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Kv. Trollet
VÄXJÖ 

46 hyreslägenheter     2–4 rum och kök     55–85 kvm
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Kv. Trollet i Växjö. 

Kv. Trollet består av tre huskroppar med lägenhe-
ter i storlekarna två till fyra rum och kök i hyres-
rättsform. Nybyggt med högsta standard, där alla 
lägenheter har balkong eller egen uteplats. Med 
härlig radhuskänsla och västerläge känner du dig 
snabbt som hemma i detta familjära område som 
håller på att växa fram. Passa på att höra av dig 
redan nu, först till kvarn på uthyrningen gäller. 

De fina hyresrätterna ligger i området Telestads-
höjden, här växer ett helt nytt bostadsområde 
fram. Du bor nära sjöar och med det trivsamma 
och natursköna området Vikaholm precis intill. 
Närhet till skola, förskola, universitet samt mat-
affärer. Området kommer att omges av parker, 
aktivitetsytor och dagvattendammar – visst låter 
det som en dröm? 
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Hyror
2 rum och kök 55 kvm 3 rum och kök 72 kvm 4 rum och kök 85 kvm
Hyra: 8 026 kr/mån Hyra: 10 506 kr/mån Hyra: 12 403 kr/mån
12 hyresrätter 22 hyresrätter 12 hyresrätter 

Vad ingår i hyran? 
Värme, vatten & kabel-TV
Ingår i hyran.

Bredband
Anslutet till Tele2. Tecknas och bekostas av hyresgästen. 

Parkering
Det finns en p-plats per lägenhet och hyrs ut separat enligt först till kvarn, hyra p-plats 255 kr/månad.

Hemförsäkring/elavtal
Hemförsäkring tecknas och bekostas av hyresgästen. Kostnad för hushållsel tillkommer.  
Debitering av hushållsel kommer att ske efter uppmätt förbrukning enligt undermätare alternativt 
via eget abonnemang.

Övrigt
Balkong & altan
Lägenheter på plan 1 har uteplats i anslutning till lägenheten och från plan 2 
har alla lägenheter balkong.

Förråd
Förråd finns till varje lägenhet, ca 2 kvm, och ligger i separat hus.

Rumsbeskrivning
HALL: Ekparkett och vitmålade väggar. Här finns garderob samt plats för avhängning på hatthylla. 

BADRUM: Väggarna är i vitt kakel. plastmattan på golvet är mörkgrått. Utrustat med WC, kommod, spegelskåp 
med belysning, dusch med glasvägg och handdukstork (vattenburen). Utöver detta finns tvättmaskin och tork-
tumlare.

SOVRUM: Ekparkett och vitmålade väggar. Garderober finns. 

KÖK: Ekparkett och vitmålade väggar. Vit köksinredning från Ikea. Grå bänkskiva i laminat och stänkskydd av 
liggande vitt kakel. Köket är utrustat med kombinerad kyl/frys, diskmaskin, ugn, spishäll och köksfläkt. 
Fyrarumslägenheterna utrustas med två kyl/frys. 

VARDAGSRUM: Ekparkett och vitmålade väggar. Härifrån nås balkong/uteplats. 
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Vissa avvikelser kan förekomma på ritningen. Vissa avvikelser kan förekomma på ritningen. 

Planritning 
2 rum och kök 55 m2

Planritning 
3 rum och kök 72 m2
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Vissa avvikelser kan förekomma på ritningen. 

Planritning 
4 rum och kök 85 m2
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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

UTHYRNINGSPROCESSEN
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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 

 Minna Fagermar
0768-77 12 60 

minna.fagermar@vaningen.se
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