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MJÖLKCENTRALEN 
PUNKTHUS

HYRA
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MJÖLKCENTRALEN

Just nu bygger fastighetsbolaget K-Fastigheter hyreslägenheter i Oppeby, vid 
gamla Mjölkcentralen. I de populära Punkthusen erbjuder vi 2 rum och kök 
samt 3 rum och kök i olika storlekar.

Bo i ett lugnt, naturskönt område med vackra promenadstråk. I närområdet 
finns bland annat Nyköpings lasarett, förskola, skola, mataffär, pizzeria, frisör. 
Ta en promenad på 20 minuter så är du på Stora Torget i Nyköping och kan ta 
del av puls, caféer och butiker.

Pendlingsmöjligheterna är många, stadsbussen trafikerar området två gånger 
per timme och med bil är du i Stockholm på en timme. Skavsta flygplats ligger 
6 km från området och erbjuder linjer till ett stort antal destinationer.
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Hall: Ljusgrått klinkergolv och vitmålade väggar. Här finns 
platsbyggd garderob samt plats för avhängning. 

Badrum: Ljusgrått klinkergolv och vita helkaklade väggar. 
Här finns wc, handdukstork, dusch med glasvägg, 
handfat med kommod samt badrumsskåp med spegel 
och belysning. Badrummet är också utrustat med 
tvättmaskin och torktumlare, men tillhörande arbetsbänk i 
grå laminat. 

Kök: Golv i eklaminat och vitmålade väggar. Vit 
köksinredning från Ballingslöv och handtag i rostfritt. Grå 
bänkskiva i sten. Köket är utrustat med kombinerad kyl/
frys för 2:or, dubbel kyl/frys för 3:or, inbyggd 
mikrovågsugn, integrerad diskmaskin, ugn och inbyggd 
spishäll. Öppen planlösning mot vardagsrummet. 

Rumsbeskrivning Punkthus
Vardagsrum: Golv i eklaminat och vitmålade väggar. Här 
finns plats för soffgrupp och matbord. Från vardagsrummet 
nås bostadens balkong som är generöst tilltagen och 
sträcker sig runt hörnet på byggnaden. De lägenheter som 
ligger i entréplanet och därför inte har egen balkong 
kommer istället ha egen uteplats att njuta av.

Sovrum: Golv i eklaminat och vitmålade väggar. 
I trerumslägenheterna finns ett större sovrum med plats för 
dubbelsäng och här finns även en skjutdörrsgarderob. I 
trerumslägenheternas mindre sovrum finns plats för 
enkelsäng och läs-/arbetshörna, och här finns även två 
platsbyggda garderober. I tvårumslägenheterna finns ett 
sovrum med plats för dubbelsäng, och här finns även en 
skjutdörrsgarderob. 

Observera att vissa ändringar kan förekomma.
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Planskiss Punkthus 2 rum och kök 
ca 61,8 kvm

Observera att vissa ändringar kan förekomma i planskissen.
Våningen & Villan reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. 
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Planskiss Punkthus 3 rum och kök 
ca 70,6 kvm

Observera att vissa ändringar kan förekomma i planskissen. 
Våningen & Villan reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. 

Observera att vissa ändringar kan förekomma i planskissen.
Våningen & Villan reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. 
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Hyror punkthus
1 rok 44 kvm 
6 123kr/mån

2 rok från 52,7- 61,8 kvm
Från 7 332 kr/mån till 8 628 kr/mån

3 rok 70,6 kvm
9 822 kvm/mån

Vad ingår i hyran?
Värme och vatten 

(varmt- samt kallt)
Ingår i hyran.

TV
Grundutbud på kabel TV ingår i hyran.

Fiber
Indraget.

Sophämtning
Ingår i hyran.

Parkering
I anslutning till husen finns 47 styck parkeringsplatser

som uthyres för 300 kr/månad.

Balkong
Alla lägenheter har egen balkong. 

Övrigt
Förrådsutrymme tillhör alla lägenheter. 
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Balkong
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Förrådsutrymme tillhör alla lägenheter. 
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Området
Bostadsområdet Oppeby ligger ca 3 km från Stora Torget i Nyköping. 
I området finns förskola och skola. Nära till ICA Supermarket som har spelbutik, post 
och café. Det finns också pizzeria, konditori, fotvård och frisör. 
En promenad till centrum tar ca 20 minuter. Nära till Nyköpings Lasarett. 
Till Skavsta flygplats är det endast ca 6 km och det är enkelt att ta sig dit med 
lokalbuss. Stadsbuss trafikerar området och går som regel två gånger i timmen.  
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K-Fastigheter har lång erfarenhet av att bygga och förvalta hyresrätter med hög kvalitet. Vi har vi 
flera olika typer av lägenheter och lokaler för dig, oavsett om du vill bo mitt i stan eller 
med naturen som närmaste granne. Vår målsättning som fastighetsägare är att erbjuda 
attraktiva hem med såväl hög standard som hög kvalitet i trygga och populära 
områden. Tack vare att vårt fastighetsbestånd är väl dokumenterat – från övergripande 
konstruktionslösningar till minsta reservdel – är våra fastigheter också förenade med en hög 
driftsäkerhet. Skulle det trots allt uppstå ett fel kan vi snabbt lösa detta.

Eftersom våra hyresgästers trygghet är viktig för oss, har vi även gjort en medveten satsning på 
lokal förvaltning som kännetecknas av god tillgänglighet och hög serviceanda. Om något 
oförutsett skulle hända, är vi endast ett telefonsamtal bort med möjlighet att kontakta oss dygnet 
runt. Läs mer om K-Fastigheter på www.k-fastigheter.se

Uthyrning

Reg. fastighetsmäklare  
Maria Brolin Glennow

0704 22 92 35
maria.glennow@vaningen.se

Uthyrning  
Ulrika Elmstedt
0724 02 80 01

ulrika.elmstedt@vaningen.se



15
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Observera att vissa ändringar kan förekomma i objektsbeskrivningen. Våningen & Villan reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. 
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vaningen.se/hyra




