
Kristianstad
HOVRÄTTEN  

HYRA



HOVRÄTTEN.

Nybyggt och påkostat mitt i Kristianstad! Lägenheterna erbjuder härligt ljus-
insläpp och generös takhöjd. Flera av lägenheterna har t.ex. takfönster, medan 
andra har fransk balkong ut mot gatan. 

Som alla K-fastigheters lägenheter är det generöst utrustat med exempelvis 
inbyggd diskmaskin, inbyggd mikro, stenbänkskiva i köket, samt egen tvätt-
maskin och torktumlare i varje lägenhet. Självklart helkaklade badrum, och i 
övriga rum finner vi ekparkett och klinkers på golven.

Inflyttning 1 maj 2020.



HALL: Klinkergolv. Målade väggar av betong/gips.
Garderobsinredning i omfattning enligt ritning. 
Hatthylla.

BADRUM: Ljusgrått klinkergolv med väggar i samma 
nyans. 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. 

KÖK: Kök Från Ballingslöv, grått med polerad 
stenbänkskiva. Inbyggd mikro i samtliga lägenheter. 
Vitvaror i omfattning enligt ritning (ingen 
diskmaskin i 1:orna). Fläkt. Stänkskydd (Sailstone 
tjocklek 20 mm, höjd 200 mm från bänkskiva). 
Ekparkett med träsockel. Målade väggar med betong/
gips. Fönsterbänkar (Sailstone). Kakellist av borstat 
stål som avslut på stänkskydd. 

RUMSBESKRIVNING.

Observera att vissa ändringar kan förekomma. 

VARDAGSRUM: Ekparkett. Träsockel. Målade väggar 
i betong/gips. Fönsterbänkar (Sailstone). 

SOVRUM: Ekparkett. Träsockel. Målade väggar i 
betong/gips. Måttanpassade skjutdörrsgarderober i 
omfattning enligt ritning. Hyllinredning i 
skjutdörrsgarderober. Fönsterbänkar (Sailstone). 

FÖRRÅD: Förråd kommer erbjudas, ca 2-4 kvm 
per lgh. I dessa finns ekparkett med träsockel, 
målade väggar i betong/gips. Måttanpassade 
skjutdörrsgarderober i omfattning enligt ritning. 
Hyllinredning. Gemensamt förråd för rullatorer, 
barnvagnar etc. finns brevid soprummet. 

BALKONG: Balkonger på de båda radhusen, 
stor terrass till 4:an på 77 kvm. I övrigt ”franska 
balkonger/fönsteröppning” på 2:or och 3:or mot 
Östra Storgatan. Inga balkonger i 1:orna. Trall 
på terrassen till lilla 4:an kommer det bli, dubbla 
utgångar och både hög och låg fönstersättning mellan 
de båda utgångarna.

Inspirationsbild kök från Ballingslöv.



1 rok 
26 m²   4 500 kr/mån 

2 rok  
55,5-59,5 m²  8 600 – 9200kr/mån 

3 rok  
64 m²   9 950 kr/mån

4 rok  
77,5 m²  12 750kr/mån

4 rok Radhus
98 m²   14 600kr/mån 

HYROR HOVRÄTTEN 
 

Övrigt: 

Bredband via stadsnätet C4 fibernät 
(valbar levarantör).

Parkeringsplats på gatan eller torget, 
gratis mellan 18 och 09. Alternativt 
Galleria Boulevard (1000 kr/mån) 
eller långtidsparkering (14 dagars) 
på Norreport, 630 kr för en hel 
månad samtliga  vardagar. Endast en 
handikapparkering på innergården finns. 
 
I hyran ingår kall- och varmvatten, 
värme, sophämtning. Det dras in fiber 
men hyresgästen betalar för sitt eget 
abonnemang. Hyresgästen betalar för  
sin egen hushållsel och hemförsäkring. 



OMRÅDET.
Här bor du i ett urbant boende just intill Stora torg vilket innebär att hela 
centrala Kristianstad ligger för dina fötter. Njut av allt som centrum har att 
erbjuda såsom shopping, restauranger, caféer, biografer mm. Mycket nära 
goda kommunikationer från Kristianstad centralstation, samt den härliga 
Tivoliparken och vattenriket bara en kort promenad bort.



LGH 1402

PLANRITNINGAR.

LGH 1101 & 1003

LGH 1004, 1102, 1201 & 1301

LGH 1005, 1103, 1202 & 1302 LGH 1401



LGH 1001 & 1002 ENTRÉPLAN
4 ROK

LGH 1001 & 1002 PLAN 2 
4 ROK

INNERGÅRD

TVÅVÅNINGSHUS

FYRVÅNINGSHUS

GÅNGTUNNEL

ÖVERSIKT. 



 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 | 

www.vaningen.se/hyra/

VÄRME, EL OCH VATTEN
Fjärrvärme och vattenburna radiatorer (Purmo). 
Ingen golvvärme.

FIBER 
Via stadsnätet C4 fibernät (valbar levarantör).

SOPHANTERING
Sophantering med fullsortering sker i separata 
miljörum som finns innegården. 

BILPOOL
Solbilspoolen.  
https://www.c4energi.se/privat/solbilspoolen/
Man betalar per timme, ej per mil. 

PARKERING
På gatan eller torget, gratis mellan 18 och 09. 
Alternativt Galleria Boulevard (1000 kr/mån) eller 
långtidsparkering (14 dagars) på Norreport, 

630 kr för en hel månad samtliga vardagar. 
En handikapparkering finns på innergården.

BALKONG & ALTAN 
Balkonger på de båda radhusen, stor terrass till 
4:an på 77 kvm. I övrigt ”franska balkonger/
fönteröppning” på 2:or och 3:or mot Östra Stor-
gatan. Inga balkonger i 1:orna. Trall på terrassen 
till lilla 4:an kommer det bli, dubbla utgångar och 
både hög och låg fönstersättning mellan de båda 
utgångarna.

UTEMILJÖ 
Innegård som är till för alla. 

ÖVRIGT
Förrådsutrymme tillhör alla lägenheter.  
Postlådor kommer att sitta nere i passagen.



HYRA


