
Nyproduktion med närhet till Säters centrum
Kvarteret Liljan



Vi bygger nytt i kvarteret Liljan med närhet till Säters centrum. 
Det blir ett modernt boende med 74 hyreslägenheter med hög 
standard och inglasade balkonger.

Samtliga våningsplan får tillgång till hiss, så tillgängligheten blir 
god. Carport kommer att finnas att hyra. Boendet blir helt rökfritt.

Från kvarteret Liljan är det mycket nära till det mesta. Centrum, 
matbutiker, busshållplats, tågstation, skolor och barnomsorg.

Byggstart hösten 2018 med inflyttning 1 september 2020.

Nyproduktion i SäterKvarteret Liljan /

Är du intresserad? 

Gör din intresseanmälan under Mina sidor 
eller ring på 0225-554 08 för mer information.

Läs mer på www.saterbostader.se



1 rum och kök | Storlek: 34,8 kvm | Hyra: ca 4 900 kr/månad

Storlek & hyrorPlanlösning /

Lägenheterna blir i storlekarna 1-4 rum och kök, med öppen 
planlösning. Samtliga lägenheter har förrådsyta och klädkammare 
inom lägenheten. Badrummen har tillgängligt placerad tvättmaskin 
och torktumlare. 

Vid de större lägenheterna, 3-4 rok, är köken separerade från 
vardagsrummen. Separerade funktioner är ofta en planlösning 
att föredra i större lägenheter då fler personer bor i lägenheten.

Balkongerna är inglasade och placerade med utgång från 
lägenheternas vardagsrum.

Sovrum med klädkammareBadrum med tvättmaskin



2 rum och kök | Storlek: 53,8 kvm | Hyra: ca 6 700 kr/månad

2 rum och kök | Storlek: 54 kvm | Hyra: ca 6 730 kr/månad



3 rum och kök | Storlek: 75,4 kvm | Hyra: ca 8 500 kr/månad

4 rum och kök | Storlek: 91,9 kvm | Hyra: ca 10 000 kr/månad
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Säterbostäder AB

Västra Långgatan 6
Box 123
783 23 Säter

Besökstid
Vardagar 9-11, 13-16

Telefon
Växel: 0225-554 00
Uthyrning: 0225-554 08

E-post
info@saterbo.sater.se

www.saterbostader.se


