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BJÖRKSÄTER.

På Åkaregatan 3-8 kommer K-Fastigheter bygga 6 st huskroppar som 
låghus. Här kommer husen vara i 2 plan, med 2-4 rum och kök. 
Två av husen har 2:or i entréplan och 4:or i etageplan på ovanvåning-
en. Övriga hus blir med 2-3 rom och kök. 

Samtliga lägenheter blir i hög standard, med Ballingslövskök och fina 
materialval. I fyrarumslägenheterna får ni två fullt utrustade badrum 
och dessutom en rejäl balkong om ca 26 kvm. 

Planerat inflyttningsdatum är runt årsskiftet 2020/2021 och mer ex-
akt inflyttningsdatum kommer meddelas i god tid innan inflyttning. 

Lägenhetsfördelning enligt följande:
2 ROK – 20 st
3 ROK – 16 st
4 ROK – 4 st



Hall: Ljusgrått klinkergolv och vitmålade väggar. Här 
finns platsbyggd garderob samt plats för avgängning. 

Badrum: Ljusgrått klinkergolv och vita helkaklade 
väggar. Här finns wc, handdukstork, dusch med 
glasvägg, handfat med kommod samt badrumsskåp 
med spegel och belysning. Badrummet är också 
utrustat med tvättmaskin och torktumlare, 
men tillhörande arbetsbänk i grå laminat. I 
fyrarumslägenheterna finns två fullt utrustade 
badrum, ett i varje våningsplan. 

Kök: Golv i eklaminat och vitmålade väggar. Vit 
köksinredning från Ballingslöv och handtag i 
rostfritt. Grå bänkskiva i sten. Köket är utrustat 
med kombinerad kyl/frys, inbyggd mikrovågsugn, 
integrerad diskmaskin, ugn och inbyggd spishäll. 
Öppen planlösning mot vardagsrummet. 

Vardagsrum: Golv i eklaminat och vitmålade väggar. 
Här finns plats för soffgrupp och matbord. Från 
vardagsrummet nås bostadens balkong eller uteplats, 
beroende på våningsplan.  

RUMSBESKRIVNING.

Observera att vissa ändringar kan förekomma.

Sovrum: Golv i eklaminat och vitmålade väggar. 
I trerumslägenheterna finns ett större sovrum 
med plats för dubbelsäng och här finns även en 
skjutdörrsgarderob. I trerumslägenheternas mindre 
sovrum finns gott plats för enkelsäng och läs-/
arbetshörna, och här finns även två platsbyggda 
garderober. I tvårumslägenheterna finns ett sovrum 
med plats för dubbelsäng, och här finns även en 
skjutdörrsgarderob. 

I fyrarumslägenheterna finns ett sovrum i 
entréplanet, med plats för dubbelsäng och med 
en skjutdörrsgarderob. På ovanvåningen finns två 
sovrum med gott om plats för enkelsäng och läs/
arbetshörna. På ovanvåningen finns också en rejäl 
balkong/takterrass om ca 26 kvm. 

Övrigt: P-plats på Björksäter ingår. 

Det tillkommer värme, hushållsel, varmvatten. 
Kostnad för vatten tillkommer med 180 kr/månad 
samt 150 kr/månad sophämtning. 



OMRÅDET.
Granne med vackra Hembyggdsparken byggs nu radhusliknade 2-planshus 
som hyresrätter. Här bor ni på ett lugnt tryggt läge, med alla centrums 
bekvämligheter inom gångavstånd. 

Såväl restauranger som matbutiker ligger på bekvämt avstånd. 
Centralstationen ett par kvarter bort är perfekt för den som vill slippa vara 
beroende av bilen. 

Här på Åkaregatan låg en gång i tiden Danspalatset Björksäter, från vilket 
kvarteret fått sitt namn. Kanske den med både gott och långt minne 
kommer ihåg – och kanske rent av dansat på? 

Nu kan ni äntligen teckna er för hyreskontrakt och flytta i lugn och ro runt 
årsskiftet 2020/2021. 
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2 ROK 
ca 60 kvm
Hus 2 & 38 

2 ROK 
ca 60 kvm
Hus 1 & 37

2 ROK
ca 60 kvm
Hus 9, 17, 25 & 33. Samt hus 5, 13, 21 & 29.

2 ROK 
ca 60 kvm
Hus 12, 20, 28 & 36 samt hus 8, 16, 24 & 32.



3 ROK 
ca 75 kvm
Hus 10, 18, 26, 34 samt hus 6, 14, 22 & 30.

3 ROK
ca 75 kvm
Hus 11, 19, 27 & 35 samt hus 7, 15, 23 & 31.



4 ROK 2-plan
ca 94 kvm
Hus 39 & 3. 

4 ROK 2-plan
ca 94 kvm 
Hus 40 & 4. 



Situationsplan & 
fasadritningar
 



MAGASINET.

Snart växer T4-området ännu mer! Vi bygger just nu 66 lägenheter 
med optimal planlösning, härliga hörnbalkonger och lummigt läge. 

På Löjtnant Granlunds väg byggs 66 enheter i tre hus och etapper. 
Etapperna blir preliminärt färdiga för tillträde 1/11 2020, 1/12 2020 
och 1/1 2021. 

Husen är suterränghus i entréplanet med förråd i källardelen och två 
markplanslägenheter med två rum i entrédelen. Dessa två lägenheter 
får också egen uteplats. Övriga våningsplan disponeras med 2-3 rums-
lägenheter där samtliga har stora terrassliknande hörnbalkonger som 
går att möblera med flera separata sittgrupper. Utgång till balkong 
både från vardagsrummet och från sovrummet. I trerumslägenheterna 
nås balkongen enbart från det stora sovrummet, och det mindre sov-
rummet har fönster ut mot balkongen. 

Lägenhetsfördelning enligt följande: 
• 33 lägenheter med 2 rum och kök. 3 lägenheter om 55 kvm och 
18 lägenheter om 62 kvm.
• 21 lägenheter med 3 rum och kök. 3 lägenheter om 64 kvm och 
18 lägenheter om 71 kvm.

I anslutning till husen finns 55 styck parkeringsplatser som uthyres 
för 350 kr/månad. I området byggs även öppna cykelparkeringsplat-
ser under tak samt ett miljöhus. I källardelen på suterrängplanet i 
hus B kommer finnas förråd samt plats för barnvagn. Som grädde 
på moset är entréerna påkostade med sobra färgval och soft klassisk 
musik i entrén. 



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. Badrummet är också 
utrustat med tvättmaskin och torktumlare, men 
tillhörande arbetsbänk i grå laminat. 

Kök: Golv i eklaminat och vitmålade väggar. Vit 
köksinredning från Ballingslöv och handtag i 
rostfritt. Grå bänkskiva i sten. Köket är utrustat 
med kombinerad kyl/frys, inbyggd mikrovågsugn, 
integrerad diskmaskin, ugn och inbyggd spishäll. 

Öppen planlösning mot vardagsrummet. 

Vardagsrum: Golv i eklaminat och vitmålade 
väggar. Här finns plats för soffgrupp och matbord. 
Från vardagsrummet nås bostadens balkong som 
är generöst tilltagen och sträcker sig runt hörnet på 
byggnaden. De lägenheter som ligger i entréplanet 

RUMSBESKRIVNING.

Observera att vissa ändringar kan förekomma.

och därför inte har egen balkong kommer istället ha 
egen uteplats att disponera över. 

Sovrum: Golv i eklaminat och vitmålade väggar. 
I trerumslägenheterna finns ett större sovrum 
med plats för dubbelsäng och här finns även en 
skjutdörrsgarderob. I trerumslägenheternas mindre 
sovrum finns plats för enkelsäng och läs-/arbetshörna, 
och här finns även två platsbyggda garderober. I 
tvårumslägenheterna finns ett sovrum med plats för 
dubbelsäng, och här finns även en skjutdörrsgarderob.



OMRÅDET.
Äntligen byggs nu fler av de snygga populära punkthusen om 8 våningar 
i populära T4-området. Med blandad ny och gammal bebyggelse känner 
mig sig snabbt som hemma i detta mysiga lummiga område som växer. 
Här finns mysiga caféer inom gångavstånd och det är också nära centralen, 
perfekt för pendlaren eller den ressugne! Följ årstidernas skiftningar när du 
tar hunden på promenad längs närliggande Almån, och låt naturen ge dig 
skön återhämtning. 

Strax söder om husen ligger Norregårds förskola, förskolan Harpan, 
montessoriförskolan Ekbacken. Det finns också Montessorigrundskolan 
T4 (F-åk9) och Internationella engelska skolan inom gångavstånd. 



2 ROK 
 

3 ROK 
 

Våning Antal rum Hyra kr/mån 
Plan 0  2 Rok  8 050 
plan 1  2 rok  7 750 
  2 rok  8 275 
  3 rok  9 175 
Plan 2-4 2 rok  8 775 
  3 rok  9 825 
Plan 5  2 rok  8 975 
  3 rok  10 100 

HYROR MAGASINET 

Övrigt: Kostnad för P-plats 
tillkommer med 300 kr/månad.

I hyran ingår värme, V/A och 
grund kabel-tv. Det tillkommer 
hushållsel, internet och 
hemförsäkring.



 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.

UTHYRNING

HYRA

Projektledare uthyrning nybyggt/  
Reg. Fastighetsmäklare:
Maria Brolin Glennow
0704-22 92 35
maria.glennow@vaningen.se | 

Frankeras ej.

Våningen & Villan 

betalar portot.

SVARSPOST
20570954

217 00 Malmö

 Ja tack, kontakta mig för en kostnadsfri bostadsvärdering.

Namn: ____________________________________________

Adress: ____________________________________________

Postadress: _________________________________________

Mejl:______________________________________________

Mobil: ____________________________________________

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/fri-vardering/ eller kontakta oss på 
mejl/telefon. Det går även bra att skicka in den portofria 
talongen nedan.

040-98 11 77 • vaningen.se



https://www.vaningen.se/hyra/


