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En nybyggd och fräsch lägenhet med bästa läge 
och alla tänkbara bekvämligheter och naturen och 
havet inpå knuten. Ja, så är livet i Brf Lanesunds-
viken. 

Området ligger på bästa läge med all tänkbar  
service och shopping som krävs för ett modernt 
och bekvämt liv för hela familjen. Göteborg har 
man på ett behagligt pendlingsavstånd med bil, tåg 
eller buss och Torp köpcentrum ligger på bekvämt 
avstånd några minuter bort med bilen.

Välkommen till Brf Lanesundsviken i Uddevalla – ett boende som 
andas frihet, rymd och livskvalitet. Här bjuder naturen på milsvid 
havsutsikt och du bor bekvämt i en nybyggd lägenhet med närhet 
till all den service och shopping som krävs för ett bekvämt liv för 
hela familjen. Njut av bad och båtliv och avkopplande promenader  
i skog och mark, direkt utanför knuten.

Luftiga lägenheter  
i smakfull design med
havet som granne

När du flyttar till Brf Lanesundsviken kan du välja att bo i allt från en ytsmart 
2:a till en luftig 4:a med plats för den stora familjen. Samtliga lägenheter har 
härliga uteplatser eller balkonger så att du kan njuta av den fina naturen.

Lägenheterna har en öppen planlösning mellan kök och vardagsrum och man 
får direkt genomblick från hallen och ut mot uteplatsen. Lägenheten har 
genomgående vita väggar, vita innerdörrar och parkettgolv i samtliga rum 
förutom klinker vid entrédörr och i badrum. Kökets rena grundkänsla med vita 
väggar följs upp i ett vitt kakel och den maskinella utrustningen består av kyl, 
frys, diskmaskin och mikrovågsugn. Det helkaklade badrummet är placerat i 
direkt anslutning till entrén och utrustat med handdukstork och kombinerad 
tvättmaskin under en praktisk tvättbänk, duschen har en duschvägg i glas som 
är lätt att öppna och fälla undan. Lägenheterna har praktisk och genomtänkt 
förvaring.

Husen i Brf Lanesundsviken är moderna byggnader med ett formspråk som 
kopplar till klassisk skärgårdsbebyggelse. Stora fönsterpartier släpper in ljus  
och utsikt över berg och hav. Skönhet du aldrig tröttnar på. 

Ene-Rita Sjögren 
Privatbostäder och
Sverigebogården
Kundansvarig  
BRF Lanesundsviken
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Mobil: 0709-66 80 56
Växel: 0303-72 80 50
E-post: ene-rita.sjogren@privatbostader.se

Intresserad? 
Ring eller maila 

oss för mer  
info!

Brf Lanesundsviken består av sex hus med fyra lägenheter i  
varje. Praktisk parkering för både bil och cykel centralt i området. 

Situationsplan  
Brf Lanesundsviken
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