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”Välkomna till en oas mitt i stan,  

Att sitta på balkongen i solen en ljummen vårkväll och kolla på solnedgången med ett glas 

champagne, sluta ögonen och bara njuta. Det har varit en riktig lyx för oss. De extra 15 

kvadraten med trädäcket och infravärmen är en magisk plats ifrån mars till oktober och har 

blivit en favoritplats efter jobbet och på helger. Solen ligger på ifrån lunch och hela vägen 

tills solen går ner, dra ner markiserna vid behov.  

För oss har detta varit ett bekymmersfritt och lättskött boende med närhet till det mesta.  

Att kunna vakna upp tidigt en morgon i december, ta hissen ner till garaget där elbilen står 

på laddning. Inga rutor att skrapa och befinna sig på de stora lederna inom minuter har varit 

perfekt läge för oss. Busshållplatser har du inom tre minuters gångavstånd som tar dig in till 

stadens puls, restauranger och shopping. 

När du behöver handla hem mat så tar du en snabbtitt på ICA Maxis parkering ifrån 

balkongen, är det fullt med bilar så väntar du i 15 minuter med att åka ner, på gångavstånd 

hittar du även en mindre Coop butik med det mesta som behövs till vardags. 

Som aktiva personer så har vi uppskattat närheten till Delsjön, på 15 minuters gångavstånd 

så är du vid badplatsen. Välbesökt av oss framförallt efter en joggingtur runt sjön. 

Golfklubben ligger så nära att du kan ta klubborna på ryggen, även en och annan lunch i 

deras fina restaurang har det blivit av. På vintern om det finns tillgång på snö görs det spår 

på golfbanan eller på sjön,  padelhallen är också fin med en bra takhöjd.  

Lägenheten är ljus och med en öppen fin planlösning, du kan med lätthet duka upp till fest 

för nära och kära. Att fira nyår med utsikten över fyrverkerispektaklet är något som verkligen 

borde upplevas.  

Det är en tyst fastighet och det ingår ett källarförråd. Precis vid korridoren som leder till 

garaget har vi haft laddplats för en av våra elbilar  

Vi har stortrivts och känt oss priviligierade i den här lägenheten, och de är vi övertygade om 

att även ni kommer att göra :)”.  


