
  
 

 

PRESSMEDDELANDE 
2019-09-02 
 
 

Rekordsnabb uthyrning på Taggvägen 
 
På en av Alvestas mest eftertraktade tomter, Taggvägen, står snart AllboHus nya fastighet kv. Tryffeln 
klar. Det eftertraktade läget är ovanligt för nya hyresrätter och samtliga 24 lägenheter hyrdes ut 
rekordsnabbt och nu är alla kontrakt tecknade.  

- Många av hyresgästerna har följt bygget ända från start och höll sig framme och anmälde 
intresse så snart lägenheterna släpptes eftersom läget är så trevligt. Det som har överraskat de 
nya hyresgästerna mest är att lägenheterna är så ljusa med stora fönster och öppna ytor, säger 
AllboHus Marknadschef Caroline Fagerström.  

 
Efterfrågan på de nyproducerade lägenheterna i kvarteret Tryffeln har varit hög och redan första dygnet 
efter att de 24 lägenheterna släpptes på AllboHus webbsida hade 171 intresseanmälningar gjorts.  

- Det är oerhört betydelsefullt att vi har lyckats bra med uthyrningen av lägenheterna med tanke 
på våra framtida satsningar med nya bostadsprojekt, säger Caroline.  

 
Lägenheterna har hyrts ut i AllboHus ordinarie bostadskö och det som avgör vem som får hyra bostaden 
är antalet köpoäng. Kvarteret består av så kallade BasBo hus som byggs av Sölvegårds Entreprenad på 
uppdrag av AllboHus. Lägenheterna har parkettgolv i alla rum, balkong eller uteplats samt är utrustade 
med tvättmaskin och torktumlare i badrummet.  
 

- Vi är stolta över att kunna erbjuda nybyggda lägenheter i ett fint läge som kombinerar ett lugnt 
och trivsamt boende med närhet till skola, idrottshall och natur. I kv. Tryffeln möter vi de krav 
som både kunder och omvärlden ställer på framtidens boende, berättar Caroline.  

 
Nybygget av kv. Tryffeln ligger i linje med AllboHus strategi, där företaget satsar på en omfattande 
nyproduktion. Under året planeras byggstart av ytterligare 48 nya lägenheter i Alvesta kommun.  
 
För den som inte hade tillräckligt med köpoäng för att få en lägenhet i kv. Tryffeln kommer snart en ny 
chans.  

- I mitten av september släpper vi 44 hyresrätter i centrala Alvesta i det som nu heter Söderbacka. 
De 44 lägenheterna är exklusivt för de som fyllt 65 och kommer bli ett av Sveriges mest centrala 
65+ lägenheter med nära till både butiker, vårdcentral, restauranger och kommunikationer. Den 
14 september håller vi öppet hus för alla nyfikna, oavsett ålder. Då finns möjligheten att besöka 
Söderbacka och titta på de fina lägenheterna, avslutar Caroline. 
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