
Att bo mitt i byn är få 
förunnat, men nu får fler 
chansen när Älmhultsbo-
städer bygger 48 lägenhe-
ter i kvarteret Kvarnen, 
mellan Eriksgatan och 
Hantverksgatan.

– Det är en av de sista lediga 
tomterna i centrala Älmhult, 
säger fastighetschef Magnus 
Johnsson.

Intresset är förstås stort för de 
nya husen, som är färdiga för 
inflyttning 1/5 respektive 1/8 
2019. 

– Vi bygger fyra hus i fyra vå-
ningar med enbart tvåor och 
treor, berättar boendechef Lin-
da Johansson.

Bostadskön i Älmhult är lång 
och efterfrågan gäller mindre 
lägenheter, vilket är anled-
ningen till att man helt avstått 
från att bygga större än 3 r o k. 
– Det här är ett boende som 
passar alla typer av hyresgäs-

ter. Flera som ska sälja sin vil-
la tycker att det är perfekt att 
bo så centralt. Med närheten 
till stationen klarar man dess-
utom bra utan bil, fortsätter 
Linda Johansson.

Utgångspunkten var att detta 
skulle bli ett boende med hög 
standard, både utvändigt och 
invändigt.

– Lägenheterna har öppen 
planlösning och är försedda 
med tvättmaskin, torktumlare 
och diskmaskin, berättar fast-
ighetschef Magnus Johnsson. 

Både tvåorna och treorna har 
ljusinsläpp från minst två håll, 
egen balkong eller uteplats 
samt tillgång till en gemen-
sam, möblerad takterrass. 

– Dessutom har alla ett vinds-
förråd, vilket betyder att man 
har allt i sitt eget hus och inte 
behöver gå ut för att nå sitt 
förråd, vilket kan upplevas 
som en trygghetsfaktor, fort-
sätter Magnus Johnsson.

Kvarteret Kvarnen är arkitekt-
ritat och även exteriören är ge-
nomtänkt med fasader klädda 
i tåligt skivmaterial i jordnära 
färger som både känns samti-

da och matchar de omkringlig-
gande husens puts- och tegel-
fasader. En trädgårdsarkitekt 
har planerat grönytorna runt 
husen där det också finns 
plats för att umgås med gran-
narna.

Det finns ett stort intresse från 
Älmhultsborna för de 48 lä-
genheterna, som i första ske-
det är tillgängliga efter kölis-
tan. Skulle det eventuellt bli 
några som inte är bokade 
släpps de till hela bostadskön 

6 månader innan respektive 
inflyttningsdatum och då är 
det först till kvarn som gäller!

– Många som tidigare har ägt 
sitt boende kommer att inse 
hur bekvämt det är att bo i en 
hyresrätt med jourhjälp dygnet 
runt om något problem skulle 
uppstå, konstaterar Linda Jo-
hansson.

Bekvämt och attraktivt boende mitt 
i centrala Älmhult växer fram

ANNONS ÄLMHULTSBOSTÄDER

Exempel planlösning 2:a

Exempel planlösning 3:a

Den här texten är produce-
rad av Älmhultsbostäder. 
Den är inte skriven av 
Smålandspostens  
journalister.

 
MER INFO

 
Fyra hus med fyra 
våningar och tolv 
lägenheter i var-
dera. 

Plan 1: Tre 2:or på 54,8 
m2 och en 3:a på 72 m2.

Plan 2: En 2:a på 54,3 
m2, två 3:or på 71,6 m2 
och en 3:a på 72,2 m2.

Plan 3: Samma lägen-
hetsfördelning som 
plan 2.

Plan 4: Lägenhetsförråd 
och teknikrum. 

Hiss och trappa 
förbinder alla planen 
med varandra.

Inflyttning: 
Etapp 1 – 1/5 2019
Etapp 2 – 1/8 2019

Mer info på 
www.almhultsbostader.se


