Krokomsbostäder erbjuder schyst boende till alla oavsett fas i livet.
Krokomsbostäder är Krokoms kommuns största hyresvärd med ett varierande utbud av
bostäder och lokaler i olika delar av kommunen och i varierande storlekar och prisklasser.
Ungefär vart sjätte hushåll bor hos oss vilket innebär ett särskilt ansvar att förvalta.
I våra 92 fastigheter på tretton platser finns även en del kontors- och affärslokaler.
Välkommen till Krokom du också!

Offerdalsvägen 25, Krokom
Tel. 0640 164 65
E-post: info@krokomsbostader.se
www.krokomsbostader.se

Välkommen till
Nygården i Aspås

Nygården i Aspås
Bostadsområdet Nygården ligger i en sluttning i området Prästänge
intill Byvägen i Aspås. Huskroppen rymmer sex fyrarumslägenheter i
två plan med två badrum, tvättstuga, förråd och uteplats. I anslutning
till lägenheterna finns parkeringsplats.
Området
Aspås ligger högt och vackert beläget, cirka 5 km
norr om Krokom utmed Föllingevägen. I byn finns
bland annat kyrka, skola, förskola, fritids, idrottsanläggningar och en bygdegård, Aspåsgården.
Här finns ett aktivt föreningsliv med bland annat
byalag, idrottsförening, hembygdsförening, skytteförening och ryttarförening.

Lägenheterna
6 lägenheter med 4 rum och kök i två plan 103,7
kvm.
Planlösningen har rum för samvaro grupperade i
en genomgående öppen fil, med köket mot gatan
och vardagsrummet mot fjällen. Sovrummen är
placerade på övre plan liksom badrum med tvättmaskin och torktumlare. I entreplanets badrum
står värmepumpen som levererar vattenburen
golvvärme.
Samtliga lägenheter har fiberanslutning och en
stor härlig altan i söderläge. I anslutning till varje
lägenhet finns ett uteförråd. Parkeringen vid entrén har tillgång till en kombinerad motorvärmare
och laddstolpe för elbil. På gården finns P-platser.
Området är rökfritt.

Hyra
4 rum och kök, 103,7 kvm – 9 635 kronor per
månad. I hyran ingår kallvatten, sophämtning och
parkeringsplats på egen uppfart.

Fasad- och planritning
Entrésidan vetter mot nordost och uteplatsen
mot sydväst. Plan 1 har en boarea på 52 kvm
och plan 2 har en boarea på 51,7 kvm. Totalt
103 kvm. Skissbilderna visar en lägenhet på
gaveln som har extra fönster i vardagsrum och
badrum på plan 1.

