Ejerbolig til salg
Permatopia 80

Ny pris
3.175.000 kr.

Alt dette får du for kr. 3.325.000
+kr. 25.000 i indskud til KP Amba
• 126 m2 fordelt på grundbolig og 4 værelser
• Nymalet udendørs i sommeren 2021
• Nyt Aubo køkken med qybuoker og opvaskemaskine,
induktionskogeplader, varmluftsovn og køleskab fra AEG
• Badeværelse med AEG vaskemaskine og Aubo inventar
• 2 væg til væg indbyggede kvalitetsskabe
• Udestue, 18 m2, Solarlux, rummelig med 2 loftsmarkiser, foldedøre,
skyggegardiner, selvrensende termoruder, justerbart LED loftslys
• Isoleret skur på 4,3 m2
• Vindfang ved hoveddør
• Vestvendt fliseterrasse med sol eftermiddag og aften
• Velanlagt have både for og bag huset
• Udsigt til frugthave og skov

Køkken med quoker og
ovn, køleskab,
induktionskogeplader og
opvaskemaskine fra
AEG i Aubo inventar

Badeværelse med
AEG vaskemaskine
og Aubo inventar

Repos 1. sal med dejligt
lysindfald

Rummelig stue

Permatopia
Nu har du mulighed for at blive en del af de 90 husstande i Permatopia, den økologiske del af
landsbyen Karise.
Her er rolige, naturskønne omgivelser, rare naboer, højt til loftet og ideelle rammer for børn.
Du får andel i vores store fællesarealer; marker og drivhuse, der bugner med grøntsager,
fællesgård og 14 hektar fredskov.
Vi har egen varmeforsyning støttet af elektricitet fra egen vindmølle. Vores spildevand beholder vi
selv i Nordeuropas største pilerensningsanlæg. Frisk vand får vi fra vores eget vandværk.
Vi har fælles køkkenordning med mulighed for både fællesspisning og take-away af sunde og
økologiske måltider 5 dage om ugen.
Du skal være indstillet på at lægge mindst 2 timer af din fritid hver uge i det fælles arbejde med at
drive vores landbrug og de andre fælles anlæg.

Nuværende
Månedlige faste udgifter:
Vand:
Varme
Spildevand
Renovation
Internet 300 Mb
Leje ekstra have

kr. 184
kr.2262
kr. 579
kr. 359
kr. 119
kr. 157

I alt
kr.3660
+ Ejendomsskat pr.md kr. 351
Madordning koster 125 kr. pr. person pr. måned + betaling for de enkelte måltider p.t. 38 kr. pr måltid

Frivilligt KP-Amba bidrag: Husstande med 2 voksne indbetaler 675 kr. pr. måned, én voksen betaler 400 kr.

Udsigt fra
have mod
huset.

Udsigt fra
udestue til
grønne
områder og
skov
Yderligere information og aftale om
fremvisning.

Overtagelsesdato:

Marianne Kromann Andersen tlf. 4160 6619

Snarest eller efter nærmere aftale

eller

Knud Erik Henriksen tlf. 2175 6698

Udestue med
loftsmarkiser og
solgardiner.

Stue og trappe til
overetage

Væg-til-væg
indbyggede
skabe i to af
værelserne

