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Kv. Trädstaden
Åhus 

19 stadsradhus     Hyresrätter     5 rum och kök     114 kvm
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Kv. Trädstaden i Åhus. 

I området Trädstaden i Åhus växer det fram ett 
nytt vackert radhusområde. K-Fastigheters kon-
cept Låghus, totalt 5 hus och 19 stycken hyresrät-
ter. Inflyttning planeras till december 2022. 

Åhus har sedan tusen år tillbaka varit en plats som 
folk åkt till och framförallt bedrivit handel. Det är 
först de senaste hundra åren som Åhus blomstrat 
som bostadsort och turistmål. Närheten till Öster-
sjön och den fantastiska ålakusten kommer intimt 
att kopplas till vår bebyggelse. 

I de norra delarna av Åhus ligger dessa fina stads-
radhus, med närhet till centrum, men även till 
kusten och härliga stränder. På gångavstånd når 
man Åhus fantastiska stränder där man kan hitta 
balans och återhämtning i livet. Vår vision för  
området är att vi skall locka upp de mervärden 
som stranden, tallskogen och dess omgivningar 
kan tillföra. Växtligheter, materialval och kulörer 
skall gå hand i hand med grannskapen.

Grobladsvägen       Gråbovägen       Åbroddsvägen
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Rumsbeskrivning
HALL:  
Vitmålade väggar, golv i eklaminat. Skjutgarde-
rob med fönsterbänkar i sten. 

BADRUM:  
Helkaklade väggar, svart klinker på golvet. 
Duschväggar. Tvättmaskin och torktumlare från 
Electrolux. Bänkskiva över i vit laminat. Hand-
dukstork, badrumsskåp med spegellucka inklu-
sive ljusramp. 

KÖK:  
Golv i eklaminat och vitmålade väggar.  
Kök från Marbodal. Bänkskiva i sten. Köksluckor/
lådor vitlackerade. Köket är utrustat med kyl/
frys, diskmaskin, svart induktionshäll, inbyggd 
ugn och spisfläkt. 

VARDAGSRUM/ALLRUM:  
Väggar i vitmålat gips. Golv i eklaminat med 
fönsterbänkar i sten.  

SOVRUM:  
Väggar i vitmålat gips. Golv i eklaminat med 
fönsterbänkar i sten. Skjutdörrsgarderob.  
 
ÖVRIGT:  
Tralldäck utvändigt.  
Frånluftsvärmepump uppvärmning sker med 
golvvärme och radiatorer på ovanvåning

Övrigt: 

Balkong & Altan
Egen uteplats i anslutning till lägenheten.

Förråd
Förråd invändigt under trappan.  
Kallförråd utvändigt

Bredband
C4 – nät 

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

Hemförsäkring
Hyresgästen tecknar en hemförsäkring. 

Varmvatten
Hyresgästen står för uppvärmningen.  
 
 

Kostnader utöver hyran:Kallhyra:

5 rum och kök  
114 kvm med uteplats 
14 887 kr/månaden
 
Ingår i hyran: 
Vatten (kallt) 
Grundutbud på Kabel-TV
Sophämtning 
 
Övrigt:  
Fiber – indraget
Parkering (totalt 19 stycken, en till 
varje radhus) 
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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. 

5 rum och kök 
våning 2

5 rum och kök 
våning 1
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Vissa avvikelser kan förekomma på ritningen.  
Våningen & Villan hyra och K-Fastigheter reserverar sig för eventuella tryckfel och ändringar. 

5 rum och kök 
våning 2 (ej balkong) 
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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

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,  
K-Fastigheter.  

 

Vi förmedlar Sveriges snyggaste hyresrätter

Att byta bostad är en stor händelse i livet och vårt mål på Croisette (Våningen & Villan 

hyra) är att den ska vara så bekymmersfri som möjligt. Vi hjälper dig att hitta rätt  

när du ska hyra bostad.

Reg. fastighetsmäklare 

Maja Fritzell
0701 42 25 68  

maja.fritzell@vaningen.se
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