
 
 

 

 

 

 

ALTERNA HAVEN  
Seniorboligerne i Alterna Haven består af 8 seniorboliger, som alle er udført i ét plan.  

Hver bolig har egen have med terrasse ud fra køkken/alrum, som vil blive omkredset af hæk og med stakit ind mod 

naboer.   

De lækre boliger har alle 3 værelser (inkl. stue) og ligger på 92-95 kvm. 

Alle boliger er opført af Alterna Huse, som har et stærkt værdigrundlag, står for kvalitet samt godt håndværk.   

Omgivelserne ved Alterna Haven, Over Jerstalvej 

Alterna Haven er nyopført i 2022 og ligger centralt i Vojens, med kort gåafstand til midtby samt Rådhuscentret som 

rummer alt fra dagligvarebutikker til tøj, isenkram, Matas, Normal samt byens sundhedscenter.  

 

Boligbeskrivelse:  

 

 

Alt forbrug til el, vand, varme og spildevand afregnes direkte mellem lejer og diverse forsyningsselskaber.  

Lys og lækker seniorbolig 

Boligerne fremstår lyse og venlige og har et godt 

lysindfald fra stort glasparti i køkken/alrum ud mod 

egen terrasse. 

Der er laminatgulve i soveværelse, køkken/alrum, stue 

samt værelser.  

I badeværelse, bryggers samt entré er der store 

klinker  

I bryggers er der forberedt til vaskemaskine samt 

tørretumbler som lejer selv medbringer 

Ved terrassen er der stikkontakt og over hoveddør er 

der monteret spot 

Boligerne opvarmes med fjernvarme 

 

Af lækre detaljer kan følgende fremhæves: 

Hvidt inventar fra HTH med moderne stålgreb i køkken, 

badeværelse, bryggers og soveværelse. 

I køkken fremstår bordpladen i laminat, med praktisk 

stålvask. Bag kogesektion er der stænkplade til nem 

rengøring og desuden er der spot under overskabene. 

Hårde hvidevarer i god kvalitet, herunder kogeplade 

med induktion, ovn, emhætte, opvaskemaskine samt 

køle-fryseskab.  

Alle armaturer er fra Hans Grohe. 

Væghængte toiletter fra Ifø Spira med synlig cisterne 

og softclose toiletsæde 

Vinduer og døre er 3-lags PREMIUM træ/alu fra 

Rationel  

Boligen er udstyret med ventilationsanlæg fra Nilan og 

der er gulvvarme i alle rum, som styres af trådløse 

termostater 

Til hver bolig hører egen terrasse.  

 

 



 
 

 

Bygning  5  – 92 m²  

Lækker seniorbolig på Over Jerstalvej i Vojens – udlejes 

 

Om boligen:  

Boligtype:  Seniorbolig 

Antal værelser:  3 (inkl. stue) 

Størrelse: 92 m2 

Internet: Forberedt, lejer skal selv kontakte udbyder  

Energimærke: 2018 

Møbleret: Nej 

Delevenlig:  Nej 

Husdyr tilladt: Nej 

Elevator: Nej 

Ældrevenlig: Ja 

Kun for studerende: Nej 

Terrasse: Ja 

Parkering: Ja – Privat parkering koster kr. 100,- pr. mdr. 

 

 

Om udlejningen: 

Lejeperiode:  Ubegrænset 

Ledig fra: 1. december 2022 

Månedlig leje: 8.500,- 

Depositum: 25.500 

Forudbetalt husleje: 8.500,- 

Indflytningspris: 34.000  

Oprettelsesdato:  

Sagsnr.:     

 


