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Kv. Strömsbro Trädgårdar
GÄVLE 

92 bostäder     1–3 rum och kök     35–70,6 m2
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3D illustration – ändringar kan förekomma. 
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Kv. Strömsbro Trädgårdar. 

I Kv. Strömsbro Trädgårdar upprättar K-Fastighe-
ter 4 stycken Punkthus. Attraktiva hem med såväl 
hög standard som hög kvalitet i ett tryggt och po-
pulärt område. Husen kommer bli 6 våningar höga 
och tillsammans innehålla 92 lägenheter. 
 

I Strömsbro utanför Gävle växer ett mysigt och fa-
miljevänligt bostadsområde omgivet av härlig och 
vacker natur. Ta långa promenader och låt skogen 
ge dig återhämntning eller varför inte en cykeltur 
med till centrala Gävle? 
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Sammanfattning

Projektnamn  Kv. Strömsbro Trädgårdar 

Hustyp   92 st lägenheter (4 byggnader) 

Upplåtelseform Hyresrätter 

Antal rum  1–3 rum och kök 

Boytor   35–70,6 m2

Hiss   Ja 

Parkering	 	 P-plats	finns	att	hyra	(300	kr/mån) 

Cykelförråd	 	 4	st 

Inflyttning	 	 2022	i	4	etapper 
   juli, september, oktober och november.
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3D illustration – ändringar kan förekomma. 
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Yttre miljö 
 

Fasad	 	 Sandfärgad

Fönster	 3	glas	fönster,	färg	svart

Dörrar	 	 Entrédörr,	lackat	trä,	färg	beige	(?)

	 	 Schaktdörr,	färg	ljusgrå	(?)

	 	 Trapphusdörr,	silvermetallic	(?)
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Rumsbeskrivning

HALL 

I hallen möts du av ljusgrått klinkergolv och vitmålade 
väggar. Här finns platsbyggd garderob samt plats för 
avhängning. 

BADRUM 

Ljusgrått klinkergolv och vita helkaklade väggar.  
Här finns wc, handdukstork, dusch med glasvägg, 
handfat med kommod samt badrumsskåp med  
spegel och belysning. Badrummet är också utrustat 
med tvättmaskin och torktumlare, med tillhörande 

arbetsbänk i grå laminat. 

KÖK 

Golv i eklaminat och vitmålade väggar.  
Vit köksinredning från Ballingslöv och handtag  
i rostfritt. Grå bänkskiva i sten. Köket är utrustat 
med kombinerad kyl/frys för tvåor, dubbel kyl/frys 
för treor, inbyggd mikrovågsugn, integrerad diskma-
skin, ugn och inbyggd spishäll. Öppen planlösning mot 
vardagsrummet. 

VARDAGSRUM 

Golv i eklaminat och vitmålade väggar. Här finns  
plats för soffgrupp och matbord. Från vardags- 

rummet nås bostadens balkong som är generöst  
tilltagen och sträcker sig runt hörnet på byggnaden. 
De lägenheter som ligger i entréplan och därför inte 
har egen balkong kommer istället ha egen uteplats 
att disponera över.

SOVRUM 

Golv i eklaminat och vitmålade väggar.  
I tvårumslägenheterna finns ett sovrum med plats för 
dubbelsäng och här finns även en skjutdörrsgarderob. 
I trerumslägenheterna finns ett större sovrum med 
plats för dubbelsäng och här finns även en skjutdörrs-
garderob. I trerumslägenheternas mindre sovrum 
finns plats för enkelsäng och läs-/arbetshörna, och 
här finns även två platsbyggda garderober. 

Övrigt: 

Balkong & Altan
Alla lägenheter på våning två till sex har egen  
balkong. Lägenheter på våning ett har egen  
uteplats.

Förråd
Till alla lägenheter tillhör förrådsutrymme  
beläget på våning ett och i fristående hus.

Bredband
Tele2

El
Kostnad för hushållsel och värme tillkommer.  
Hyresgästen ansvarar själv för att teckna  
abonnemang. 

Hemförsäkring
Hyresgästen tecknar en hemförsäkring. 

Parkering
P-plats finns att hyra för 300kr/mån. 

 

 

 

Kostnader utöver hyran:Hyra:
 

Ingår i hyran: 

Värme och vatten (varmt- samt kallt) 

Sophämtning

TV
Grundutbud på kabel TV.

Fiber
Indraget.
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Vissa avvikelser kan förekomma på ritningen.  
Våningen & Villan hyra och K-Fastigheter reserverar sig för eventuella tryckfel och ändringar. 

1 rum och kök  

35 kvadratmeter
Hyra: 

5 206 kr 
i månaden.

DM Diskmaskin 
K/F	 Kyl/Frys 
G Garderob 
HS Högskåp 
ST Städskåp 

FRD Förråd 
FTX Ventilationssystem 
TT Torktumlare 
TM Tvättmaskin 
SK	 ?

Teckenförklaring:	
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Vissa avvikelser kan förekomma på ritningen. 
Våningen & Villan hyra och K-Fastigheter reserverar sig för eventuella tryckfel och ändringar. 

Vissa avvikelser kan förekomma på ritningen.  
Våningen & Villan hyra och K-Fastigheter reserverar sig för eventuella tryckfel och ändringar. 

Teckenförklaring:	 
DM Diskmaskin 
K/F	 Kyl/Frys 
G Garderob 
HS Högskåp 
ST Städskåp 
FRD Förråd 
FTX Ventilationssystem 
TT Torktumlare 
TM Tvättmaskin 

2 rum och kök  

61.8 kvadratmeter
Hyra: 

9 193 kr 
i månaden.

DM Diskmaskin 
K/F	 Kyl/Frys 
G Garderob 
HS Högskåp 
ST Städskåp 

FRD Förråd 
FTX Ventilationssystem 
TT Torktumlare 
TM Tvättmaskin 
SK	 ?

Teckenförklaring:	
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DM Diskmaskin 
K/F	 Kyl/Frys 
G Garderob 
HS Högskåp 
ST Städskåp 

FRD Förråd 
FTX Ventilationssystem 
TT Torktumlare 
TM Tvättmaskin 
SK	 ?

Teckenförklaring:	

3 rum och kök  

70.6 kvadratmeter
Hyra: 

10 502 kr 
i månaden.

Vissa avvikelser kan förekomma på ritningen.  
Våningen & Villan hyra och K-Fastigheter reserverar sig för eventuella tryckfel och ändringar.
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Service & kommunikationer.

Gävle C ligger beläget på cykelvänligt avstånd 
från Strömsbro, med bil eller buss når du staden 
på några minuter. I Gävle har du tåg och busstra-
fik till söder och norr runtom i hela landet.  
 

I Gävle kan du ta del av puls, affärer och shop-
ping. Även vårdcentral, veterinär, apotek, allt du 
kan tänkas behöva för att leva ett bekvämt liv.  

I närområdet av Strömsbro finner du ett par 
minuter bort Coop och ICA supermarket. Även 
pizzeria, apotek och tandläkare.  



14

Exklusivt för dig som  
hyr en nybyggd bostad!

  10 % rabatt på arvodet.

  Du får fyra vackra designglas till ett värde av 399 kr. 

  Vi bjuder på tre mervärden. 

  Gratis skriftlig värdering till ett värde av 2000 kr. 

  Möjlighet att teckna vårt KLAR-paket. Vi förbereder din     
  kommande  försäljning och ger en kort startsträcka när det  
  väl är dags. 

TIDNINGSANNONS 

Med tidningsannons som mervärde får du en 
tidningsannons. I dagsläget annonserar vi i Sydsvenskan. 
Annonsen kommer i anslutning till den första 
visningshelgen. 
 

DIGITAL DELUXE

Med detta mervärde så får du tre dagars exponering med 
Mäklartipset på hemnet.se. 
Platserna är begränsade av Hemnet vilket Våningen 
& Villan inte råder över. Blir bostaden såld innan 
marknadsplatsen hinner användas så görs inget 
prisavdrag på arvodet. Till detta kommer också att du får 
en sponsrad annons via Våningen & Villan på Facebook 
och Instagram mot utvalda kundgrupper. Denna annons 
garanteras det plats för.

KVÄLLSBILDER/FLYGFOTO

Dessa båda bildserier väljs separat som varsitt mervärde. 
De är komplement, inte en ersättning, till den ordinarie 
bildserien. Antal bilder varierar men är minst tre stycken 
och i huvudsak exteriöra.

FLYTTSTÄDNING*

Observera att RUT-avdraget inte blir tillämpbart med 
flyttstädning som tilläggstjänst. 

Vår kundsupport kommer i god tid att kontakta dig för 
att boka en flyttstädning. För att städfirman ska ha 
möjlighet att göra en riktigt bra städning är det önskvärt 

att  du lämnar någon extra dag mellan utflyttningen och 
tillträdet för att allt ska hinnas med. När städningen är 
utförd kommer en checklista att efterlämnas i bostaden.

Städfirman kommer bland annat att torka av alla ytor 
och putsa samtliga fönster (alla sidor), även tak- och 
högt sittande fönster putsas om du tillhandahåller 
stege för ändamålet. Element torkas av, även mellan 
vägg och element. De rengör spis, ugn, plåtar och galler, 
torkar av snickerier såsom golv-, vägg- och taklister. 
De städar bakom vitvaror i den mån det går. De torkar 
av väggar som är beklädda med kakel eller plasttapet, 
övriga väggar dammas. I flyttstädning ingår städning av 
boarea, samt tvättstuga, dock ej biarea.

HOMESTYLING

Tjänsten gäller för fullmöblerade objekt. Våra stylister 
kommer hem till dig och ger dig råd om hur hemmet bör 
presenteras. Därefter kommer de tillbaka vid ett annat 
tillfälle och adderar viss heminredning för att optimera 
din bostads säljbarhet. Efter det att köpeavtal är skrivit 
kommer vi kontakta dig för återlämning av de objekt 
som våra stylister använt. De ska lämnas tillbaka i gott 
skick och utan att ha nyttjats som konsumtionsvaror. 
Skulle uppdragsavtalet med fastighetsmäklaren sägas 
upp, oavsett anledning och oavsett av vilken part så ska 
stylingprodukterna återlämnas utan dröjsmål.

BESIKTNING

Med denna tilläggstjänst så utförs en okulär besiktning 
med fuktindikation. Syftet med tilläggstjänsten är en 
snabbare och smidigare process när köparna får ta del 
av besiktningsutlåtandet. Köparna erbjuds till fastställda 
priser olika typer av genomgångar av protokollet. Mer 
information finner du hos besiktningsleverantören Råkoll 
på www.rakoll.se  

 * Flyttstädning gäller enbart för bostadsrätt och 
besiktning enbart för villa.

Detta erbjudandet gäller exklusivt för dig som hyr en nybyggd bostad  
och samtidigt säljer ditt nuvarande boende via oss.
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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 MILJÖN
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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Uthyrningsprocessen 
 
1. Intresseanmälan och bokning av visning/informationsmöte. 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. 

4. Hyreskontrakt skickas ut och du signerar digitalt med ditt bank-id. 

5. Inflyttning i din nya lägenhet. All kontakt övergår till fastighetsägaren,  
Akka Egendom.  
 

Vi	förmedlar	Sveriges	snyggaste	hyresrätter
Att byta bostad är en stor händelse i livet och vårt mål på Våningen & Villan hyra 
är att den ska vara så bekymmersfri som möjligt. Vi hjälper dig att hitta rätt när 
du ska hyra bostad.

Våningen & Villan hyra

Reg. fastighetsmäklare 

 Eddi Rockström
0766-40 32 95 

eddi.rockstrom@vaningen.se

Reg. fastighetsmäklare 

 Maria Glennow
0704-22 92 35 

maria.glennow@vaningen.se
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