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Kv. Stubbarp
VIKEN 

91 hyreslägenheter     2–4 rum och kök     60–95 kvm
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Kv. Stubbarp 

I Viken uppförs nu totalt 133 st lägenheter belägna i Låghus om två plan med 
loftgång. Lägenheterna har hög standard med ljus och tilltalande interiör och 
är välutrustade i så väl kök som badrum. En p-plats tillhör varje lägenhet och 
ingår i hyran. 

Viken är ett idylliskt samhälle med ursprung från 1700-talet och är beläget på 
Kullahalvön i Höganäs kommun. Gamla Viken har karaktäristiska kullerstens-
gator och korsvirkeshus och den pittoreska hamnen trafikerades i begynnelsen 
av stora segelfartyg från hela världen. Här bor du i ett attraktivt och expansivt 
område i nordöstra Viken med närhet daglig service med matbutiker, nybyggd 
lekplats, förskola och helt nybyggda Vikenskolan. Kollektivtrafik med buss till 
Helsingborg. Du bor lyxigt med gång och cykelavstånd till havet!  
 
Preliminär inflyttning juli och oktober 2022. 
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Rumsbeskrivning

Observera att vissa ändringar kan förekomma.

HALL 
Klinker i grå nyans på golv som övergår till eklaminat 
och väggarna är vitmålade. Förvaringsmöjlighet i 
skjutdörrsgarderob med Elfa-hyllsystem alternativt 
garderob (samtliga garderober är inredda med ett 
hyllplan och en stång).

BADRUM 
Helkaklat utförande med grå klinker och kakel. Ut-
rustat med wc, kommod, spegelskåp med belysning, 
dusch med glasvägg och handdukstork (elektriskt). 
Utöver detta finns tvättmaskin och torktumlare med 
ovanliggande bänkskiva i grå laminat. I tvårumslä-
genheterna är tvättmaskin och torktumlare placerat 
i klädvårdsrum, där det är klinker på golv och vitmå-
lade väggar. I fyrarumslägenheterna finns även bad-
rum med dusch på ovanvåningen. Samma utförande 
som badrummet på plan 1.

KÖK 
Tidlöst kök från Ballingslöv med vita skåpsluckor, 
rostfria beslag, stänkskydd av vitt kakel och bänk-
skiva i sten. Köket är utrustat med dubbel kyl/frys, 
(förutom i 2:orna som endast består av en) spishäll, 
inbyggnadsugn och integrerad diskmaskin samt mi-
crovågsugn. Golv i eklaminat och väggarna är vitmå-
lade. Öppen planlösning mot vardagsrummet. 

VARDAGSRUM 
Golv i eklaminat och väggarna är vitmålade.

SOVRUM 
Golv i eklaminat och väggarna är vitmålade. I alla 
lägenheterna finns ett stort sovrum med plats för 
dubbelsäng och förvaringsmöjlighet i skjutdörrsgar-
derob med Elfa-system.  
I trerums- och fyrarumslägenheterna finns ett res-
pektive ett mindre sovrum med garderob (samtliga 
garderober är inredda med ett hyllplan och en stång).

FÖRRÅD 
Ligger i anslutning till lägenheten och är mellan 2,5 - 
4 kvm.

ÖVRIGT 
Vattenburen golvvärme på hela bottenvåningen,
radiatorer på ovanvåningen.
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Kabel TV. 
1 parkeringsplats 

 

KALLVATTEN
180 kr/månaden debiteras på hyresavin.

SOPHÄMTNING
240 kr/månaden debiteras på hyresavin.

BREDBAND
Tecknas via Comhem och bekostas av hyresgästen.

EL/UPPVÄRMNING 
NIBE 370 frånluftsvärmepump.
Hyresgästen bekostar och tecknar eget elavtal.

HEMFÖRSÄKRING
Hyresgästen tecknar en hemförsäkring.  

Hyra (kallhyra)

Vad ingår i hyran? 

Kostnader utöver hyran

2:OR 8 530 KR  3:OR 10 185 KR  4:OR 12 095 KR
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STUBBARP 
Planskiss 2 rum och kök

 
 

VISSA AVIKELSER KAN FÖREKOMMA PÅ RITNINGEN. 
 
 
 

ST

TT TM
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STUBBARP 
Planskiss 2 rum och kök

 
 

VISSA AVIKELSER KAN FÖREKOMMA PÅ RITNINGEN. 
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STUBBARP 
Planskiss 3 rum och kök

 
 

VISSA AVIKELSER KAN FÖREKOMMA PÅ RITNINGEN. 
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STUBBARP 
Planskiss 3 rum och kök

 
 

VISSA AVIKELSER KAN FÖREKOMMA PÅ RITNINGEN. 
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STUBBARP 
Planskiss 4 rum och kök

 
 

VISSA AVIKELSER KAN FÖREKOMMA PÅ RITNINGEN. 
 
 
 

PLAN 1 PLAN 2
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STUBBARP 
Planskiss 4 rum och kök

 
 

VISSA AVIKELSER KAN FÖREKOMMA PÅ RITNINGEN. 
 
 
 

PLAN 1 PLAN 2
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Lars Bengts väg

Äpplegatan

Översikt. 
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Hus A, B och C är tvåvåningshus med enskilda lägenheter på våning 1 och 
våning 2. Se lägenhetslistan för att se fördelningen. 

Hus D, E, F och G är tvåplansfyror. På byggnaderna står det nummer och 
det står adress på vägen. Det är så ni ser vart de enskilda lägenheterna 
ligger, ta hjälp av lägenhetslistan när ni önskar lägenhet. 

= Undervåning. Unik adress. 
 
= Ovanvåning. Lägenhetsnummer.  

= Radhus. Unik adress. 

A

B

D

E

F

G

C

1
2

3 4
5 6

17 16 15 14 13
23

24

3-131

2-123

10-127

5-132

4-124

12-128

7-133

6-125

14-129

9-134

8-126

16-130

11-135

13-136

15-137

17-138

7-1102 8-1101 9-1102 10-1101 11-1102 12-1101
22-1102 21-1101 20-1102 19-1101 18

25-1101

26-1102

Etapp 4–5

Etapp 1–3
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Etapp 4–5

Etapp 1–3
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OM OSS 
Vi bygger för dig. Som fastighetsägare strävar vi efter att skapa ett hem där du ska 
trivas, vi erbjuder attraktiva hem med hög standard, kvalitet och trivselfaktor. 
Vår vision är att bli en av Nordens största aktörer och ledande fastighetsägare av 
hållbart byggda, innovativa och kostnadseffektiva koncepthus som uppfyller de krav 
som ställs av dig som vill skapa ett trivsamt hem för många år framöver.

VÅRA KONCEPTHUS
En avgörande del i vår affärsmodell är att vi utvecklar egna populära och 
kostnadseffektiva koncepthus. Vi har valt att kalla dessa – Låghus, Lamellhus och 
Punkthus. Planlösningen på våra koncepthus kan till viss mån anpassas för att 
tillgodose aktuella behov som identifierats inför byggnation. Vi uppgraderar även 
befintliga fastigheter löpande och kallar denna kvalitetshöjning för K-Fast 2.0, vilket 
betyder att standarden blir i nivå med våra nybyggda hus.

VI  OCH MIL JÖN
För oss är kvaliteten helt avgörande när vi bygger, förvaltar och förädlar våra 
fastigheter. Det är så vi ser på ett långsiktigt och verkligt hållbart fastighetsägande. 
Fastigheter som håller över tid minskar vår påverkan på miljön. Utöver att vi bygger 
fastigheter som fungerar både nu och i framtiden tar vi hela tiden steg mot att minska 
vår miljöpåverkan efter att du som hyresgäst flyttat in. Bland annat monterar vi 
solceller på våra nybyggda Lamell- och Punkthus. Miljöhänsyn genomsyrar varje del 
av vår verksamhet och vägs in i alla beslut vi tar. Varsamhet med hänsyn till miljö och 
hälsa är vår främsta prioritet.

KONTAKTA OSS 
www.k-fastigheter.se     info@k-fastigheter.se     010-330 00 69
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HYRA

UTHYRNINGSPROCESSEN

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 
(K-Fastigheter) 

 

Reg. fastighetsmäklare 
 Maja Fritzell
0701 42 25 68, maja.fritzell@vaningen.se
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Bor du i villa  
eller bostadsrätt? 
...och vill veta vad din nuvarande bostad är värd? Bjud gärna 
hem oss för en kostnadsfri värdering. Boka på vaningen.se/salja 
eller kontakta oss på mejl/telefon. Vi ser fram emot att höra 
ifrån dig. 

Reg. fastighetsmäklare 
 Emil Antolovic 

0708 88 76 55 
emil.antolovic@vaningen.se

Reg. fastighetsmäklare 
 Carl Brangmo

0737 45 37 04 
carl.brangmo@vaningen.se


