
Inflyttning är planerad till 1 mars 2020.

Du kan anmäla ditt intresse på karlskronahem.se. 
cirka tio månader före planerad inflyttning.

Fördelningen av lägenheterna kommer att ske 
genom Karlskronahems vanliga köpoängssystem. 
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Balkong/uteplats
Inglasade balkonger mellan 12–21 kvm. 
Gemensam innergård.

Hiss
Det finns hiss i samtliga trapphus.

Tillgänglighet
Hög tillgänglighet med stora hissar,  
lägenheter utan trösklar och halkfri  
klinker. Tre hus på gården för laddning  
av permobiler etc.

Parkering
Parkeringsplats ingår ej i hyran utan  
hyrs separat. 

L�genheterna
1 rum och kök: 6 st. ca. 41 kvm

2 rum och kök: 18 st. ca. 55 kvm

2 rum och kök: 1 st. ca. 61 kvm

2 rum och kök: 2 st. ca. 68 kvm

3 rum och kök: 8 st. ca. 85 kvm

Med lummig innergård, inglasade balkonger i västerläge och närhet till alla 

bekvämligheter i Lyckeby kan Vintern erbjuda ett tryggt och långsiktigt boende.

Här finns möjlighet att leva ett aktivt liv på ett enkelt sätt, med gångavstånd 

till mataffärer, vårdcentral, kaféer och naturen inpå knuten. I samlingslokalen 

kan du samla släkt och vänner till fest – eller lära känna nya bekantskaper genom 

Vinterns gemensamma aktiviteter. Här byggs 35 lägenheter för dig som är 65+. 

 

Välkommen till ditt nya boende i Vintern!

Illustrationer: LewisJonsson Arkitektkontor AB

Standard/Materialval
• Klinker i hall.

• Ekparkett i samtliga rum.

• Köket går i ljusa toner, vitt kakel  

 och bänkskiva i eklaminat.

• Diskho med hög vattenkran.

• Diskmaskin.

• Samtliga vitvaror är vita.

• Köksinredning med draglådor.

• Kakel och klinker i badrum.

• Tvätt och torktumlare samt  

 handdukstork i badrum.

• Rymlig klädkammare.

• Förhöjt brandskydd.

Varm gemenskap i Vintern

Det byggs 35 
    nya hyresr�tter
• Tre våningar

• Ettor, tvåor och treor

• Gemensamhetslokal  
  69 kvm på bottenplan

Karlskronahems  
   boendekoncept 65+

Planritning  
�ver husen  
i omr�det  
Vintern
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