RISATORP

Lantligt nära centrum
Upplev känslan av att bo i villa, med den extra friheten som hyresrätten
ger. Risatorp erbjuder det lugna lantlivet och Ronnebys centrumkärna
inom cykelavstånd. Här byggs 24 välplanerade marklägenheter med trevliga
utemiljöer, goda kommunikationer, vackra naturområden och Brunnsparken
endast ett par hundra meter från bostaden. Med egen uteplats på både
fram- och baksida, möjlighet till egna trädgårdsrabatter och parkering
strax utanför dörren, blir boendeupplevelsen nära den att bo i villa.
Risatorp är ett av Ronneby kommuns utvecklingsområden, med
framtida planer på ytterligare lägenheter,
villabebyggelse och förskola.

Mer info och kontaktuppgifter
hittar du på ronnebyvaxer.se

FAKTA RISATORP
Typ av boende: Hyresrätt, Möllan Fastigheter
Antal: 24 st marklägenheter, varav:
Tvåor: 12 st
Treor: 6 st
Fyror: 6 st
Pris: Från 7 300 kr/mån. Hushållsel tillkommer.
Värme, vatten, sophämtning ingår i hyran
Boendearea: 60–78 m2
Byggstart: Pågående
Infytning: Från och med våren 2019
BEKVÄMLIGHETER
Tvät-/diskmaskin: Egen tvättmaskin,
torktumlare och diskmaskin
Parkeringsmöjligheter: Parkering utanför dörren
Balkong/uteplats: Egen uteplats på fram- och
baksida
Tillgänglighet: Mycket god. Samtliga lägenheter
är utan höjdskillnader och trappsteg
Övrigt: Fiberuppkoppling. Möjlighet till egna
trädgårdsrabatter för plantering
OMGIVNING
Service i närheten: Skolor, vårdcentral, folktandvård, apotek, minilivs, bank och snabbmat fnns
på cykel- och gångavstånd
Kommunikationer: Buss till Ronneby resecentrum och de centrala delarna av Ronneby. Cykelväg till skolor och centrum
Övrigt om området: I närheten fnns fera
strövområden, bland annat Brunnsparken,
Risanäs och vid Persborgsgölen

Om Ronneby
Ronneby kommun är en plats rik på historia och visioner. Här arbetar vi alla
tillsammans. Vi utbyter idéer, utvecklar verksamheter inom näringslivet och
gör investeringar i offentlig service. Här fnns bra boende i olika miljöer, utrymme för rekreation, kulturliv och en berikande fritid. Här ligger hållbarhet
och miljö ständigt i fokus, med siktet inställt på att bli Sveriges första
hållbara kommun. Här fnns en plats för allt och alla. Nu satsar vi för
framtiden och skapar Växtkraft i Ronneby kommun.

Folkmängd kommun: 29 695 invånare
Tätorter: Ronneby, Backaryd, Belganet, Bräkne-Hoby, Eringsboda,
Hallabro, Johannishus, Kallinge, Listerby, Saxemara
Flygplatser: Ronneby Airport, Köpenhamns fygplats
’Kastrup – 2,5 timmar
Järnväg: Blekinge Kustbana, anslutning till stambanan
Vägar: E22, Rv 27 (Ronneby–Växjö)
Infrastruktur/bredband: Väl fungerande

