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KV. HAVSBRISEN

hitta hem i Tygelsjö
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VÄLKOMMEN HEM
lantligt men nära stadspulsen
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Äntligen byggs det nytt seniorboende i Tygelsjö! Lanthem bygger nu en till två rum och kök 
för alla 65+ med kvalitativa materialval och balkong till alla lägenheter. Dessutom med en 
gemensam takterrass. Vissa av lägenheterna har vacker havsutsik. Bo bekvämt på våning 
fyra till fem med vårdboende och ICA-butik i bottenplanet. Naturligtvis finns det hiss! 

Tygelsjö är ett expansivt område som växer! Denna mysiga skånska by, strax söder om 
Malmö, är belägen cirka fem kilometer från havet. Nära Tygelsjö hittar ni Hyllie med all 
service och goda tågkommunikationer. I Havsbrisen kommer ni bo lantligt men ändå nära 
stadspulsen. Idag har Tygelsjö ca 3 500 invånare med två kommunala skolor. Byn har 
också restaurang, bageri, matbutik och bibliotek. Varmt välkommen till ditt nya hem!

VÄLKOMMEN HEM
lantligt men nära stadspulsen
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BESKRIVNING  av bostäderna

Ta en promenad i vackra  
omgivningar & låt 

naturen ge dig återhämtning 
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BESKRIVNING  av bostäderna

HALL
Ekparkett och vita målade väggar. Här finns plats för 
avhängning, och i ettorna ligger ett städskåp och en 
garderob i hallen.

KÖK
Vit köksinredning från Vedum och bänkskiva i laminat. 
Här blir samtliga vitvaror från Electrolux alt. motsvarande 
märke med energiklass A++. Samtliga lägenheter har 
också fristående spis med ugn samt diskmaskin. Det är 
förberett för mikrovågsugn i ett högskåp. Stänkskydd i 
kök, vitkaklat. 
 

SOVRUM
I tvåan finns ett separat sovrum med gott om plats för 
säng och tillhörande möblemang. I ettorna passar sov-
möblerna i allrummet. 

BADRUM
Vita helkaklade väggar och grå plastmatta på golvet. 
Alla badrum utrustas med wc, handfat, dusch i hörna med 
stång. Här finns också tvättmaskin och torktumlare med 
arbetsbänk i laminat ovan. 

BREDBAND
Varje lägenhet har två datauttag som man kan streama tv eller ha ip-
telefoni ifrån. Tjänster och bredband tecknas via Malmö Stads öppna 
fiber. 

EL
Kostnad för hushållsel tillkommer. Tecknas av hyresgästen.

HEMFÖRSÄKRING
Hyresgästen tecknar en hemförsäkring. 

ÖVRIGT

BALKONG & ALTAN
Alla lägenheter har balkong. 

ADRESS 
Exakt adress meddelas när det är fastställt av kommunen

KÄLLARFÖRRÅD 
Till varje lägenhet finns det tillhörande källarförråd. 
 

HYROR KOSTNADER UTÖVER HYRAN

1 rum och kök 32 m2 
hyra från 5 438 kr* i månaden

1 rum och kök 36 m2 
hyra 6 138 kr* i månaden 
 
2 rum och kök 55 m2 
hyra 6 924 kr* i månaden
 
*Preliminärt satt hyra som kan komma att ändras
 
 

INGÅR I HYRAN  

Värme och vatten.
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Vissa avvikelser kan förekomma på ritningen. 

Planritning  
1 RUM & KÖK 32-36 M²

Planritning  
2 RUM & KÖK 55 M²
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Vissa avvikelser kan förekomma på ritningen. 

Planritning  
1 RUM & KÖK 32-36 M²

Planritning  
2 RUM & KÖK 55 M²

Vissa avvikelser kan förekomma på ritningen. 
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HYRA

4 5

1

Intresseanmälan  
och bokning av visning/
informationsmöte. Även 

videovisning möjlig. All kontakt 
sker med ansvarig mäklare 

(Våningen & Villan)

2

Ansökan om hyreskontrakt.  
Nu ansöker du om en 

specifik lägenhet. 

3

Ansökan behandlas. 
Kreditupplysning görs. 

Arbetsgivarintyg granskas. 

Hyreskontrakt skickas ut  
och du signerar digitalt med ditt 

bank-id.

Inflyttning i din nya lägenhet. 
All kontakt övergår till 

fastighetsägaren (Hemsö) 
 

Reg. fastighetsmäklare 
 MAJA FRITZELL
0701 42 25 68  
maja.fritzell@vaningen.se

UTHYRNINGSPROCESSEN  så fungerar det!
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UTHYRNINGSPROCESSEN  så fungerar det!
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Lanthem är ett bolag som utvecklar och förvaltar samhällsfastigheter  
som gemensamt ägs av Hemsö och Lantmännen.


