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Ett stenkast från centrala Alvesta, vid Sköldstavägen, 
ligger AllboHus senaste tillskott, kv. Pionjären. Här finns 
2 nya höghus med totalt 55 välplanerade och trevliga 
lägenheter i storlekarna 1 rok - 3 rok.

Lägenheterna har antingen egen balkong eller uteplats 
och AllboHus har omsorgsfullt valt material och ytskikt 
för att skapa hemtrevnad. Standard för alla lägenheter 
är helkaklat badrum med tvättmaskin och torktumlare, 
ekparkett, klinker i hallen och längsmed köksbänken. 

Från kv. Pionjären har du nära till butiker, restauranger, skola, 
vårdcentral, idrottshall och simhall. 100 meter bort finns 
vackra Hagaparken som bjuder in till utomhusaktiviteter 
för stora som små. I anslutning till parken finns ett elljusspår 
för joggingturer och promenader.

Hyr en lägenhet i kv. Pionjären och få alla fördelar med 
hyresrätten: slipp fundera över underhåll, snöskottning, 
gräsklippning, trappstädning, reparationer och mycket 
mer. Här kan  du leva gott och njuta av vardagen.  

Välkommen till kv. Pionjären i Alvesta

Hus: 2 st

Antal våningar: 5 st

Antal lägenheter: 55 st

Lägenhetsstorlekar: 1 rok (15 st), 2 rok (20 st), 3 rok (20 st)

Varmhyra: Ja

El och vatten: Individuell mätning och debitering

Förråd: Ja, separat ej uppvärmt förråd

Tvättstuga: Egen tvättmaskin och torktumlare i badrum

Diskmaskin: Nej men det är möjligt att välja till mot en kostnad

Golv: Ekparkett, klinker i badrum, hall och längsmed köksbänk

Uteplats/balkong: Ja, balkong eller uteplats

Hiss: Ja

Boinfo

2 rok á 60,4 m²
7 417 kr/månad

3 rok á 71,9 m²
8 792 kr/månad

Exempellägenheter

Gå en digital rundtur 
i lägenheterna genom 
att scanna koden. 



För att ha chansen att hyra en av de fina lägenheterna i kv. Pionjären måste du vara registrerad i AllboHus bostadskö. 
Uthyrningen sker via den ordinarie bostadskön vilket innebär att den sökande som har högst köpoäng blir erbjuden 
att hyra lägenheten. Det är lätt att registrera sig, följ bara stegen nedan. 

1.  Registrera dig på Mina sidor via www.allbohus.se.

2.  När du är inloggad väljer du Lediga lägenheter.

3.  När du hittat den lägenhet du är intresserad av klickar du på Läs mer.

4.  Nu kan du läsa mer om lägenheten och området och vill du göra en intresseanmälan för denna lägenhet klickar 
      du på Gör intresseanmälan.

5.  Den person som har högst köpoäng samt uppfyller uthyrningskraven blir erbjuden att hyra lägenheten. 

Så gör du en intresseanmälan

Kontakt

Har du en fråga eller behöver du hjälp med något? Du är 
alltid välkommen att kontakta AllboHus oavsett vad 
ditt ärende gäller. Du når oss enklast via mail men kan lika 
gärna besöka oss på webben, Facebook eller ringa. 

Öppettider
Måndag - fredag
Kl. 09.30-15.00
Lunchstängt kl. 12-13

Mail
info@allbohus.se

Telefon
0472-145 15

www.allbohus.se

Storgatan 15A
342 30 Alvesta


