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Kv. Kokhuset
HÄSSLEHOLM 

38 hyresrätter     2–4 rum och kök     60–94 m2
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På T4 området – där du bor naturnära men ändå centralt  
– fortsätter vi växa! Här uppförs totalt 38 st hyreslägenheter 

med tillhörande parkeringsplatser. Här kan du promenera längs 
med Almaån och låta naturen ge dig återhämtning.  

 
Förskola, skolor och gym finns i samma kvarter och mataffärer 

når du med bil på fem minuter. 
 

Ansök om ditt framtida hem redan idag.  
Kontakta ansvarig mäklare. 

Kv. Kokhuset  
på Furaregatan

Reg. fastighetsmäklare 
 

Maja Fritzell 
0701 42 25 68 

maja.fritzell@vaningen.se
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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.

Badrum
Helkaklat utförande med grå klinker och kakel. 
Utrustat 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 tvårumslägenheterna är tvättmaskin 
och torktumlare placerat i klädvårdsrum, där det 
är klinker på golv och vitmålade väggar. 
Fyrarumslägenheterna har två badrum med 
dusch, ett på varje våningsplan. 

Kök
Tidlöst kök från Ballingslöv, rostfria beslag,  
stänkskydd av vitt kakel och bänkskiva i sten. 
Köket är utrustat med dubbel kyl/frys, spishäll, 
inbyggnadsugn och integrerad diskmaskin samt 
microvågsugn (tvårumslägenheternas är  
utrustade med endast kyl/frys). Alla vitvaror  

är i rostfritt utförande. Golv i eklaminat och  
väggarna är vitmålade. 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 skjutdörrsgarderob med Elfa-system.  
I trerums- och fyrarumslägenheterna finns ett  
respektive ett mindre sovrum med garderob. 

Förråd
En del av lägenheterna har endast invändigt  
förråd och andra har även externt förråd. 

Övrigt
Vattenburen golvvärme på hela bottenvåningen,
radiatorer på ovanvåningen. Samtliga garderober 
är inredda med ett hyllplan och en stång. 

Kallvatten
180 kr/månaden debiteras på hyresavin.

Sophämtning
240 kr/månaden debiteras på hyresavin.

Bredband
Tecknas via Comhem och bekostas  
av hyresgästen.

Parkeringsplats/Garage 
375 kr i månaden

El/Uppvärmning 
NIBE 370 frånluftsvärmepump.
Hyresgästen bekostar och tecknar eget elavtal.

Hemförsäkring
Hyresgästen tecknar en hemförsäkring.  

Kabel TV
 

Vad ingår i hyran? 

Kostnader utöver hyran

Hyra (kallhyra)

2 rum och kök 8 697 kr  3 rum och kök 10 347 kr  4 rum och kök från 12 187 kr 
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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. 

2 rum och kök 
60 m2

2 rum och kök 
60 m2
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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. 

4 rum och kök 
88 m2

3 rum och kök 
75 m2
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Vissa avvikelser kan förekomma på ritningen.  
Våningen & Villan hyra och K-Fastigheter reserverar sig för eventuella tryckfel och ändringar. 

 

Plan 1 Plan 2

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

4 rum och kök 
94 m2

4 rum och kök 
90 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 
 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 
 Jenny Ahlman 

0701 43 09 98 
jenny.ahlman@vaningen.se

Reg. fastighetsmäklare 
 Marie Rosenqvist

0701 47 11 75 
marie.rosenqvist@vaningen.se


