Jämför oss med
vem du vill !
Ett äkta Hjältevadshus för bara 1.206.125 kr *

välkommen
välkommen
till din
som
framtid

Gör en riktigt bra husaffär.
Lär känna 1,5-planshuset Alen 38,
som ingår i serien Röda paketet
från Hjältevadshus.

nyinflyttad

Söker du livskvalitet och exklusiv standard kontakta oss! Välj fritt, vi har
Söker
du livskvalitet
standard
kontakta
oss!
många bra
förmåner.
Alla husoch
kanexklusiv
anpassas
efter just
era önskemål.
Välj fritt, vi har många bra förmåner. Alla hus kan anpassa
efter just dina önskemål.

Upptäck vad du får för pengarna, t ex
14 mm ekparkett, a
 lufönster med spröjs
och kök från Ballingslöv som s tandard.
Och du kan få vattenburen golvvärme som tillval.

Just
nu unikt hösterjudande!
Kontakta
oss!
Karlskrona · Tyska
Bryggaregården
· Telefon 0455-270
77 · www.trivselhus.se

Välkommen att kontakta mig redan idag!
Hälsningar Johan
* avser hus ovan grund, färdigmonterat och klart

För mer information kontakta Johan
på tel: 0455-803 20
karlskrona@hjaltevadshus.se

Karlskrona • Tyska Bryggaregården 1 • Tel. 0455-270 77 • www.trivselhus.se

Långö
Här finns havsutsikt från alla fönstren. Bryggan är
belägen rakt utanför tomten. Vacker pool med gott om
solplatser runt om.
Bergvärme -05 Ommålat tak -05.

Kristianopel
Promenadavstånd till havet och vackra idylliska
Kristianopel.
Rymligt och bra boende i trevlig miljö, med massor av
möjligheter att få alla trädgårdsideér uppfyllda.

Allatorp
Nybyggda fem rum och kök i natursköna omgivningar
strax utanför Karlskrona. Öppen planlösning från
kök mot vardagsrum, två badrum och braskamin i
vardagsrummet. Stor altan i vinkel och dubbelgarage.
Nära till aktiviteter, barnomsorg och natur.

Sturkö
Välplanerad villa på vackra Sturkö med närhet till havet.
Vacker kakelugn i vardagsrummet och stor altan med
inglasad del.
Stor trädgårdstomt med vedförråd, garage och nybyggd
gäststuga. Nära skola, affär och kommunikationer.

Villa Aurora
Underbara 10 rum och kök. Representativ 20-talsvilla
med falsat koppartak. Imponerande takhöjd med
stuckaturer och väggmålning i entrén. Vackra rum med
herrgårdskänslan bevarad och med djupa fönsternischer,
pardörrar och kakelugn. Två terrasser med utsikt över
Nättrabyån.

Idehult
Vackert äldre hus med stor fruktträdgård och gårdsplan
framför stor ladugård i gott skick. 6 hektar betesmark i
anslutning till byggnaderna. Perfekt för den som söker
charmigt boende med avskilt läge och goda möjligheter
att hålla hästar eller andra djur.
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www.hittahemmaklarbyra.se

Telefon
0455-199 90

