
ENGDIGET 2, 2., DØR 2, RØDOVRE

3 værelses med 2 altaner med
udsigt til Damhusengen

  AREAL

  97 m2
 

  MDL. LEJE

  12.940 kr. 
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BESKRIVELSE

Nyistandsat og centralt beliggende
lejlighed, med udsigt over trætoppe,
himmelstrøg og Damhusengen
Velkommen hjem på Engdiget 2, 2. sal.

Øverst beliggende i ejendommen, med to

altaner og store vinduer, har du rig mulighed

for at følge årstiderne, over trætoppe og

Damhusengen. Til lejligheden medfølger

pulterrum i kælder samt brugsret til gratis

vaskeri og cykelparkering i kælder.

Lejligheden:

Fra entréen med plads til at komme af med

sko og overtøj, træder du ind i lejlighedens

rummelige fordelingsgang. Her er albuerum

så du kan indrette med f.eks. skabe eller en

kontorplads. Til højre træder du ind i det

moderne badeværelse, med bruseniche og

væghængt toilet. Du har ligeledes adgang til

to soveværelser, det ene med altan, hvorfra

du kan nyde morgensolen med en

friskbrygget kop kaffe. Til venstre er
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lejlighedens store og lyse stue, i forbindelse

med det nye og veludstyret JKE Design

køkken. I køkkenet er der adgang til

viktualie-/pulterrum. Lejlighedens stue med

mange kvadratmeter og masser af

vægplads, sikrer dig et hav af

indretningsmuligheder, med god plads til

både sofagruppe og spisebord. Fra stuen er

der udgang til lejlighedens anden altan. Her

kan du nyde sommeraftenerne med udsigt

til himmelstrøg og Damhusengen.

Husdyr er ikke tilladt.

Lejligheden opvarmes med fjernvarme.

Velkommen hjem.
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Lejevilkår

    Årlige leje pr. m2 1.601 kr.   

    Mdl. leje 12.940 kr.   

    Årlig leje 155.282 kr.   

    Mdl. aconto varme 845 kr.   

    Depositum 3 mdr. leje   

    Forudbetalt husleje 1 mdr. leje   

    Momspligtig Ja   

    Overtagelse 01.02.2023   
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Plantegning
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  BUS

  300 m 

  S-TOG / TOG

  1 km 

  METRO

  - 

  MOTORVEJ

  1,8 km 

Området

Lejligheden ligger i gåafstand til Damhussøen og andre rekreative områder, og kun 2 km fra

lejligheden kan du shoppe i Rødovre Centrum, der er et af Danmarks største indkøbscentre. Du

skal dog ikke gå længe, for at kunne købe ind i dagligdagen. Nærmeste supermarked; 365

discount, er blot 210 meter fra opgangen. Skal nytårsforsættet holdes ved lige, er SATS kun

350 meter fra opgangen. Motionen kan du dog også klare på ruten til en gå-, løbe- eller

cykeltur rundt om Damhusengen eller Damhussøen, som starter lige på den anden side af

ejendommen.
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Nyt navn, men stadig
samme fantastiske service,
ordentlighed og tradition

40 åRS ERFARING

HEA har mere end 40 års erfaring

med at forvalte fast ejendom.

Ingen problemstillinger er os

ubekendt, og du får sikkerhed for

den rigtige løsning første gang.

HURTIGT SVAR

Du taler direkte med udlejer. Ingen

tidsrøvende mellemled. Vores

repræsentant har således et

indgående kendskab til

ejendommens forhold.

ARKITEKTRåDGIVNING 

Vi stiller arkitekt gratis til rådighed,

således at du nemt kan få et

indretningsforslag og dermed

vished for, at alle dine krav og

ønsker kan opfyldes.

Kontakt
Kontakt vores sagsansvarlige for at høre mere

om lejemålet

Mette Friismose
BOLIGUDLEJNING

+45 33 25 30 00

mk@hea.dk

HOVEDNUMMER E-MAIL

+45 33 31 45 00 info@hea.dk
Personl ig  henvendelse hverdage k l .   9 :00 -  12 :00 Svar  indenfor  24 t imer  på hverdage
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