
Välkommen till 
Karl-Antons i Ås!

Offerdalsvägen 25, Krokom
Tel. 0640 164 65
E-post: info@krokomsbostader.se
www.krokomsbostader.se

Krokomsbostäder är ett kommunägt bostadsbolag i Krokoms kommun.  

Vi erbjuder ett schyst boende till alla oavsett fas i livet.

Krokomsbostäder är Krokoms kommuns största hyresvärd med ett varierande utbud av 
bostäder och lokaler i olika delar av kommunen och i varierande storlekar och prisklasser. 
Ungefär vart sjätte hushåll bor hos oss vilket innebär ett särskilt ansvar att förvalta.

Vi äger och förvaltar cirka 1 228 bostäder och cirka 23 000 kvadratmeter lokaler, till detta har 
vi uppdraget att förvalta kommunens verksamhetslokaler om cirka 100 000 kvadratmeter.



Området
Åsbygden ligger naturskönt beläget mellan Kro-
kom och Östersund med utsikt mot fjällen och 
Storsjön. Ås är den kommundel i Krokoms kom-
mun som har flest invånare och det största barn-
antalet. Bostadsområdet har promenadavstånd 
till busshållplats, skola, förskola, bibliotek och 
idrottshall. 

Lägenheterna
• 8 lägenheter med 1 rum och kök, 25 kvm
• 10 lägenheter med 2 rum och kök, 51,8 kvm
• 4 lägenheter med 3 rum och kök, 78,8 kvm

Utformning och utrustning
Samtliga lägenheter har trägolv och diskmaskin i 
köket. Ettorna har kobinerade tvätt- och torktum-
lare i köksavdelningen. De större lägenheterna 
har tvättmaskin och tumlare i badrummet. 

Lägenheterna i markplan har uteplats och lägen-
heterna på andra våningen har antingen balkong 
eller uteplats på loftgång. Samtliga lägenheter har 
fiberanslutning. 

På gården finns fristående lägenhetsförråd och 
P-platser med motorvärmre. Området är rökfritt. 

Hyror
1 rum och kök, 25 kvm – 4 224 kronor
2 rum och kök, 51,8 kvm – 6 572  kronor
3 rum och kök,78,8  kvm – 8 791 kronor

Bostadsområdet Karl-Antons ligger på Iduns väg i Ås. De två bo-
stadshusen är uppförda i trä och rymmer sammanlagt 22 hyresrätter. 
På gården finns fristående lägenhetsförråd och P-platser med motor-
värmare.

Karl-Antons i Ås


