
Seniorboliger i Rødekro
Alle boliger ligger direkte ud til 
en kommende bypark midt i byen 
med kort gå-afstand til indkøb- og 
der er gode transportmuligheder 
med bus eller tog.
Boligerne har alle store terrasser 
eller altan mod syd eller vest ud 
mod byparken. Boligerne findes i 
følgende størrelser:

• 2-værelses på 80 m2 
• 3-værelses på 94 m2  

Alle boliger har også adgang til 
stort fælleslokale  med et anret-
terkøkken til fælles aktiviteter, som 
også kan lejes til privat fødselsdag 
for små penge samt 2 gæsteværel-
ser.
Alle rum er med gulvvarme, 
store klinker i køkken, entre og 
badeværelse, som vist med grå, 
stue/alrum og værelser med slid-
stærkt LVT-trægulv vist som brun.
Køkken er fra Invita med sorte 
Kermit bordplader.

Horup Bolig
Styrtom Skovvej 12
6200 Aabenraa
Telefon +45 7362 6200
Email: post@horup.dk
www.horupbolig.dk

Lejlighed nr. 1
Etage: Stuen
Type: 2 værelser
Størrelse: 80 m² 
Terrasse:  29 m²

Østergade 1, 6230 Rødekro
Nr. 1  ·  2 værelser  ·  80 m²



Seniorboliger i Rødekro
Alle boliger ligger direkte ud til 
en kommende bypark midt i byen 
med kort gå-afstand til indkøb- og 
der er gode transportmuligheder 
med bus eller tog.
Boligerne har alle store terrasser 
eller altan mod syd eller vest ud 
mod byparken. Boligerne findes i 
følgende størrelser:

• 2-værelses på 80 m2 
• 3-værelses på 94 m2  

Alle boliger har også adgang til 
stort fælleslokale  med et anret-
terkøkken til fælles aktiviteter, som 
også kan lejes til privat fødselsdag 
for små penge samt 2 gæsteværel-
ser.
Alle rum er med gulvvarme, 
store klinker i køkken, entre og 
badeværelse, som vist med grå, 
stue/alrum og værelser med slid-
stærkt LVT-trægulv vist som brun.
Køkken er fra Invita med sorte 
Kermit bordplader.

Horup Bolig
Styrtom Skovvej 12
6200 Aabenraa
Telefon +45 7362 6200
Email: post@horup.dk
www.horupbolig.dk

Lejlighed nr. 15
Etage: 1. Sal
Type: 3 værelser
Størrelse: 94 m² 
Altan:  9,1 m²

Østergade 1, 6230 Rødekro
Nr. 15  ·  3 værelser  ·  94 m²



Seniorboliger i Rødekro
Alle boliger ligger direkte ud til 
en kommende bypark midt i byen 
med kort gå-afstand til indkøb- og 
der er gode transportmuligheder 
med bus eller tog.
Boligerne har alle store terrasser 
eller altan mod syd eller vest ud 
mod byparken. Boligerne findes i 
følgende størrelser:

• 2-værelses på 80 m2 
• 3-værelses på 94 m2  

Alle boliger har også adgang til 
stort fælleslokale  med et anret-
terkøkken til fælles aktiviteter, som 
også kan lejes til privat fødselsdag 
for små penge samt 2 gæsteværel-
ser.
Alle rum er med gulvvarme, 
store klinker i køkken, entre og 
badeværelse, som vist med grå, 
stue/alrum og værelser med slid-
stærkt LVT-trægulv vist som brun.
Køkken er fra Invita med sorte 
Kermit bordplader.

Horup Bolig
Styrtom Skovvej 12
6200 Aabenraa
Telefon +45 7362 6200
Email: post@horup.dk
www.horupbolig.dk

Lejlighed nr. 25
Etage: 1. Sal
Type: 2 værelser
Størrelse: 80 m² 
Altan:  9,1 m²

Østergade 1, 6230 Rødekro
Nr. 25  ·  2 værelser  ·  80 m²


