
Luntmakaren 1
Kavallerivägen, Västra Rissne         169 st hyresrätter         25–90 m2       



Hitta hem  
i Västra Rissne. 
På Kavallerivägen i Rissne upprättar Bantorget 169st nyproducerade hyres-
rätter som Riksbyggen förvaltar. Lägenheterna som håller på att byggas är 
bostäder på 1 till 4 rum och kök alla med balkonger eller egen uteplats. Hy-
resrätterna håller genomgående hög standard med ljusa toner och hållbara 
materialval. 

Våningen & Villan hyra förmedlar 24st av Bantorgets hyresrätter, dessa 
belägna i hus 4. 

Rissne är en stadsdel i västra delen av Sundbybergs kommun. På gång-
avstånd från bostäderna har du natursköna Rissne Ängar, likaså affärer 
och restauranger. Det är cykelavstånd till Sundbybergs centrum och med 
tunnelbanas blå linje är du på ca 15 minuter inne på Stockholm C. 
 
Preliminärt inflyttningsdatum för hyreslägenheterna i hus 4 beräknas 
till den 1/5 2023. 
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Bilden är en illustration. Ändringar kan förekomma. 
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Om bostäderna  

Inredningen i Luntmakaren är ljus och modern med hållbara materialval. Köken går i vitt med vitvaror 
från Siemens eller likvärdig. Kombinerad kyl/frys i 1–2 rok. Separat kyl och frys i 3–4 rok. Samtliga 
hyresrätter är utrustade med diskmaskin och inbyggd mikrovågsugn.

Alla badrum är helkaklade med golv i klinker. De är utrustade med tvättmaskin och torktumlare alterna-
tivt kombimaskin. Duschväggar i glas med inredning från Svedbergs. 

Balkonger/uteplatser 
 
Samtliga lägenheter har tillgång till balkong eller uteplats. Balkongerna kommer variera i storlek enl. 
planritningar. Uteplatser ramas in med växtlighet eller annat för att skapa avskildhet och insysnsskydd.  
Balkong- och terrassräcken i glas mot Kavallerivägen samt pinnräcken mot innergård.  

Om fastigheten
 
Kvarteret består av 5 huskroppar varav Våningen & Villan hyra förmedlar 24st hyresrätter belägna i hus 
4. Stomme är av betongbjälklag med bärande samt lägenhetsavskiljande väggar i betong. Fasaden är i 
tjockputs med bakomliggande luftspalt. 

Gård 
Sittplatser och bord för de boende finns på innergården, en perfekt mötesplats att lära känna grannar-
na på. Det kommer även finnas lekmöjligheter för yngre barn.

Uppvärmning  
Uppvärmning genom fjärrvärme och vattenburna radiatorer. UC placerad i källare. Varmvatten mäts 
individuellt för varje lägenhet via IMD. 

Ventilation  
Till- och frånluftsventilation med återvinning av typen FTX. Separata imkanaler för  
köksventilationen ansluten till köksfläkt. 

El  
Undermätning av lägenhets-el genom IMD. IMD-system installeras för mätning av el och  
varmvatten i respektive lägenhet. 

Bredband, TV, telefoni  
Lägenheterna förses med möjlighet till TV, telefoni och internet via fiberanslutning.  
Hyresgästen ansvarar för att teckna själv. 

Bil- och cykelparkering  
66 st p-platser i garage inom fastigheten varav 5 bilpoolsplatser. 350 st cykelplatser varav majoriteten 
inomhus i komplementbyggnad på gården samt i bottenplan av hus 5. Lägenhetsförråd är placerade 
inne i lägenheter samt på vindsplan i hus 2 och 4. Förrådsstorlekar varierar och framgår av planritningar.  

Hemförsäkring
Hyresgästen ansvarar för att teckna en hemförsäkring. 
 

Bilden är en illustration och inspirationsbild. Ändringar kan förekomma. 
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Lägenhetslista  

Kavallerivägen 1D – Hus 4   
 
 

Antal rum Kvm  Våning  Balkong/uteplats  Hyra
1 rok  34 m2  1  Uteplats 10 kvm    8 557 kr 
1 rok  35 m2  1  Uteplats 18 kvm    8 675 kr 
1 rok  34 m2  1  Uteplats 13 kvm    8 438 kr 
2 rok  50 m2  2  Balkong 7 kvm    10 636 kr 
1 rok  39 m2  2  Balkong 7 kvm    8 663 kr 
2 rok  50 m2  2  Balkong 10 kvm    10 838 kr 
2 rok  57 m2  3  Uteplats 43 kvm    12 609 kr 
3 rok  75 m2  3  Uteplats 26 kvm, balkong 7 kvm  15 045 kr 
2 rok  47 m2  3  Balkong 7 kvm    10 339 kr 
4,5 rok  90 m2  3  Uteplats 28 kvm, balkong 7 kvm  17 446 kr 
1 rok  34 m2  4  Balkong 7 kvm    8 057 kr 
3 rok  75 m2  4  Balkong 7 kvm    14 273 kr 
2 rok  47 m2  4  Balkong 7 kvm    10 339 kr 
4,5 rok  90 m2  4  Balkong 10 kvm    16 840 kr 
1 rok  34 m2  4  Balkong 7 kvm    8 057 kr 
1 rok  34 m2  5  Balkong 7 kvm    8 057 kr 
3 rok  75 m2  5  Balkong 7 kvm    14 273 kr 
2 rok  47 m2  5  Balkong 7 kvm    10 339 kr 
4,5 rok  90 m2  5  Balkong 10 kvm    16 852 kr 
1 rok  34 m2  5  Balkong 7 kvm    8 057 kr 
1 rok  34 m2  6  Balkong 7 kvm    8 057 kr 
3 rok  75 m2  6  Balkong 7 kvm    14 273 kr 
2 rok  47 m2  6  Balkong 7 kvm    10 339 kr 
4,5 rok  90 m2  6  Balkong 10 kvm    16 852 kr 
1 rok  34 m2  6  Balkong 7 kvm    8 057 kr 
 
 

Bilden är en illustration och inspirationsbild från ett likvärdigt projekt. Ändringar förekommer. 
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Planlösningar

Våningen & Villan hyra förmedlar bostäderna i hus 4.  
Totalt 24 stycken. 
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Bilden är en illustration och inspirationsbild från ett likvärdigt projekt. Ändringar förekommer. 
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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 av Riksbyggen och du signerar digitalt med ditt bank-id. 

5. Inflyttning i din nya lägenhet. All kontakt övergår till Riksbyggen.  
 

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

Bilden är en illustration och inspirationsbild från ett likvärdigt projekt. Ändringar förekommer. 
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