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Beskrivning av byggnaden

Huset är centralt beläget i Lenhovda vid 
Köpmangatan och är byggd i två plan. 
Totalt ryms i byggnaden 8 st lägenheter - 6 
st 3RoK och 2 st 2RoK. Fasaderna är av 
puts respektive liggande träpanel och taket 
utgörs av betongpannor.
Entrén vänder sig välkomnande mot gatan 
och trapphuset är genomgående för bästa 
tillgänglighet och närhet till cykelparkering 
under tak och sophuset som är placerade 
på baksidan av huset. Parkering finns 
lättillgänglig söder om byggnaden.
I anslutning till trapphuset - som är försett 
med hiss -finns ett barnvagnsrum med 
utrymme för rollatorer och rullstol.

Lägenheterna har rymliga balkonger, alt 
uteplatser i attraktiva väderstreck. Tvätt-
maskin och tumlare liksom klädkammare 
finns i varje bostad.

Lägenhetsstorlekar:
3RoK 74,5 kvm och 75,5 kvm
2RoK 60 kvm

  

BESKRIVNING AV HUSET

Huset är centralt beläget i Lenhovda vid Köpmangatan 
och är byggd i två plan.

Totalt ryms i byggnaden 8 st lägenheter - 6 st 3 rum och kök 
och  2 st 2 rum och kök. Fasaderna är av puts respektive 
liggande  träpanel och taket utgörs av betongpannor.

Entrén vänder sig välkomnande mot gatan och trapphuset  är 
genomgående för bästa tillgänglighet och närhet till 
cykelparkering under tak och sophuset som är placerade på 
baksidan av huset. 

Parkering finns lättillgänglig söder om byggnaden. 
I anslutning till trapphuset - som är försett med hiss - finns 
ett barnvagnsrum med utrymme för rollatorer och rullstol.

Lägenheterna har rymliga balkonger, alternativt uteplatser i 
attraktiva väderstreck. Tvättmaskin och tumlare liksom 
klädkammare finns i varje bostad.

Lägenhetsstorlekar
3 rum och kök 74,5 kvadratmeter och 75,5 kvadratmeter
2 rum och kök 60 kvadratmeter
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Apoteksgatan 5,  360 73 LENHOVDA   
Tel 0474-476 80    
info@uppvidingehus.se    
www.uppvidingehus.se
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