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DSLejligheder i Kerteminde centrum med stor herlighedsværdi

I centrum af Kerteminde ombygges det tidligere rådhus og politikontor til 14 eksklusive lejligheder. 
Placeringen i bykernen og tæt ved havn, strand og skov gør lejlighederne meget attraktive. 
Lejligheder forventes klar til indflytning i første halvår af 2018.

Ombygningen sker med respekt for ejendommens historie og der lægges stor vægt 
på kvalitet i materialevalg. 

Derudover er der lagt særlig vægt på tilgængelighed, idet der er adgang til lejlighederne 
fra både trappe, lift og elevator. 

Endelig har de fleste lejligheder adgang til egen altan. 



Lejlighederne
Ejendommen kommer til 
at rumme 14 lejligheder 
af forskellig størrelse og 
indretning. 

Alle lejligheder har induktions-koge-
plader, indbygningsovn m/pyrolyse, 
kombineret køle-/fryseskab, opvaske-
maskine, samt installationer til vask 
og tørretumbler.   

Derudover er der et kælderrum til 
hver lejlighed, ligesom der er et antal 
parkeringspladser til rådighed. 

Et udsnit af lejlighedsplanerne kan ses 
her til højre. Alle lejlighedsplanerne 
kan ses på hjemmesiden. 

www.dsbolig.dk 

Antal lejligheder: 14 stk.
Størrelse kan variere lidt 
efter renoveringen.

3 stk.  .......... 60 m2

6 stk.  .......... 72 m2

2 stk.  .......... 85 m2

1 stk.  ........ 109 m2

2 stk.  ........ 121 m2
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Endelig opmåling 
er i gang - og små 
justeringer ved de 
enkelte lejligheder 
kan forekomme 
i forhold til 
viste skitse.



DS
Hvordan kan jeg få en lejlighed 

Ønsker du at komme i betragtning til en lejlighed i Langegade 11 
kan du allerede nu skrive dig på ventelisten på www.dsbolig.dk   

Nærmere information om projektet kan også ses på www.dsbolig.dk 

Du er velkommen til at kontakte 
Kent Stephensen, kes@dsbolig.dk. 

  

DS Bolig Kerteminde A/S
www.dsbolig.dk

Her får du 
en lejlighed med:

• Bynær beliggenhed tæt ved byens butikker

• Respekt for ejendommens originale præg

• Kvalitet og tidssvarende indretning


