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Beskrivelse

Løgstør Boligforenings afdeling 6, afsnit 6 og 7, Sverigesvej 4 – 12 og Norgesvej 
18 – 22, er oprindeligt opført i 1965 og 1968, som to- og tre- etagers blokke med 
45 lejligheder i 12 opgange.

I perioden 2015 – 2017 er bygningerne totalrenoveret og ombygget til 24 moderne 
og attraktive rækkehuse, der alle er i et plan, med egen indgang, terrasse og have. 
I forbindelse med ombygningen er alle 24 boliger blevet tilgængelige (handicap-
venlige).

Bebyggelsen består i dag af:
 12 stk. 3 værelses boliger på 76 m2

   2 stk. 3 værelses boliger på 80 m2 
   1 stk. 3 værelses bolig på 83 m2 
   1 stk. 3 værelses bolig på 87 m2 
   8 stk. 4 værelses boliger på 100 m2

Bygningerne er oprindeligt opført som skalmuret byggeri med saddeltag og kæl-
der. I forbindelse med ombygningen er bygningerne isoleret udvendigt og pudset 
hvide. I kældrene er der etableret store depotrum til hver bolig.

På gulvene, i stue, køkken og værelser, er der lagt parketgulve og i bad og entré 
er der lagt klinker på gulvene med gulvvarme. Inventar i køkken og bad, m.v. er 
fra HTH i god kvalitet med mange skuffer. I alle boliger er der etableret ventilation 
med varmegenvinding. 

Sverigesvej 4-12 og Norgesvej 18-22
Afdeling 6 · afsnit 6 og 7



Oversigt



3 VÆRELSER
76 m2 · 6.C4

3 VÆRELSER
80 m2 · 6.C3

Sverigesvej 
4A, 4B, 6B, 8B, 
10B, 12B

Norgesvej 
18A, 18C, 18E, 
18G, 18K, 18L

Norgesvej 
20A, 20B



3 VÆRELSER
83 m2 · 6.C1

Norgesvej  22B



3 VÆRELSER
87 m2 · 6.C2

Norgesvej  22A



4 VÆRELSER
100 m2 · 6.D1

Sverigesvej 6A, 8A, 10A, 12A 

Norgesvej 18B, 18D, 18F, 18H
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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.


