
ØSTERÅGADE 19, 4. sal.

UDSIGT OVER M
IDTBYEN I AALBORG



ØSTERÅGADE 19, 4. SAL
LYS PENTHOUSE MED OVENLYS OG 2 ALTANER

Lejligheden byder på et stort køkken/alrum, 
med åbent køkken i forbindelse med stuen, og 
med udgang til 2 altaner, hvor der kan nydes 
aftensol og solnedgang. Herudover er der 2 
gode værelser, ét med kvistvindue og ét større 
med ovenlys. Der tilhører 2 moderne badeværel-
ser med brusekabine og et funktionelt bryggers 
med vaskemaskine, tørretumbler og håndvask. 

Æstetik: 
Hele lejligheden er udsmykket med 
smukke hvide vægpaneler med snedker-
udskæringer, fi ne døre ligeledes med 
udskæringer og detaljerede fodpaneler. 
Lejligheden er med loft til kip, med synlige 
træspær, der er malet i lysegrå. Gulvene er 
udført i egetræ i fl ot sildebensmønster. 
En sanselig oplevelse til hver dag, som spiller 
fi nt sammen med Landmandsbanken’s arkitek-
toniske udtryk og alle dens detaljer. 



STUE/ALRUM
Fakta om boligen: 

• Samlet areal på 133 m2.
• 3-værelses lejlighed med elevator. (Bemærk 

at der er trin hen til elevatoren). 
• 2 altaner med aftensol og solnedgang,           

velegnet til grill-aftener. 
• Indeholder bryggers med vaskemaskine,       

tørretumbler og håndvask. 
• Nyt åbent køkken i forbindelse med stuen. 
• 2 nye og moderne badeværelser.
• Loft til kip med synlige træspær.
• Gulv i egetræ i sildebensmønster.
• Nyrenoveret fra gulv til kip.  

Boligens rum & indretningsmuligheder:
I det rummelige soveværelse er der indbyggede 
skabe og ovenlys, og rummet er tilknyttet den ene 
af altanerne og det ene af badeværelserne. 
Som resten af boligen er soveværelset udsmykket 
med vægpaneler med fi ne udskæringer. 
Det andet værelse kan fi nt anvendes som 
arbejdsværelse, gæsteværelse, hobby-rum eller 
børneværelse. Stuen kan indrettes med 
spisestue og sofa-område i ét. 



Udsigt:
Lejligheden har på den ene side, mod 
Østerågade, udsigt over Nytorv og Slotsparken 
med kig til havnefronten og Limfj orden. Fra 
altanerne, på den anden side, kan man se ud 
over midtbyen omkring Bispensgade. Perfekt til 
en hyggelig aftenstund. Billedet ovenfor viser 
udsigten mod Østerågade, Slotsparken og 
Limfj orden. 



Som lejer i City-Ejendomme Aalborg er du 
garanteret kvalitet og tryghed omkring 
lejemålet. Vi sørger altid for at lejligheden er 
fuldt funktionsdygtig og rykker hurtigt ud hvis 
der skulle opstå behov for det. Vi ønsker at 
udvikle Aalborg og at skabe boliger med rum til 
at leve i. 



På næste side ses en 3-dimensionel fremstilling af 
lejlighedens opbygning. Vinduerne er markeret 
med grå på ydervæggene. Der er yderligere 
ovenlys i køkken-alrummet og i soveværelset. De 
indbyggede skabe vil være hvide i lejligheden, 
men er her fremhævet med gråt, for synlighedens 
skyld. Køkkenet som er vist, viser princippet for 
køkkendesignet, mens det mere detaljerede 
køkkendesign fremgår af en separat køkken-
visualisering.  

Lejlighedens opbygning: 
Du ankommer til lejligheden via det 
karakterfulde tårn i nr. 19, via trapper eller 
elevator til fj erde sal. Ved ankomst i lejligheden har 
du bryggers og badeværelse på højre hånd og et 
separat værelse på venstre hånd. Herefter møder du 
en rummelig og lys entre, som munder ud i hov-
edrummet, alrummet med åbent køkken, spisestue-
område, 2 altaner og stue. Når du fortsætter gen-
nem stuen, fi nder du et større soveværelse med 
indbyggede skabe, og et tilhørende badeværelse. 



N

3D-plantegningen er vejledende og der tages 
forbehold for ændringer og afvigelser.

ØSTERÅGADE



Visualiseringer og præsentationsmateriale udarbejdet af:
Arkitektfi rmaet LIFE+DESIGN  -  www.lifeplusdesign.com
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