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Byggstart för 10 bostäder i moderna 
parhus – en plats att slå sig till ro.



KVARTERET
STRÖMMA.
Välkommen till Strömma och din nya bostad! 
På Sömnadsvägen får du ett lugnt och naturnära 
boende, med gångavstånd till såväl handel  
som skola. Här bygger vi moderna, nyckelfärdiga 
parhus. Ett boende som du kan anpassa efter  
dina önskemål och behov.
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Strömma är ett område på framväxt! De stora byggnaderna vid 
Mieån rymde tidigare ett bomullsspinneri som grundades under 
1800-talets första hälft. I dag rymmer lokalerna bland annat de 
populära utflyktsmålen Kreativum Science Center och Blekinge 
Exotiska värld. Där ligger också Karlshamns Montessoriskola med 
åk F-6. Från Sömnadsvägen har du gångavstånd till så väl barn- 
omsorg som handel, med centrala Karlshamn inom cykelavstånd 
på bra cykelvägar. Samtidigt finns lugnet och naturen precis inpå 
husknuten. En plats att slå sig till ro!

AVSTÅND:
Busshållplats 600 m
Idrottshall 460 m
Skola 700 m
Mataffär 1,1 km
Blekingesjukhuset 1,5 km
Karlshamn station 3 km
Stortorget 3,6 km

Välkommen till ditt nya kvarter! 
Här bygger vi moderna enplansparhus med totalt 10 bostäder. Varje bostad 
har en boyta på 100,5 kvm, med en välplanerad, öppen planlösning. Som 
sidobyggnad ingår carport och ett förråd. Färdigmålad fasad med liggande 
träpanel, modern takonstruktion och en gedigen skiljevägg mellan husets 
två bostäder. Tomten är på ca 550 kvm med gräsmatta och häck. Stenlagd 
uppfart till hus, carport och förråd.

Nyckelfärdig 
bostad:

2.595.000 kr 



plAnlÖSning boyTA 100,5 KVM
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Kvarteret
Strömma

– en plats att
slå sig till ro.

Anmäl ditt intresse på:
www.pmbsverige.se



PMB är framtidens byggentreprenör med 
cirka 50 anställda i södra Sverige. PMB föddes 1982 och 

har sedan dess utfört bygguppdrag åt kommuner, 
fastighetsbolag, privatpersoner och industrin med högsta 
kundnöjdhet. Vi är kända för att ta varje bygguppdrag på 

fullaste allvar, tänka hållbart och leverera på utsatt tid.

Läs mer om våra byggplaner på
www.pmbsverige.se
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