Sjönära, nya hyresrätter med gammal charm i
Sundby Park, Strängnäs
I vackra Sundby Park, cirka 200 meter från Mälarens strand, bygger vi nya hyresrätter med charm
från förra sekelskiftet.
Här finns fina promenadvägar längs strandkanten där det även finns fiskebryggor.
Adressen är Sundbyvägen 24 och ligger på bekvämt gångavstånd från Strängnäs centrum.
Tätortsbussen stannar ett stenkast bort och går direkt till resecentrum.

Huset
I huset ryms 32 lägenheter från 1- 4 rum och kök. De flesta lägenheter har högt i tak och fantastiska
höga fina fönster som släpper in mycket ljus. Med utsikt över ekbackar och grön parkmiljö får man
känslan av att vara omgiven av lummig grönska.
Alla större lägenheter på första och andra våningen har balkong med dubbeldörrar. Lägenheterna på
vindsvåningen är istället mycket speciella och mysiga med snedtak och takkupor. På vindsvåningen
finns en gemensam bastu och i trädgården finns en paviljong till härliga fikastunder.

Inflyttning kan ske med start årsskiftet 2018/2019.
Byggnaden uppfördes i början av 1900-talet och har rymt flera olika verksamheter bland annat
Sundby Sjukhus och Strängnäs Stift.

Närområdet
I området finns flera förskolor och grundskolor, både kommunala och fristående. Två stycken
gymnasieskolor finns inne i Strängnäs stad, på andra sidan Tosteröbron.
I grannhuset på Nordfeldts Väg 9 finns kontorshotell med rum från ca 10 kvm och uppåt, att hyra för
dig som inte vill ha företagskontoret hemma. Här finns gemensamt pentry och toaletter samt
bekvämligheter som konferensrum och övernattningsrum.

Lägenhetsstandard
Vardagsrum, hall, sovrum och klädkammare
Väggar:

Målade i ljus grå nyans

Golv:

Ekparkett i samtliga rum

Övrigt:

Djupa fönsterbänkar av ölandskalksten, dörrar och lister i modern allmoge

Badrum
Väggar:

Kakel 20x20 i ljusgrön nyans

Golv:

Mörkgrå klinker 10x10 med golvvärme.

Övrigt:

Handukstork, tvättställ med kommod samt

spegelskåp, förberett för tvättmaskin.

Kök
Väggar:

Målade i ljusgrå nyans

Golv:

Ekparkett

Vitvaror:

Hällspis, diskmaskin i 2-4 Rok
Kombinerad kyl/frys i 1-2 Rok ,
Separat kyl oh frys 3-4 Rok

Köksluckor:

Marbodal Form vit

Bänkskivor:

Mörk grå

Kakel:

Vitt 10x10

Tv utbud: Härad Vision i samarbete med Zappa. Se
www.haradvision.se
Bredbandsanslutning: Sevab Stadsnät. Se www.sevab.com

Övrig fastighetsstandard
Gemensamma utrymmen:

Tvättstuga, barnvagnsrum samt rum för rullatorer i bottenplan i mitten
av trapphuset
Stort cykelrum i källaren
Gemensam bastu med dusch på vindsvåningen
Taggsystem för tillträde till trapphusentréer
Parkeringsplatser med eller utan motorvärmare

Läge
Centrala Strängnäs

Sundbyvägen 24

Sundby Park och Strängnäs är centralt placerat i Mälardalen vilket möjliggör pendling med både bil
och tåg. Här följer några avstånd:
Centrala Stockholm 92 km med bil och 50 minuter med tåg
Södertälje 54 km med bil och 26 minuter med tåg
Eskilstuna 35 km med bil och 18 minuter med tåg
Enköping 33km med bil och 45 minuter med buss

