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Beskrivelse

Løgstør Boligforenings afdeling 1, afsnit 2, Østergade 1 og Jernbanegade 32, er 
opført i 1948 som en to en halv etages hjørneejendom, med fuld kælder – i alt 18 
boliger, fordelt i 3 opgange.

I 2017 – 2018 er ejendommen ombygget og renoveret, så den i dag består af 12 
moderne, tidssvarende og attraktive boliger, der alle er tilgængelige (handicap-
venlige).

Bebyggelsen består af 8 stk. 3 værelses boliger på 84 – 104  m2 og 4 stk. 4 værelses 
boliger på  105 – 106 m2, alle med egen altan eller fransk altan og depotrum.

Bygningen er oprindelig opført som skalmuret byggeri med saddeltag og kælder. 
Under ombygningen er bygningen isoleret udvendigt, pudset hvid og kælderen 
er fyldt op og isoleret.

På gulvene i stue, værelser og entre, er der lagt parketgulve og i badeværelset 
er der lagt klinker på gulvene, med gulvvarme. I alle lejligheder er der etableret 
ventilation med varmegenvinding. 
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OVERSIGT



2. SALS PLAN

STUE- OG 1. SALS PLAN



3 VÆRELSER 
104 m2 · 2.C1

Jernbanegade 32
st, th og 1. th



3 VÆRELSER 
97 m2 · 2.C2

Jernbanegade 32
st, tv og 1. tv



3 VÆRELSER 
95 m2 · 2.C5

3 VÆRELSER 
84 m2 · 2.C6

Jernbanegade 32
2. th

Jernbanegade 32 
2. tv



3 VÆRELSER 
88 m2 · 2.C3

Østergade 1
2. th



3 VÆRELSER 
94 m2 · 2.C4

Østergade 1
2. tv



4 VÆRELSER 
105 m2 · 2.D1

Østergade 1
st, th og 1. th



4 VÆRELSER 
106 m2 · 2.D2

Østergade 1
st, tv og 1. tv



På www.logstorbo.dk 
kan man ved ganske få klik melde 
sig ind i foreningen. Derudover er der 
mulighed for få et overblik over ledige 
boliger, se plantegninger over lejlig-
hedstyper og søge sig en bolig.
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