
Månadshyra inkl. värme och vatten 

1 r.o.k.   37,5 m²  3 906 kr/mån.

2 r.o.k.   53,0 m²  5 521 kr/mån.

2 r.o.k.   61,5 m²  6 406 kr/mån.

inflyttningsdatum: 1 mars och framåt

Nyproducerade lägenheter 
Stråkenvägen 7, Sandhem

Vi bygger till 3 st lägenheter på Stråkenvägen 7. Huset är byggt i början på 1990-talet
och innehåller idag 9 bostadslägenheter. 
I huset finns också lokaler för biblioteket samt ”Träffpunkten”.
Lägenheterna är två stycken 2 r.o.k. på 61,5 resp. 53 m2 samt en 1 r.o.k. på 37,5 m2. 
De är ljusa och har en hög standard. 

I varje lägenhet finns kyl och frys, diskmaskin samt hällspis.  I alla rum ligger parkettgolv. 
Badrummen har kaklade väggar, duschväggar i glas och en kommod med el-uttag för 
t.ex. eltandborste. Trots att lägenheterna  är moderna har vi byggt dem så de passar in 
i husets 90-talskarraktär, vilket man kan se i utförande på kök, fondvägg och den 
fasta belysning som finns i lägenheterna.

I huset finns en gemensam rymlig tvättstuga med moderna maskiner. 
På gården finns miljörum, cykelförråd och 
uteplatser för trivsamma  stunder med grannar. 
Tvärs över gatan finns livsmedelsaffär, 
boule-bana och längre bort på samma sida 
ligger Sandhems Pizzeria.

Vid intresse för lägenheterna,
kontakta vår Sophie på telefon 0392-142 31.
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Mullsjö Bostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag som verkar för 
att skapa en väl fungerande och attraktiv hyresmarknad i Mullsjö 
kommun. Det uppnår vi genom att erbjuda välskötta fastigheter, 
tryggt boende, hög servicegrad och ett personligt bemötande.

Vi strävar efter att värna vår miljö och arbetar för att använda den 
energi vi förbrukar i våra fastigheter på bästa sätt och att minska 
vår miljöpåverkan.

Vi reserverar  oss för att detaljförändringar kan ske mot 
 uppgifterna i prospektet.

Tecknade illustrationer och markritning kan avvika från det slutliga utförandet.

Mullsjö Bostäder AB, Box 47, 565 21 Mullsjö
mullsjobostader@mullsjo.se • 0392-142 30

www.mullsjobostader.se

Sandhem ”världens bästa by” 
tillhör Mullsjö kommun och har cirka 700 invånare. Eftersom det finns tågstation 
så når man Mullsjö och Falköping på en kvart, Jönköping och Skövde på 35 minuter 
och Göteborg på 1 timme och 40 minuter. Skola och barnomsorg är god precis som 
närheten till affär och bibliotek. Sandhem ligger mycket vackert med underbara 
strövområden med både bär, svamp, sjöar och vattendrag. Den speciella Sandhemsandan
gör att folk hjälper varandra och här finns ett rikt föreningsliv och en bra samlingslokal 
mitt i samhället.     
  
   


