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Rätten att bo lite bättre.

Tingshuset i Alvesta

VÄXJÖ   VÄRNAMO   GÖTEBORG

10 hyresrätter



Gammalt och nytt i skön blandning.
DET VACKRA TINGSHUSET I ALVESTA är ett välbekant inslag i stadsbilden. På platsen 
har det skipats rätt och ordning sedan 1400-talet och det nuvarande Tingshuset i vacker 
jugendstil stod fär d igt 1907. Den K-minnesmärkta bygg naden med sitt brutna och val-
made Mansardtak står mitt i staden och välkomnar till ett skönt boende där det klassiskt 
gamla möter det sköna nya.  

Tingshuset 1912.

Arkivet 1962. Tingssalen 1948.
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Tingshuset idag.



Nya hyresrätter  
– en skön blandning
av gammalt och nytt
Nu renoverar vi Alvestas gamla tingshus 
med anor sedan 1907. I lummig miljö tronar 
den pampiga byggnaden i jugendstil med 
allt från stuckatur i taket till kristallkrona i 
trapphuset. 

Naturligtvis är det ordentlig takhöjd och gott 
om klassiska detaljer på lister och dörrar. Med 
respekt för husets karaktär skapar vi nu 10 helt 
individuella och personliga hyresrätter i en unik 
miljö där du inte saknar något när det gäller modern 
och hög standard. Exempel är hiss, parkett i 
samtliga rum (utom badrum), inbyggnadsmikro, 
spis med spishäll och ugn samt diskmaskin. 

Dessutom finns det 2 uteplatser med bersåer,  
en i norr och en i söder samt en stor altan i väster 
för samtliga hyresgäster att utnyttja. Parkering 
eller garage finns till samtliga lägenheter. Det 
centrala läget ger närhet till alla bekvämligheter 
som butiker, apotek, bank, järnvägsstation och 
allt annat som finns inpå knuten. Kort sagt – ett 
unikt tillfälle till boende i en unik miljö. 

INVÄNDIGT 

TAKHÖJD   Mellan 2,50 -4,20 m beroende på lägenhet.

UPPVÄRMNING  Fjärrvärme via radiatorer.

WC/DUSCH   Golv och väggar beklädda med plastmatta.  
  Tvättmaskin och torktumlare är placerade ovanpå  
  varandra. Övrig inredning: tvättbänk i vissa lägenheter,  
  dusch med draperistång, spegel ovanför handfatet  
  samt badrumsskåp. Krokar och toalettpappershållare.

GOLV/LISTER  Golv i entré av klinker på första våningen i övrigt  
  ekparkett och vitmålade lister, WC/dusch har grå  
  plastmatta.

INNEDÖRRAR  Vita spegeldörrar.

VÄGGAR   All invändig målning är vit.

KÖKSINREDNING/  Vitlackerade luckor och handtag av metall. Kakel som 
VITVAROR   stänkskydd. Bänkskiva av grå laminat, diskbänk i rostfritt.  
  Spis, ugn, kyl, frys, spisfläkt, mikro och diskmaskin.

TV/DATA/TELE  Uttag finns i samtliga rum förutom WC/dusch.  
  Fastigheten är ansluten till Wexnet. Tv-anten finns. 
  Egen parabol är inte tillåtet att montera.

BRANDVARNARE  Brandvarnare finns i lägenheten.

ÖVRIGT   Öppen spis med kasett finns i lägenhet 21.

 

 

 

 

UTVÄNDIGT 

PARKERING  Parkering alt. garage finns att hyra till en månadsavgift.

FÖRRÅD  Ett förråd finns till varje lägenhet på källarplan. 
 Storleken är ca 3 m2.

SOPHANTERING  Hushållssopor sorteras i sopkärl, övriga sopor  
 sorteras och lämnas av hyresgästen på kommunens  
 återvinningsstationer.

UTEPLATS  Två st stenbelaggda uteplatser på markplan och en  
 altan på 25 m2 mellen plan 2 och 3. Tillgängliga för alla  
 hyresgäster.  Yttre skötsel utförs av fastighetsägaren.

BALKONG  Endast lägenhet 21.

FÖNSTER  Vackra gamla fönster med spröjs. Persienner ingår ej.  
 Markis får ej sättas upp.

POSTFACK  Är placerade inomhus på central plats. 

LÄGENHETSDÖRR  Lägenhetsdörrarna är sk säkerhetsdörrar med  
 bakkantssäkring. Utsidan spegeldörr.

NUMRERING  Lägenheterna är märkta med ett lägenhetsnummer 
 på utsidan av dörrkarmen. Parkeringsplats samt  
 förråd är numrerade.

INFLYTTNING  Februari 2014.

ADRESS  Allbogatan 3, 342 30 Alvesta.

FASTIGHETSBETECKNING  Gästgivaren 2.

HISS Från våning 1-3.
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Gammalt. Nytt. Vackert.
Vi bygger Tingshusets hyresrätter så att de står 
sig över tiden och håller för alla livets skeden. En 
hög grundstandard, utvald och anpass ad efter 
Tingshusets tydliga karaktär, skapar en balans och 
harmoni redan från början. Och det gamla husets 
själ finns bevarad i varje lägenhets unika plan-
lösning. Klassiska detaljer varvas med modern 
teknik – varje sinne får sitt.

Hyresrätterna i Alvesta 
Tingshus innebär ett modernt 
boende för dig som uppskattar 
skön- heten i klassisk byggnads-
konst men ändå vill sätta din 
individuella prägel på ditt hem. 
För dig som uppskattar det bekväma i att alltid 
vara i centrum.

TINGSHUSET

ALVESTA



PLANLÖSNING bottenplan och våning 1

LOKAL

BOTTENPLAN

VÅNING 1



PLANLÖSNING vindsplan

VINDSPLAN

De genomtänkta materialvalen 
skapar en skön känsla i hela huset. 
Vitvaror och porslin är av hög  
kvalitet och noga utvalt för att pas-
sa in i den stilrena arkitekturen. Kö-
ket är utrustat med släta vitlackade 
köksluckor, stänkskydd av kakel, 
disk maskin, spishäll, inbyggnads-
ugn och micro samt fläkt . Samtliga 
rum har vackra ekgolv förutom 
entré, wc/dusch och badrum. 

Rätt ska vara rätt  
i ett Tingshus.

Fasad mot söder.Fasad mot väster.

Fasad mot norr.Fasad mot öster.



PLANLÖSNING BOTTENPLAN lägenheter 11, 12 och 13

LGH 11

LGH 12

LGH 13



PLANLÖSNING VÅNING 1 lägenheter 21, 22 och 23

LGH 21

LGH 22

LGH 23



PLANLÖSNING VÅNING 2 lägenheter 31 och 32

LGH 31

LGH 32



PLANLÖSNING VÅNING 2 lägenheter 33 och 34

LGH 33

LGH 34



GBJ Bygg AB | Thelestads Herrgård | 352 55 Växjö | Tel 0470-74 88 50

Ett bättre boende 
med GBJ bygg
GBJ Bygg är sedan lång tid ett etablerat 
företag i byggbranschen. Företaget grund-
ades 1945 och har sedan dess utvecklats till 
ett välrenommerat byggföretag. 
 
Det är inte utan stolthet vi kan konstatera 
att allt fler av våra kunder anlitar oss efter      
rekommendationer från andra nöjda 
kunder. Det tolkar vi som att vi har lyckats 
med vår affärsidé, nämligen att ge det där 
lilla extra och aldrig pruta på kvalitet och 
ansvar.

Vi ser det som en självklarhet att endast
det bästa är gott nog, både när det gäller 
material och byggmetod. 

OBS! Några av bilderna i denna broschyr är inte foton utan 
digitalt framställda bilder med utgångspunkt från våra kon-
struktionsritningar. Det innebär att bilderna kan innehålla 
tillval och ska därför ses som inspirationsbilder.

För ytterligare information se vår hemsida.
 www.gbjbygg.se

Drömmer du om ett bättre boende?  
Hör av dig till: Johanna Dahlström
johanna@gbjbygg.se, 076-291 92 99


