Driftkostnader

Så mycket kostar det att bo i en bostad
om 99 kvadratmeter i Brf Fibulan
Här kan du läsa om vad det kan kosta att bo i en bostad om 99 kvm
i Brf Fibulan. Boendekalkylen är ungefärlig kan variera beroende
på brukarbeteende. Notera att uträkningen exkluderar avgift till
bostadsrättsföreningen samt kostnader kopplade till eventuella
lån. Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta ansvarig
mäklare. Se nästa sida för boendekalkyl beräknad på 124 kvm.

Driftkostnader

Kostnad/mån

Kostnad/år

Uppvärmning ¹
Vatten ¹
Hushållsel ¹
Kabel-TV/bredband
Hemförsäkring

545 kr
830 kr
682 kr
300 kr
400 kr

6
9
8
3
4

Totalt

2 757 kr

33 084 kr

¹ Kostnader för el, vatten och värme om är är beräknad på en förbrukning om
3 326 kWh/år, medan hushållselen är beräknad till 2 970 kWh/år. Observera att
förbrukning varierar beroende på brukarbeteende och går att påverka genom att
t.ex. släcka lampor och tvätta mer sällan.

540 kr
960 kr
184 kr
600 kr
800 kr

Driftkostnader

Så mycket kostar det att bo i en bostad
om 124 kvadratmeter i Brf Fibulan
Här kan du läsa om vad det kan kosta att bo i en bostad om 124 kvm
i Brf Fibulan. Boendekalkylen är ungefärlig kan variera beroende
på brukarbeteende. Notera att uträkningen exkluderar avgift till
bostadsrättsföreningen samt kostnader kopplade till eventuella lån.
Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta ansvarig mäklare.
Se tidigare sida för boendekalkyl beräknad på 99 kvm.

Driftkostnader

Kostnad/mån

Kostnad/år

Uppvärmning ¹
Vatten ¹
Hushållsel ¹
Kabel-TV/bredband
Hemförsäkring

678 kr
830 kr
746 kr
300 kr
425 kr

8
9
8
3
5

Totalt

2 979 kr

35 748 kr

¹ Kostnader för el, vatten och värme om är är beräknad på en förbrukning om
4 142 kWh/år, medan hushållselen är beräknad till 3 360 kWh/år. Observera att
förbrukning varierar beroende på brukarbeteende och går att påverka genom att
t.ex. släcka lampor och tvätta mer sällan.

136 kr
960 kr
952 kr
600 kr
100 kr

