
HJORTRONVÄGEN 7, ASKERSUND 

 

Markering       Adress     Fastighetsbeteckning    Tomtyta, kvm     Pris, SKR          Tillgänglig 

  1                Hjortronvägen 7         Lustenrust 1:37   745    150 000*      Omgående 

* exkl. anslutningsavgifter. Anslutningsavgifter för VA tillkommer enligt fastställd taxa.   

 

Kommunalt ägd villatomt i populära Lustenrustområdet.  

Här har du nära till riksväg 50 och bra kommunikationer åt både norr och söder. Dessutom 

byggs riksväg 50 ut för att ytterligare förbättra transportsträckorna norrut mot E20. 

Idylliska Askersund kan därför erbjuda en vackrare plats att bo på med god infrastruktur 

som gör det möjligt att snabbt ta dig dit du vill.  

Visste du att du kan segla jorden runt från Askersund? Vi har Sveriges hemligaste skärgård 

som är rik på fisk och som genom smidiga kanaler tar dig ut till havet. 

Om området  
Nära till bad i Gårdsjön, strövområden, restauranger, butiker och till riksväg 50. Mysigt och 

tryggt område med cykelväg in till staden. Med Vättern nära kan du både bada, åka på 

båtutflykter och fiska.  

Vägbeskrivning  
Åk in mot Askersund, norra infarten. Ta höger vid skylt ”Lustenrust”. Åk under riksväg 50, 

följ karta.  

Kontakt 
Linda Stenmark 

Inflyttningslots, Askersunds Kommun 

Tfn: 0583-810 23 

E-post: linda.stenmark@askersund.se 

mailto:linda.stenmark@askersund.se


Karta och restider från Askersund 

 

Stockholm 

(25 mil): 

2 tim och 30 min 

Örebro 

(5 mil): 

cirka 40 min 

Hallsberg 

(2,5 mil): 

cirka 25 min 

 

 

 

 

 

Tiveden 

(1,8 mil): 

cirka 20 min 

Laxå 

(2,7 mil): 

cirka 25 min 

Motala 

(4,4 mil): 

cirka 40 min 

Linköping 

(8,7 mil): 

1 tim och 15 min 



 
 



Bilder:  

 
                                                   Översiktsbild på Hjortronvägen 7 

 

                                                                  
                                                       Ett lugnt och trevligt villaområde 

 



 
                                                                  Flygfoto över Lustenrust och Gårdsjön 

 

 

 
                                   Som boende i Askersund har du alltid nära till vattnet 



 
  Trästaden Askersund, med sina välbevarade hus 

 

 

 
Ät gott på någon av våra trevliga restauranger 



 
                                                                   Vackra trähus finns det gott om! 



 
Att stanna till och bara vara i stunden                                                               

 

 

 

 

 
Shoppa, fika eller bara promenera i vacker miljö 



Nära till staden, nära till hamnen 

 

 
                           I Askersund finns förskolor och skolor både i staden och på landsbygden.  

                                                          På den här bilden pågår kojbygge! 



 

 
                                Upplev en annorlunda stadsvandring 

 

 
                                          På toppen av Vättern sluter sig Alsen runt staden 



 
   Båthamnen 

 

 

                                         VÄLKOMMEN TILL ASKERSUND! 


