
Propsbacken – med havet intill



Propsbacken i Bergkvara
Åtta toppmoderna lägenheter! Två hus med fyra 
3-rumslägenheter i varje hus, byggda 2017 i Bergkvara. 

Läget är fantastiskt, bara ett stenkast från vattnet! 
Se solen gå upp över Kalmarsund varje morgon när du 
intar morgonkaffet på balkongen. 

Bergkvara är ett riktigt sommar paradis för den som vill 
sola, bada, fiska och kanske till och med ha egen båt. 
Här kan du njuta av allt som hör ett modernt 
och havsnära boende till.

Hus 1 Plan 1 Hus 1 Plan 2



Boendefakta:

Hus 2 Plan 1

GOLV: Ekparkett i alla rum 
utom badrum och klädkam-
mare

INNERVÄGGAR: Vit målad 
microlitväv, tapet i vardags-
rum.

INNERTAK: Täckmålat vitt 
i alla rum. 

DÖRRAR: Vita innerdörrar, 
vita garderobsdörrar med 
ekkant, Daloc lägenhets-
dörr med runt fönster,  
mekanisk ringklocka, 
tidningsklämma utanför 
lägenhetsdörren.

FÖNSTER: Vita isolerglas 
trä/aluminium, vridfönster, 
utanpåliggande persienner.

KÖK: Köksskåp med 
vita luckor med ekkant, 
metallhandtag, skåpsinred-
ning med utdragbara lådor 
i möjligaste mån, spis med 
keramikhäll, diskmaskin i 
alla lägenheter, kyl och frys, 
samtliga vitvaror av märket 
Electrolux. Brandvarnare i 
varje lägenhet.

BADRUM: Plastmatta på 
golv, kakel på väggarna, 
WC, handfat med bad-

rumsskåp Ballingslöv och 
lampamatur ovanför, dusch, 
Tvättmaskin, Torktumlare i 
varje lägenhet.

TV/TELEFON: Telias bred-
bands-TV Lagom paket (ca 
25 kanaler) ingår i hyran. 
Telefon genom bredband 
sk IP-telefoni. Mediauttag i 
alla rum

BALKONGER: Alla 
lägenheter har inglasad 
balkong ut mot Kalmarsund 
med belysning och jordat 
eluttag. På södra sidan av 
lägenheten finns en öppen 
altanplats

LÅSSYSTEM: Nytt lås-
system 3 nycklar till varje 
lägenhet, samma nyckel 
även till förråd och miljöhus.

HISSAR: Nej.

POSTLÅDOR: Postlådor i 
rad nedanför vare trappa
Förråd: Lägenhetsförråd 
finns till alla lägenheterna 
på respektive gavel, 6 m2  
helt oinrett.

UPPVÄRMNING:
Bergvärme, vattenburen 
med vanliga element.

BOSTADSTYP: Hyresrätt.

ANTAL & BOSTADSYTA:
8 lägenheter
3 r o k   74,9 m2

  
PLANERAD INFLYTT:  
1 december 2017.

ADRESS: 
Skepparvägen 1A och 1B

INOM GÅNGAVSTÅND: 
Affär, skola, daghem, fritids, 
camping, badplats, restau-
ranger, busshållplats mm.

Hus 2 Plan 2



Med omtanke och engagemang
Torsås Bostads AB vill erbjuda bra boende för alla. Gammal som ung – i livets alla skeden. 
Som hyresgäst hos oss vill vi att du ska trivas och känna dig trygg. Till oss är du alltid 
välkommen att ringa om du har en fråga eller om något inte fungerar som det ska.

Torsås Bostads AB är det kommunala bostadsbolaget i Torsås kommun. 
Vi äger och förvaltar 550 lägenheter belägna i Torsås, Gullabo, Söderåkra och Bergkvara. 

Vill du veta mer om Propsbacken?
Välkommen att kontakta oss för mer information.

Jenny Fandrey Uthyrning 0486-332 64
Eva Johansson Uthyrning 0486-332 64
Kent Frost VD 0486-332 63

Torsås Bostads AB, Box 503, Dalgatan 1, 385 25 Torsås, Tel: 0486-332 64   E-post eva.johansson@torsas.se   www.torsasbostad.se


