SOMMARHUSEN I KRISTIANSTAD

– MODERNT OCH PÅKOSTAT BOENDE I ATTRAKTIVT OMRÅDE

SOMMARHUSEN – ETT HEM FÖR ALLA

Det attraktiva området Sommarlust kommer sommaren
2018 uttökas med 121 stycken välplanerade och påkostade
hyresrätter under namnet Sommarhusen. Lägenheterna håller
hög kvalité för att säkerställa ett tryggt, problemfritt och
exklusivt boende.
På adressen Frans G Wibergs väg 7-11 håller alla lägenheter
toppklass med sina välplanerade planlösningar, moderna
inredningsdetaljer och estetiska utformningar. Detta oavsett
om en etta, tvåa, trea eller fyra är den bästa lägenheten för

dig. Alla lägenheter har väl tilltagna balkonger som öppnar
upp för ett extra rum under sommaren och släpper in vackert
ljus under vinterhalvåret. På tillhörande parkering erbjuder vi
ett antal laddstationer för elbilar, detta för att underlätta för
dig som bidrar till en bättre miljö. Sommarhusens attraktiva
område erbjuder närhet till kollektivtrafik, förskola och mataffär. Med fem minuters cykelväg till centrum har du inte bara
nära till stadskärnan, utan hela Skåne är inom räckhåll.

ARKITEKT OCH KONSTRUKTÖR FÖR
BYGGLOVS- OCH FÖRFRÅGNINGSHANDLINGAR.
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www.sakra.se

ETT MODERNT HEM SOM ANDAS KVALITET

Genom ett elektroniskt passagesystem öppnas entrédörren av
ek och du möts av keramisk marmor på väggarna, klinker i hela
trapphuset och en hiss med stilfull inredning. För att underlätta vardagen har vi också installerat postboxar samt en
digital bokningstavla för bokning av tvättstuga. På bottenplan
finner du, förutom bostadsförråd och den stora välutrustade
tvättstugan, även ett särskilt rum för barnvagnar och rullatorer.
Lägenheterna håller hög ljudklass som nås via säkerhetsdörrar,
allt för ett tyst och säkert hem.
Stig in i lägenheten och du välkomnas av 1-stavs parkettgolv
från Kährs, svensktillverkat kvalitetskök från Ballingslöv och
vitvaror inklusive diskmaskin (förutom i enrumslägenheterna)
från Bosch. Påkostat helkaklat badrum med vikbar duschvägg
i glas, elektrisk handdukstork, extra förvaringsskåp, kommod

med dubbla lådor samt spegelskåp från Vedum. Alla badrum
är förberedda för tvättmaskin och torktumlare.
Högst upp i husen har vi placerat lägenheterna med fyra rum.
Dessa lägenheter är än mer utrustade med exempelvis rostfria
maskiner, bänkskiva i granit, infälld induktionshäll, spotlights i
taket, tvättmaskin och torktumlare, ett extra wc och som om
det inte vore nog – 50 kvm takterrass.
Den arkitektritade gröna gården erbjuder förutom sittgrupper
och uteplats även en lekplats. I de rymliga cykelhusen, som
är klädda med danskt tegel och sedumtak, finns det möjlighet
att förhyra extra förvaring och på grannfastigheten kan vi
erbjuda eget låsbart garage. Under kvällen lyses gården upp
av armaturer från ateljé Lyktan. Välkommen du också, till ett
modernt hem nära både grönska och stad.

Ta del av våra
innovativa lösningar
Välj en bank som förstår din situation och som kan ge dig en bra överblick.
Läs mer om fördelarna med att vara kund i Danske Bank.
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2 rok, 55 kvm

3 rok, 70 kvm

EXEMPEL PÅ PLANLÖSNINGAR
MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR

Hustypen är framtagen i nära samarbete
med beställaren för att få en optimal byggnad avseende arkitektur, funktion samt drift
anpassad för tomtens förutsättningar. Vi har
skapat en yteffektiv och kvalitativ bebyggelse
som uppfyller högt ställda krav.
Peter Lingstrand, arkitekt Sydark Konstruera

4 rok + 50 kvm takterrass

INTRESSEANMÄL DIG VIA HEMSIDAN

behov och önskemål. Vi bygger därför nya och moderna
lägenheter, på attraktiva områden med smarta planlösningar
anpassade efter behov och efterfrågan. Välkommen att
besöka vår hemsida för intresseanmälan.

www.hbim.se
Skanna QR-koden för en snabbskjuts!

BESÖKSADRESS

POSTADRESS

KONTAKT

Lilla Torg 1
211 34 Malmö

Box 5046
200 71 Malmö

040-306676
info@hyresbostader.net

öderberg 4, flerbostadshus
ågelperspektiv
017-06-26

Tack för förtroendet!
Vi är glada över att tillsammans med Hyresbostäder i Malmö
vara med och utveckla framtidens boende i Kristianstad.

skanska.se

• 13840 • www.jssverige.se

Hyresbostäder i Malmö äger och förvaltar både flerfamiljsfastigheter och kommersiella fastigheter belägna på centrala
och populära områden runt om i Skåne. Vi bygger inte fastigheter, vi bygger hem. Viktigast för oss är att du som hyresgäst
bor bra, tryggt och att du känner dig hemma i våra lägenheter.
Eftersom att vi själva förvaltar våra fastigheter har vi kunskap
om vem som hyr av oss och vad våra hyresgäster har för

