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HAMMAR.

Välkommen till ett bekvämt och trivsamt boende med närhet till shopping och 
gemenskap. Här bor du i ett urbant boende bara ett stenkast från det nya 
shoppingcentret. Ett tryggt och prisvärt boende där du har närhet till caféer och 
butiker, men ändå har möjlighet att koppla av i den lummiga innergården. 
Här är nu byggt fräscha nya hus med hög standard och goda möjlighet att få 
lägenhet. Husen består av allt från smart planerade 2or till stora luftiga 4or i två 
plan. 

På Hammar erbjuds både ”höghus” i form av 5-våningshus med 2-4 rum och 
kök. Här finns balkong till alla lägenheter och även fina loftgångar med plats 
för möblering för den som önskar. Genomgående planlösning ger ljusa luftiga 
ytor, så ni enkelt känner er som hemma. Köket är från Marbodal och här finns 
en ljusgrå modern stenskiva, och förvaringen är god. Naturligtvis finns 
tvättmaskin och torktumlare i alla badrum, och även diskmaskin i köket. Allt 
för att underlätta vardagen och öka trivselfaktorn. Kanske har du dessutom 
turen att lyckas knipa en av de fina lägenheterna i bottenplanet? Här med egen 
uteplats där radhuskänslan ger ett välkomnande hem. 

Det finns dessutom flera 4:or i två plan, samtliga med magnifika takterrasser 
överst. Entréplanet disponeras med kök och vardagsrum i öppen planlösning, 
ett rymligt badrum och ett sovrum med plats för dubbelsäng. Ovanvåningen 
erbjuder två ljusa sovrum och ett fullt utrustat badrum. Ta sedan gärna steget ut 
på den generöst tilltagna takterrassen där ni har en underbar utsikt över 
innergården. 

Området har också en gemensam innergård och trädgård med fina planteringar, 
vattenspel  och lekplats. Perfekt för såväl gammal som ung att trivas länge!

Till alla lägenheter hör ett förråd. Vissa ligger inomhus och andra utomhus, 
beroende på hus. Fråga gärna ansvarig mäklare för mer information. 



HALL: 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. Alla badrum är också 
utrustat med tvättmaskin och torktumlare, med 
tillhörande arbetsbänk i grå laminat. 

Vänligen observera att fyrarumslägenheterna som är i 
etage utrustas med två kompletta badrum med dusch, 
ett i varje våningsplan.

KÖK: Golv i eklaminat och vitmålade väggar. Vit 
köksinredning från Marbodal och handtag i rostfritt. 
Grå bänkskiva i sten. Köket är utrustat med kyl/frys, 
integrerad diskmaskin, varmluftsugn och spishäll. I 
tvårumslägenheterna sätts en kombinerad kyl/frys in 
och i trerums- och fyrarumslägenheterna finns kyl 
och frys i fullhöjd.

Öppen planlösning mot vardagsrummet.

VARDAGSRUM: Golv i eklaminat och vitmålade 
väggar. Här finns plats för soffgrupp och matbord. 
Från vardagsrummet nås uteplats och trädgård. 

SOVRUM: Golv i eklaminat och vitmålade väggar. 
I tvårumslägenheterna finns ett sovrum med 

RUMSBESKRIVNING.

Observera att vissa ändringar kan förekomma.

platsför dubbelsäng, och här finns också en inbyggd 
skjutdörrsgarderob. I trerumslägenheterna finns ett 
större sovrum med plats för dubbelsäng och med en 
inbyggd skjutdörrsgarderob. Här finns även också ett 
sovrum med plats för enkelsäng och arbets-/läshörna. 
Här finns en platsbyggd garderob.

I fyrarumslägenheterna ligger ett sovrum med 
skjutdörrsgarderob i entréplanet. Här plats för 
dubbelsäng. På ovanvåningen ligger två sovrum med 
plats för enkelsäng och arbets-/läshörna som även är 
utrustade med platsbyggda garderober.

BALKONG: Från ovanvåningen på 
fyrarumslägenheterna i etage finns rejäla 
takterrassbalkonger. Här finns gott om plats för 
utemöblemang och umgänge.

Fiber via Kristianstads stadsnät och ComHem som 
leverantör. 

Parkeringsplats finns att hyra separat för 350 kr/
månad. 

EL - Ingår inte i hyran. Alla hyresgäster tecknar eget 
elavtal med C4-Energi.



HÖGHUS
Våning Antal rum Hyra kr/mån 
Plan 1  3 Rok  8 800 
  2 rok  7 700 
Plan 2  3 Rok  8 800 
  2 rok  7 700 
Plan 3  3 Rok  8 800 
  2 rok  7 700 
Plan 4  3 Rok  8 800 
  2 rok  7 700 

LÅGHUS*
Våning Antal rum Hyra kr/mån 
  2 rok  8 150
Etage lgh* 4 rok  12 500
  

HYROR HAMMAR 
 

Övrigt: 

Fiber via Kristianstads stadsnät 
och ComHem som leverantör. 

Parkeringsplats finns att hyra 
separat för 350 kr/månad. 

EL - Ingår inte i hyran. Alla 
hyresgäster tecknar eget elavtal 
med C4-Energi.

*Observera att i hyresrätterna som 
ligger i låghuset tillkommer 
kostnad för uppvärmning och 
varmvatten.



OMRÅDET.
I området planeras en helt ny stadsdel med över 400 bostäder, skolan är 
utbyggd och renoverad och en ny infartsled har byggts till staden. 

Här kommer att finnas radhus, parhus, kedjehus och flerbostadshus från 
två till sex våningar i sex olika kvarter. Byggandet startade hösten 2017.

För att avlasta Blekingevägen genom Hammar och öka trafiksäkerheten 
när Hammar växer med nya bostäder och handelsområde har en helt ny 
infartsled  byggts runt Hammar. Vägen heter Fundationsvägen och öppnade 
för trafik den 1 september 2017. Även  trafikplats Hammar vid E22 har 
byggts om.

Hammar ligger utmed ett stråk med bra kollektivtrafik. Här går bland 
annat bussarna mot Åhus och Bromölla och detta är en förlängning av 
Kristianstadslänken. 



2 ROK låghus
 

3 ROK 
 

4 ROK entréplan
 

4 ROK ovanvåning
 

2 ROK höghus
 



VÄRME, EL OCH VATTEN
I hyresrätterna som ligger i höghuset ingår värme 
och vatten. 
I låghuset tillkommer kostnad för uppvärmning 
och varmvatten. 
El ingår inte i hyran. Alla hyresgäster tecknar eget 
elavtal med C4-Energi.

CYKELFÖRVARING
Cykelhus med tak som ska byggs under våren på 
innergården

FIBER
Fiber via Kristianstads stadsnät och ComHem 
som leverantör. 

SOPHANTERING
Sophantering med fullsortering sker i separata 
miljörum på gården.

PARKERING
Parkeringsplats finns att hyra separat för 350 kr/
månad. 

BALKONG & ALTAN 
Alla lägenheter har egen balkong eller uteplats.

ÖVRIGT
Förrådsutrymme tillhör alla lägenheter.



 I vår fastighetsportfölj har vi flera olika typer av lägenheter och lokaler för dig, oavsett 
om du vill bo mitt i stan eller med naturen som närmaste granne. Vår målsättning som 
fastighetsägare är att erbjuda attraktiva hem med såväl hög standard som hög kvalitet i 
trygga och populära områden. Tack vare att vårt fastighetsbestånd är väl dokumenterat 
– från övergripande konstruktionslösningar till minsta reservdel – är våra fastigheter 
också förenade med en hög driftsäkerhet. Skulle det trots allt uppstå ett fel kan vi 
snabbt lösa detta.

Eftersom våra hyresgästers trygghet är viktig för oss, har vi även gjort en medveten 
satsning på lokal förvaltning som kännetecknas av god tillgänglighet och hög 
serviceanda. Om något oförutsett skulle hända, är vi endast ett telefonsamtal bort med 
möjlighet att kontakta oss dygnet runt.
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