Inre Kustvägen

Centralt mellan hav och ås med tillgång till Sveriges längsta sandstrand, kommunikationer,
golfbanor och stora spännande naturområden inom gångavstånd.
Framtidssäker investering

Nya småstaden Allarp
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Vi ger Allarp TRIPPEL A för läget.
A - för närhet till Sveriges längsta sandstrand, ridanläggning, golf, tennis, rodel, skidor, saltvattenbassäng, natureservat mm
A - för närhet till kommunikationer, E6, buss, tåg, flyg, belysta gång- och cykelvägar - Kattegattleden
A - för service. Befintligt, påbörjad och planerad, förskola, skola, Ica nära, Willys, IcaMaxi, bageri, byggvaruhandel, resturanger mm
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Förskolan i Allarp
Mitt i bostadsområdet Allarp bygger Laholms kommun
nu en ny förskola för 80-100 barn, som öppnar vintern
2016. Öppen planlösning och generösa ytor inom och
utomhus där barnen kan utvecklas och trivas i lek och
lärdom.

Flexibel plan

för ert EgnaHem-bygge

Laholmshem Hyresrätter
Nya hyresrätter i moderna och fräscha lägenheter. Laholmshem har påbörjat byggnation av tre kombo hus.
Det blir betong hus med 36 lägenheter som kommer att
vara inflyttningsklara hösten 2016. Företaget har säkertällt mark för ytterligare lägenheter som kommer att
uppföras i fortsättningen.
www.laholmshem.se

Skummeslövs Ängar – bostadsrätter Brf Strandheden
Skummeslövs ängar AB kommer under 2016 att uppföra
de första 16 bostadsrätterna av 56 i dessa mycket fina
arkitektritade byggnader. Första 16 lägenheterna för inflyttning hösten 2016 är nästan slutsålda. Andra etappen
med 24 lägenheter blir klar sommaren 2017.
Besök oss på www.skummeslovsangar.se eller kontakta vår mäklare Kent Lundgren hos Länsförsäkringars
fastighetsförmedling i Laholm.

Strandheden Bostadsrätter
I Skummeslövsstrand planerar vi nu att uppföra 27 radhus i brf-form. Boytan är 113 m2 och med ett koncept
som uppfyller alla behov som en småbarnsfamilj har.
Bostaden är nyckelfärdig, till och med trädgården är
anlagd. Bättre läge får du leta efter.
27 Bostadsrätter i Brf Strandheden
112,5 m2
Avgift: 4 500 kr i månaden
Insats: fr. 1 500 000 kr
För mer info se:
www.brfstrandheden.se

Variation ger valmöjligheter!

Framtidssäker investering

med Trippel A läge i Allarp

Skummeslövs Ängar

Vi erbjuder nu byggklara tomter för valfri byggnation.
Villatomterna är från 600 kvm och 680.000 kr. Här kan ni
utforma och bygga familjens eget hem, så som ni
vill ha det och i den takt ni själv önskar.
Har vi råd?
Tomt från pris
Anslutningar
Pengar att bygga för*
Er investering

680.000 kr
120.000 kr
2.800.000 kr
3.600.000 kr

Radhus

Förskola

Villatomter

Laholmshem

*Kolla med någon av Sveriges framstående småhusleverantörer hur mycket hus du får för pengarna att bygga för.
Enligt ovan kalkyl blir månadskostnaden ca 8.800 kr för
ränta och amorteringar. Kontakta oss så hjälper vi gärna till
med er kalkyl
Så går du vidare
Kontakta din mäklare för mer konkret information kring
köpet. Du kan också gå in på vår hemsidan
www.allarp.com för mer information.

Kustvägen 182, Mellbystrand • Ryssgatan 5, Laholm
0430-282 50 • info@danfors.se • danfors.se

