DROPPEMÅLA

Villakänsla vid havet
Kom närmare havet och naturen i Droppemålas sköna omgivningar.
Upplev det avkopplande lantliga livet, med stadens utbud på behagligt
avstånd. Här byggs 20 välplanerade marklägenheter med trevliga utemiljöer,
goda kommunikationer, vackra naturområden och Brunnsparken endast ett
par hundra meter från bostaden. Få hyresrättens alla fördelar i ett modernt
boende med villakänsla. Varje lägenhet har egen uteplats på både framoch baksida, möjlighet till egna trädgårdsrabatter och parkering strax utanför
dörren. Droppemåla/Ekenäs är ett av Ronneby kommuns utvecklingsområden, med framtida planer på ytterligare lägenheter, bostadsrätter
och villabebyggelse.

Mer info och kontaktuppgifter
hittar du på ronnebyvaxer.se

FAKTA DROPPEMÅLA
Typ av boende: Hyresrätt
Antal: 20 st marklägenheter, varav:
Tvåor: 10 st
Treor: 5 st
Fyror: 5 st
Pris: Från 7 700 kr/mån. Hushållsel tillkommer.
Boendearea: 60–78 m2
Entreprenör/säljare: Möllan Fastigheter
Byggstart: Pågående
Inflyttning: Från och med årsskiftet 2021/2022
BEKVÄMLIGHETER
Tvätt-/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: Endast 3 km till centrala
Ronneby med all service som erbjuds där
Kommunikationer: Buss till Ronneby resecentrum
och de centrala delarna av Ronneby. Cykelväg till
skolor och centrum
Övrigt om området: I närheten finns flera strövområden, bland annat södra Brunnsparken, Ekenäs
badplats och småbåtshamn. Dessutom endast 3 km
till Ronneby golfklubb
KONTAKT
Byggare och hyresvärd: Möllan Fastigheter
Kontaktperson: Annette Svensson 070-400 48 89
www.mollanfastigheter.se

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 finns 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 finns 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 flygplats Kastrup – 2,5 timmar
Järnväg: Blekinge Kustbana, anslutning till stambanan
Vägar: E22, Rv 27 (Ronneby–Växjö)
Infrastruktur/bredband: Väl fungerande

