Vacker och omsorgsfullt renoverad hörnlägenhet

”Min Mäklare gjorde ett noggrant arbete och
höll oss välinformerade hela tiden. Vi är mycket
nöjda och fick ett bra pris.”
Martin N

Ängdalavägen 29, Malmö
2 rum och kök, 53 m²
Ljus hörnlägenhet som omsorgsfullt renoverats till den generösa och stilrena tvåa
med hög boendekvalitet. Allt är mycket genomtänkt och välarbetat. Lägenhetsväggarna är bredspacklade vilket ger vackra, skarvfria ytor. Smakfullt och sobert
färgval i samklang med det fina ljuset från två väderstreck. Ett riktigt trivsamt
boende på attraktivt och lättillgängligt läge!
Fullt utrustat, ljust kök med gott om arbetsytor och rikligt med skåpsförvaring.
Kökets stilrena svarta mosaik och ljusgråa skåpsluckor bidrar till lägenhetens
genomgående renhet. Spotlights förenklar köksarbetet vid den rostfria diskbänken. Den praktiska arbetsbänken i oljad bok matchar fint med köksskåpens
handtag och den ena väggens lättanvända öppna hyllor på väl avvägd höjd. Rostfri
spisfläkt. Kyl/frys i rostfritt från 2007. Körsbärslaminat på golv och vita väggar.
Matplatsen ansluter fint till vardagsrummet och ljuset flödar.
Vardagsrum med fönster åt både söder och öster samt utgång till balkongen som
vetter åt en lugn och härlig grönyta med äppleträd, lönn, buskar, gräsmatta m.m.
Här njuter du ditt kaffe ostört på balkongen eller sommarmiddagen med plats
för åtminstone fyra. Behagligt trädäck är både snyggt och skönt att för att kanske
tassa ut för morgonkaffe på balkongen. Vardagsrummet har vacker originalparkett
och vita väggar samt en elegant, sandfärgad fondvägg. Den öppna planlösningen
ger ljus och rymd och inte minst smarta och välutnyttjade kvadratmeter.
Sovrum med plats för såväl dubbelsäng, garderober och kanske arbetshörna om
man så vill. Fönster åt lugna, enkelriktade Ängdalavägen. Precis som i övriga rum
är det 3-glas fönster. Vita väggar och en varmt vinröd fondvägg som accent till det
ljusa laminatgolvet.
Välkomnande och rymlig hall med goda förvaringsmöjligheter genom både klädkammare, garderob med överskåp samt hatthylla. Väggar i vacker grå nyans och
grafitgrå klinker. Säkerhetsdörr.
Helkaklat badrum som är renoverat, 2005, av fackman. Snyggt och väloptimerat
med dusch, wc, handfat, badrumsskåp och dessutom två handdukstorkar. Smakfullt badrum i grafitgrått och vitt.
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