Rosornas väg 11
Stockholm, Sweden

Property Code: 18238

Property Location:
Rosornas väg 11
Danderyd
Stockholm, Sweden
Amenities:
Bathrooms: 3.0
Bedrooms: 8
Land: 1349 M²
Surface: 257 M²
Year Built: 1974

Description:

A warm welcome to idyllic Nora and this newly renovated house dream of 257 sqm with large arranged plot,
wood-covered terrace and jacuzzi facing south. Here you live with social floor plan, living areas with open up to
the ridge, large fantastic windows, atmospheric fireplace and separate spa area. Comfort heating with
individual controls in virtually all rooms. First-class kitchen with matte door and drawer fronts, integrated
appliances and a large kitchen island with several seats. Expensive material choices from well-known brands as
well as countertops in genuine Carrara marble. Two living rooms and a dining area with generous ceiling height
and openable double glass doors along the entire long side of the room. From here you reach the terrace with
submerged whirlpool and space for both dining area and lounge area.

In this home you get extra everything in one and the same package! 3 stylishly renovated bathrooms in
harmoniously light tones and details carefully selected with fingertip feel. Guest toilet, laundry room and
hard-to-beat sauna with direct access to the shower area. 6-8 possible bedrooms, of which a master bedroom
with large walk in closet and bathroom en-suite.

Carefully studied floor plan for practical storage spaces and to maximize each square meter to the full. The
lower level is adapted for the possibility of dividing into 1-2 smaller apartments with separate entrances.

lower level is adapted for the possibility of dividing into 1-2 smaller apartments with separate entrances.
Well-sized driveway with space for many cars and the opportunity to build a garage / carport for those who
wish.

Here you live in a quiet and family-friendly area with proximity to everything that good service and city pulse
means. Directly across the street you have Danderydsvallen where both grass and gravel court for football and
hockey rink are available. In the immediate area there are also most preschools and schools, playground,
swimming area and grocery stores. A warm welcome to the viewing!
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Side panels
Varmt välkommen till idylliska Nora och denna nyrenoverade husdröm om 257 kvm med stor anordnad tomt,
trädäckad altan och jacuzzi i söderläge. Här bor du med social planlösning, sällskapsytor med öppet upp till
nock, stora fantastiska fönsterpartier, stämningsfull eldstad och separat spaavdelning. Komfortvärme med
enskilt reglage i stort sett samtliga rum. Förstklassigt kök med sammetsmatta luck- och lådfronter, integrerade
vitvaror och stor köksö med flera sittplatser. Påkostade materialval från välkända varumärken samt bänkskiva
i äkta carraramarmor. Två vardagsrum samt matrumsdel med generös takhöjd och öppningsbara dubbeldörrar
i glas utmed rummets hela långsida. Härifrån når du altanen med nedsänkt spabad och utrymme för både
matgrupp och loungedel.

I detta hem får du extra allt i ett och samma paket! 3 stilfullt renoverade badrum i harmoniskt ljusa toner och
detaljer noga utvalda med fingertoppskänsla. Gästtoalett, tvättstuga samt svårslagen bastu med direktaccess
till duschutrymme. 6-8 möjliga sovrum varav ett master bedroom med stor walk in closet och badrum en-suite.

Noga utstuderad planlösning för praktiska förvaringsutrymmen och för att maximera varje kvadratmeter till
fullo. Nedre planet är därmed anpassat för möjligheten att dela av till 1-2 mindre lägenheter med separata
ingångar. Väl tilltagen uppfart med plats för många bilar samt möjlighet att bygga garage/carport för den som
önskar.

Här bor du i ett lugnt och familjevänligt område med närhet till allt vad god service och storstadspuls innebär.
Rakt över gatan har du Danderydsvallen där både gräs- och grusbana för fotboll samt hockeyrink finns
tillgängligt. I närområdet finns även flertalet förskolor och skolor, lekplats, badplats och matbutiker. Varmt
välkommen på visning!

välkommen på visning!
Single Family Home,
Sale
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22 500 000 SEK

