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ÖVERBLICK

Högt i tak, mosaikgolv och utomhusutrymme i en
imponerande Modernista -byggnad.

Denna fastighet ligger i en av de bäst bevarade modernistiska byggnaderna i
området.

Hallen, nyligen restaurerad, är ett underverk som bevarar elegansen i en
imponerande tidstypisk byggnad.

Det ligger på femte våningen, som erbjuder oss öppna och fri utsikt.

Hemmet är uppdelat av en hall och kräver totalrenovering.

På ena sidan har vi vardagsrummet med det integrerade köket, ett läsrum, två
kompletta badrum och en toalett.

Dessa rum delar tillgång till en block uteplats.

Framför dessa hittar vi 4 sovrum som vetter mot fasaden.

Eftersom det är i delen av grannskapet vid tågstationen, har vi en fantastisk utsikt.

Dessutom har vi turen att ha en liten balkong som gör att vi kan ställa ett bord och
två stolar för att ha ett öppet utrymme som idag har blivit en lyx.

Högt i tak och golv med personlighet är element att förbättra med renoveringen.

lucasfox.se/go/val31445

Hiss, Naturligt ljus, Mosaikgolv, , Utsikt,
Uppvärmning, Rullstolar,
Nära transportmedel, Interiör,
Inbyggda garderober,
I behov av renovering , Exteriör, Bibliotek,
Balkong
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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