2h+k
Myllylammenkatu 9 B 17, 41160 Jyvaskyla
Kerrostalo
70 000,00 €
57,0 m²

Myytävänä pintaremontoitu kerrostalokaksio 57 m2 Tikkakoskella
Myytävänä on erinomaisella paikalla sijaitseva kodikas kerrostalokaksio Tikkakosken keskustassa Myllylammen kauniin
uimarannan vieressä. Asuntoon sisältyy olohuone, keittiö, makuuhuone, kylpyhuone, parveke ja eteinen, lisäksi häkkivarasto
alakerrassa. Taloyhtiössä on käytettävissä myös kaapeli-tv, saunaosasto, kuivaushuone, urheiluvälinevarasto,
askarteluhuone, väestösuoja, kylmäkellari, lämpöpistokkeilla varustetut parkkipaikat sekä runsaasti vieraspaikkoja.
Läpitalon huoneistossa on käytännöllinen, toimiva pohja, paljon säilytystilaa ja olohuoneesta on käynti aurinkoiseen etelään
avautuvalle parvekkeelle. Keittiön ja makuuhuoneen ikkunoista avautuu kaunis näköala Myllylammelle, jossa hyvin hoidettu
hienohiekkainen uimaranta. Tässä asunnossa yhdistyvät sekä koti että kesämökki ilman rasittavia ulkotöitä. Keittiö (liesi,
astianpesukone ja jääkaappipakastin uusittu 2011, kaapiston ovet 2008), olohuone ja kylpyhuone on pintaremontoitu
vuonna 2011, samalla myös makuuhuoneen ja eteisen lattia uusittiin.
Asunnon sijainti on ihanteellinen, sillä puolen kilometrin sisältä löytyvät ainakin seuraavat monipuoliset palvelut:
kirjasto, terveyskeskus, päiväkoti, vanhainkoti, Jyväskylän kaupungin monipalvelupiste, pankkiautomaatti, pizzeria, posti,
pubi, kioski, kolme kauppaa, kampaamot, kukkakauppa, kaksi tankkauspistettä, nuorisotalo, uimaranta (2 beach
volley-kenttää, laituri, uimahyppytorni 5 m), kirkko, seurakuntatalo, matonpesupaikka, bussipysäkki ja taksitolppa.
Muutaman kilometrin säteellä löytyy: jäähalli, jalkapallokenttä, urheilukenttä, liikuntahalli (salibandy, lentopallo yms.),
ulkoilureitit, valaistu pururata/hiihtolatu yms. Autohuoltamo, rengaspalvelu, kaksi alakoulua ja yläkoulu sekä toinen päiväkoti
ovat myös saman välimatkan sisällä.
Energialuokka C.
Tervetuloa tutustumaan paikanpäälle!

Huoneiston perustiedot
Kohdenumero :
Sijainti :
Myyntihinta :
Velaton hinta :
Asuinpinta-ala :
Hallintamuoto :
Tyyppi :
Huoneita :
Sauna :
Parveke :
Huoneistoselitelmä :

2016683
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Myllylammenkatu 9 B 17, 41160 Jyvaskyla
70 000,00 €
70 000,00 €
57,0 m²
Omistusasunto
Kerrostalo
Kaksio
Taloyhtiössä sauna
Kyllä
2h+k

Huoneiston lisätiedot
Kunto :
Kunnon lisätiedot :

Hyvä
Pinnat uusittu ja kylpyhuoneeseen asennettu lattialämmitys.

Kerros :
Seinien pintamateriaalit :

2/3
Keittiö maalattu, olohuone tapetti/maalattu,
kylpyhuoneessa muovitettu pelti, joka maalattu.

Lattioiden pintamateriaalit :

Laminaatti laitettu 2011, kylpyhuoneessa laattalattia ja lattialämmitys 2012.

Asunnon säilytystilat :

Huoneistossa runsaasti kaappitilaa ja alakerrassa häkkivarasto. Taloyhtiössä lisäksi
erillinen säilytystila polkupyörille ja kylmäkellari.

Keittiön kuvaus :

Liesi, astianpesukone ja jääkaappipakastin uusittu 2011, kaapiston ovet uusittu 2008.

Keittiön varusteet :

Jääkaappi/pakastin, astianpesukone, Liesi: Keraaminen

Kylpyhuoneen kuvaus :

Kylpyhuone on perusparannettu vuonna 2012. Pintamateriaalit uusittu ja lattialämmitys
asennettu. Wc, suihku, suihkuseinä, pesukoneliitäntä, lattialämmitys, peili, allaskaappi

Makuuhuoneiden lukumäärä :
Asunnossa tehdyt remontit :

1
Pinnat uusittu 2011, kylpyhuoneremontti 2012.

Näkymät :

Makuuhuoneesta ja keittiöstä avautuu suora näkymä myllylammen uimarannalle.

Vapautuu :

Sovitaan kaupanteko hetkellä.

makuuhuone

maalattu/tapetti,

Huoneiston maksut
Hoitovastike :
Yhtiövastike :
Muut kustannukset :

205,20 €/kk
205,20 €/kk
Sähkötolpallinen autopaikka 3€/kk.

Vesimaksu ja sen lisätiedot :

Vesimaksu 24€.

Saunamaksu :

10,00 €kk

Taloyhtiön tiedot
Taloyhtiön nimi :
Rakennusvuosi :
Taloyhtiön muut tilat :

Asunto Oy Siltakatu 13
1981
Sauna, kuivaushuone, kylmäkellari, häkkivarastot, urheiluvälinevarasto, askarteluhuone ja
väestösuoja.

Lämmitysjärjestelmän kuvaus :
Energialuokka :
Rakennusmateriaali :
Kattotyyppi :
Taloyhtiössä tehdyt remontit :

Kaukolämpö
C
Betoni
Harjakatto
Taloyhtiössä tehdyt peruskorjaukset: Parvekkeiden vesikatteet uusittu 10/98,
porraskäytävien maalaus 2000, peltikaton maalaus ja jätekatos 2002, kaukolämpöön
liittyminen 2007, digivalmius 9/2004, julkisivu ja ikkunahuoltomaalauksia 2008,
elementtisaumauksien uusiminen ja putkiston tarkistus 2013.

Taloyhtiöön tulossa olevat
remontit :
Antennijärjestelmä :
Pysäköintitilat :

Saunan ja pesuhuoneen saneeraus.

Palvelut :

Puolen kilometrin sisältä löytyvät ainakin seuraavat monipuoliset palvelut:
kirjasto, terveyskeskus, päiväkoti, vanhainkoti, Jyväskylän kaupungin monipalvelupiste,
pankkiautomaatti, pizzeria, posti, pubi, kioski, kolme kauppaa, kampaamot, kukkakauppa,
kaksi tankkauspistettä, nuorisotalo, uimaranta (2 beach volley-kenttää, laituri,
uimahyppytorni 5 m), kirkko, seurakuntatalo, matonpesupaikka, bussipysäkki ja
taksitolppa.
Muutaman kilometrin säteellä löytyy: jäähalli, jalkapallokenttä, urheilukenttä, liikuntahalli
(salibandy, lentopallo yms.), ulkoilureitit, valaistu pururata/hiihtolatu yms. Autohuoltamo,
rengaspalvelu, kaksi alakoulua ja yläkoulu sekä toinen päiväkoti ovat myös saman
välimatkan sisällä.

Liikenneyhteydet :

20 metrin päästä löytyy linja-autopysäkki, josta lähtee tiuhaan paikallisliikenteen
linja-autoja jyväskylään.

Isännöinti :

Kiinteistö Tahkola.

Kiinteistönhoidosta vastaa :

Huoltoyhtiö

Kaapeli
Asukkaille omat tolppapaikat ja vieraspaikkoja käytössä runsaasti.

Materiaalit
Seinien pintamateriaalit :

Keittiö

maalattu,

olohuone

tapetti/maalattu,

makuuhuone

maalattu/tapetti,

kylpyhuoneessa muovitettu pelti, joka maalattu.
Lattioiden pintamateriaalit :

Laminaatti laitettu 2011, kylpyhuoneessa laattalattia ja lattialämmitys 2012.

Pesutilat, wc ja sauna
Pesutilan varustus :

Wc, suihku, suihkuseinä, pesukoneliitäntä, lattialämmitys, peili, allaskaappi

Keittiö
Keittiön varusteet :

Jääkaappi/pakastin, astianpesukone

Liesi :

Keraaminen

Taloyhtiö
Taloyhtiön nimi :
Asunto Oy Siltakatu 13
Vastuu kiinteistön hoidosta :
Huoltoyhtiö
Taloyhtiön käyttöönottovuosi : 1981
Liikenneyhteydet ja etäisyydet
Palvelut :

Puolen kilometrin sisältä löytyvät ainakin seuraavat monipuoliset palvelut:
kirjasto, terveyskeskus, päiväkoti, vanhainkoti, Jyväskylän kaupungin monipalvelupiste,
pankkiautomaatti, pizzeria, posti, pubi, kioski, kolme kauppaa, kampaamot, kukkakauppa,
kaksi tankkauspistettä, nuorisotalo, uimaranta (2 beach volley-kenttää, laituri,
uimahyppytorni 5 m), kirkko, seurakuntatalo, matonpesupaikka, bussipysäkki ja
taksitolppa.
Muutaman kilometrin säteellä löytyy: jäähalli, jalkapallokenttä, urheilukenttä, liikuntahalli
(salibandy, lentopallo yms.), ulkoilureitit, valaistu pururata/hiihtolatu yms. Autohuoltamo,
rengaspalvelu, kaksi alakoulua ja yläkoulu sekä toinen päiväkoti ovat myös saman
välimatkan sisällä.

Liikenneyhteydet :

20 metrin päästä löytyy linja-autopysäkki, josta lähtee tiuhaan paikallisliikenteen
linja-autoja jyväskylään.

Solo.fi palvelu ei vastaa ilmoituksessa mainittujen tietojen oikeellisuudesta. Ilmoituksen tiedot perustuvat myyjän
antamiin tietoihin ja niissä saattaa olla myyjästä riippumattomia virheitä tai puutteita. Ilmoituksen tiedot eivät siis ole
sitovia. Pyydä myyjää vahvistamaan tiedot ennen kuin jätät tarjouksen tai teet asunnosta kaupan.

