tillvara för att skapa boende med möjligheter. Planlösningarna är genomgående
öppna för att skapa luftiga och ljusa lägenheter.
Inredningen är smakfullt utvald med en design
som ligger i tiden. Rostfri kyl och frys, helintegrerad diskmaskin och spiskåpa, induktionshäll, ugn
och mikro i högskåp, skjutdörrsgarderober samt
helkalkade badrum är bara några exempel på
den fina standard som lägenheterna håller.
Samtliga lägenheter har balkong eller uteplats i
soligt söderläge med utblick mot den lummiga
och gröna gården. På gården finns ytor för trevligt umgänge och kanske också en egen odlingslott.

I huset finns också föreningslokal med pentry,
grovtvättstuga, cykelrum, lägenhetsförråd och
separata utrymmen för förvaring av barnvagnar
och rullstolar. Under huset finns ett garage med
22 parkeringsplatser. Garaget nås enkelt med hiss
direkt från trapphuset.

KONSTNÄRLIG UTSMYCKNING
- EN VIKTIG KOMPONENT
I varje nybyggnadsprojekt investerar HSB i konstnärlig utsmyckning. Vi ser den konstnärliga
utsmyckningen som ett sätt att skapa en attraktiv
boendemiljö som påverkar oss människor positivt
och är även en investering i området på längre
sikt. I Järfälla kommun har HSB initierat "konstnedslaget". Ett initiativ som fokuserat på att lyfta
fram konstens betydelse i det offentliga rummet.
Redan nu finns två installationer, ”Pojken” och
”Giraffen” att beskåda i Jakobsbergs centrum.
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Visualisering av innergård

Illustration

HUSET

TV/TELEFONI/BREDBAND

HSB brf Kvarnstugan har tre trapphus som är
sju, åtta och tio våningar höga. Lägenheternas
storlekar varierar från tvåor till fyror. Samtliga
lägenheter har en balkong i söderläge mot gården och öppen planlösning. Under brf Kvarnstugan finns ett garage, samlingslokal, grovtvättstuga
och lägenhetsförråd.

Bostadsrättsföreningen har tecknat ett gruppabonnemang med grundutbud för tv/telefoni/
bredband. Anslutningen är obligatorisk för samtliga lägenheter i bostadsrättsföreningen. Kostnaden ingår inte i månadsavgiften utan debiteras
med cirka 210 kr per månad och lägenhet. Samtalskostnaden för telefoni ingår inte i månadsavgiften utan betalas av bostadsrättshavaren mot en
separat faktura från leverantören.

UPPVÄRMNING OCH VENTILATION
Området är anslutet till fjärrvärme och uppvärmningen av samtliga bostäder sker med vattenburen radiatorvärme. Ventilationssystemet är ett
mekaniskt till- och frånluftssystem med värmeåtervinning. Tilluft tillförs vardagsrum och
sovrum med fönster via tilluftsdon. Frånluft
evakueras via ventil i bad, WC/dusch och
spiskåpa i kök. Ventilationsaggregaten, ett per
trapphus, är placerade i fläktrum på vindsplanet.

KALL- OCH VARMVATTEN
Förbrukningskostnaderna för kallvatten ingår i
månadsavgiften. Varmvatten bereds gemensamt
för alla lägenheter i husens undercentral, men
mäts individuellt och förbrukningen debiteras
per lägenhet. Varmvattenförbrukningen ingår
inte i månadsavgiften.

ELINSTALLATION

GEMENSAMMA UTRYMMEN
I föreningen finns föreningslokal med pentry
vilket också kan användas som styrelserum, en
grovtvättstuga, cykelrum, lägenhetsförråd och
utrymmen för förvaring av barnvagnar och
rullstolar.

SOPHANTERING
Markkärl för organiska- och icke organiska hushållsopor är placerade utanför husen vid Kvarnvägen. Återvinningsrum för tidningar, kartong,
plast, glas, metall och el finns vid garageinfart.

PARKERING
I brf Kvarnstugan finns det 22 stycken garageparkeringar och 9 stycken markparkeringar. Föreningen hyr också 26 stycken parkeringsplatser från
grannföreningen brf Kvarnen.

Ett mediaskåp för IT och telefoni är placerat i
lägenheten. Där finns även huvudavstängning,
säkringar samt jordfelsbrytare. All hushållsel
köps in gemensamt av föreningen men mäts individuellt och debiteras per lägenhet. Elförbrukningen ingår inte i månadsavgiften.
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OMRÅDE OCH NÄRMILJÖ
CENTRUMNÄRA MED SHOPPING OCH SERVICE
Brf Kvarnstugan ligger på kort gångavstånd till
Jakobsbergs Centrum, ett köpcentrum med över 100
butiker, restauranger och annan service. Här finns
bland annat mataffärer, restauranger, systembolag,
biograf, caféer, frisörer, optiker, banker, bibliotek,
apotek, sjukhus och folktandvård med mera. För
ännu mer shopping finns Barkarbystaden, en kort
biltur bort, här finns oändliga möjligheter till shopping med både stora etablerade kedjor och lokala
aktörer.

SKOLA OCH BARNOMSORG
I kommunen finns plats för barn i alla åldrar, utbudet av förskolor grundskolor och gymnasier är
stort. På kommunens webbplats www.jarfalla.se kan
du läsa mer om utbildning och förskola.

KOMMUNIKATIONER
Järfälla har av Dagens Nyheter blivit korad till
”bästa boendevalet för pendlare” och med den nya
satsningen i Barkarbystaden kommer kommunen
om några år vara västra Stockholms nya knutpunkt.
Här kommer på sikt att finnas både tunnelbana,
fjärrtåg och pendeltåg. Pendeltågstationen ligger
bara på några minuters promenad från Jakobsbergs Centrum och tar dig till Stockholms central
på cirka 20 minuter. Pendeltåget går med regelbunden trafik flera gånger per timme. Även ett
flertal busslinjer går med direkttrafik flera gånger
per dag till grannkommunerna Kista och Sollentuna. Den bilburna tar sig snabbt ut på E18 för
vidare transport.

har flera bassänger med möjlighet till vattengymnastik, motionssim och lek. Här finns även gym,
bubbelpool, kallbassäng, bastu, SPA samt en solterrass. I kommunen finns också flera sporthallar,
bland annat i Kallhäll, Viksjö och Björkeby. Den
största sporthallen i kommunen finns i Jakobsberg
med plats för ca 1 100 personer på läktaren. Den
moderna konstgräsanläggningen Järfällavallen
med två fullstora 11-manna planer för fotboll. En
av planerna är uppvärmd, vilket är mycket uppskattat vintertid. Strax väster om Görvälns Slott finns
Brukets skidbacke, en 300 meter lång backe med
lift. I anläggningens två nedfarter kan du åka snowboard, freeride och rails. Föredrar du golf? Då kan
Viksjö golfbana vara värt ett besök. Här finns både
en 9- och en 18-hålsbana, båda inbäddade i vacker
natur.

NÄRA VATTEN OCH NATUR
Utmärkande för Järfälla är närheten till Mälaren
och dess vackra insjömiljöer. Här finns flera badplatser och båtklubbar för den båtintresserade. I
de närliggande naturområdena Görväln och Hummelmora ges möjlighet till natursköna promenader
i det gröna. Här finns en lång strandlinje med flera
utsiktsplatser där du kan njuta av de vackra och
skiftande miljöerna. Längst upp i norra Järfälla
finns ytterligare ett omtyckt friluftsområde – Ängsjö. Här finns möjligheten att aktivera sig året runt
med motionsspår, naturspår, badplatser, grillplatser
samt en äventyrsstig för barn. Under sommaren
finns möjlighet till både bad och kanotpaddling.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT AKTIVT LIV
Järfälla kommun erbjuder många möjligheter till
ett aktivt idrotts- och friluftsliv. Jakobsbergs simhall
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PLANRITNING
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KONTAKT

SÄLJARE: Patrik Bjurström
TELEFON: 010-442 02 72
E-POST: patrik.bjurstrom@hsb.se

HSB Bostad | Box 8160 | 104 20 Stockholm
010-442 02 10 | bostad@hsb.se | www.hsb.se
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