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Nya lägenheter och kontor 
– Vi bygger samman Skövde

Vår ambition är alltid att alla delar i vår verksamhet ska  
kännetecknas av stabilitet, seriositet och framtidstro.

Fler nya bostäder är en förutsättning för att Skövde ska fortsätta utvecklas som  

centralort och vi har på kort tid bidragit med flera projekt för att förtäta och  

bygga samman staden. Kvarteret Soldaten är det senaste exemplet på detta.

I kvarteret Soldaten bor du mycket centralt i direkt anslutning till Skövdes centrum och med  

omedelbar närhet till bland annat butiker, restauranger, Skövde kulturhus, Resecentrum,  

högskolan och Science Park Skövde.

Arne Lorentzon, VD Lorentzon Fastigheter
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Resecentrum 2 min 1 min 1 min

Hertig Johans Torg 7 min  2 min 4 min

Arena Skövde 10 min  3 min 3 min

Högskolan i Skövde 1 min 1 min 1 min

Kvarteret Soldaten
Kvarteret Soldaten omfattar lokaler och bostäder alldeles intill Högskolan i Skövde.

Boulognerskogens mysiga promenadstigar, badsjö och lekplatser finner du i direkt  

anslutning och omvärlden är inte längre bort än en snabb promenad till Resecentrum  

med dess tåg- och bussanslutningar.

 

I lägenheterna finner du en genomgående hög standard och, där så är möjligt, genuina 

materialval från lokala leverantörer. Stort och ljust trapphus, inglasade balkonger samt 

parkeringsplatser adderar ytterligare kvalitet och skapar trivsamt boende mitt i city.

 

I kvarteret Soldaten bor du lugnt men med stadens puls utanför fönstret. Det ger  

såväl privat- som umgängeslivet en guldkant i en bekväm och bekymmersfri hyresrätt.  

Kvarteret omfattas av 30 lägenheter från 25 – 124 m2 vilket ger en boendemiljö  

som passar för alla former av hushåll och behov.
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30 LÄGENHETER 

25 – 124 m2



SOLDATEN

LÄGENHETER 1 rok  25-31 m2  4 st

 2 rok  49 m2  8 st

 3 rok  73 m2  17 st

 4 rok  124 m2  1 st

PARKERING 23 i carport

 7 öppna

RUM Parkettgolv

 Vitmålade väggar

 Vitmålat tak

 Vita innerdörrar från Daloc

 

BAD Klinkergolv

 Kakel på väggarna

 Tak vitmålas

 Tvättmaskin och torktumlare

 Glasväggar i dusch

 

KÖK Parkettgolv

 Vitmålade väggar

 Vitmålat tak

 Vitt med induktionshäll, diskmaskin, ugn, kyl/frys 

 och inbyggnadsmicro.





SOLDATEN
SITUATIONSPLAN



SOLDATEN  
PLAN 6

SOLDATEN  
PLAN 1-5

  2 rok      3 rok      4 rok



Vipans Gränd 4, 541 31 Skövde • Tel 0500 – 41 08 05 • info@alorentz.se • www.alorentz.se

Mer information om Kvarteret Soldaten 
och våra andra fastigheter finner du på

www.alorentz.se
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