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STUBBARP 

I Viken uppförs nu totalt 91 st lägenheter belägna i låghus om två plan med loftgång. 
Lägenheterna är fördelade på 17 st 4:or i etage med terrass och uteplats, 38 st 3:or och 
36 st 2:or. Projektet genomförs i 3 etapper, där etapp 1 preliminärt har tillträde den 1 juni 
2021 och omfattas av 28 st lägenheter. Lägenheterna har högstandard med ljus och 
tilltalande interiör och är välutrustade i så väl kök som badrum. En p-plats tillhör varje 
lägenhet och ingår i hyran. 

Lägenhetsfördelning:
17 lägenheter i etage med 4 rum och kök om ca 95 kvm. Hyra 11 875 kr/mån
38 lägenheter med 3 rum och kök om ca 75 kvm. Hyra 10 000 kr/mån
36 lägenheter med 2 rum och kök om ca 60 kvm. Hyra 8 375 kr/mån
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RUMSBESKRIVNING

Observera att vissa ändringar kan förekomma.

HALL – Klinker i grå nyans på golv som övergår till 
3-stavseklaminat och väggarna är vitmålade. 
Förvaringsmöjlighet i skjutdörrsgarderob med 
Elfa-hyllsystem. 

BADRUM – Helkaklat utförande med grå klinker och 
vitt kakel. Utrustat med wc, kommod, spegelskåp med 
belysning, dusch med glasvägg och handduktork 
(elektriskt). Utöver detta finns tvättmaskin och tork-
tumlare med ovanliggande bänkskiva i grå laminat. 
I tvårumslägenheterna är tvättmaskin och torktumlare 
placerat i klädvårdsrum, det är klinker på golv med må-
lade väggar. I fyrarumslägenheterna finns även bad-
rum med dusch på ovanvåningen i samma utförande 
som badrummet på plan 1.

KÖK – Tidlöst kök från Ballingslöv med vita skåps-
luckor, rostfria beslag, stänkskydd av vitt kakel och 
bänkskiva i sten. Köket är utrustat med dubbel kyl/frys,  
(förutom i 2:orna som endast består av en) 

spishäll, inbyggnadsugn och integrerad diskmaskin. 
Golv i 3-stavseklaminat och väggarna är vitmålade.  
Öppen planlösning mot vardagsrummet. Micro ingår  
i samtliga lägenheter.  

VARDAGSRUM – Golv i 3-stavseklaminat och väg-
garna är vitmålade.

SOVRUM – Golv i 3-stavseklaminat och väggarna är 
vitmålade. I alla lägenheterna finns ett stort sovrum 
med plats för dubbelsäng och förvaringsmöjlighet i 
skjutdörrsgarderob med Elfa-system. I 3 rum och 4 
rum finns två respektive ett mindre sovrum. 

FÖRRÅD – Ligger i anslutning till lägenheten och är 
mellan 2,5 - 4 kvm.

ÖVRIGT – Vattenburen golvvärme i hela bottenvåning-
en, radiatorer på ovanvåningen. 
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Viken är ett idylliskt samhälle med ursprung från 1700-talet och är beläget på Kullahalvön i Höganäs kommun. 
Gamla Viken har karaktäristiska kullerstensgator och korsvirkeshus och den pittoreska hamnen trafikerades i 
begynnelsen av stora segelfartyg från hela världen. Här bor du i ett attraktivt och expansivt område i nordöstra 
Viken med närhet daglig service med matbutiker, lekplats, förskola och helt nybyggda Vikenskolan. Kollektivtra-
fik med buss till Helsingborg. Du bor lyxigt med gång och cykelavstånd till havet! 

Från hyresrätterna i Viken till:  

Lekplats  900 m
Ica Närköp   900 m 
Montessoriskola  750 m
Vikenskolan  750 m
Förskola  850 m 
Tennisbana  1 km

Tempo    4 min med bil
Bibliotek   4 min med bil
Hamnkrog  5 min med bil 
Konditori  5 min med bil 
 
Höganäs  9 min med bil 
Hittarp   11min med bil 
Helsingborg  22 min med bil 
Mölle   25 min med bil 
 
 
 
 

KALLVATTEN
180 kr/månaden

TV
Kabel TV ingår i hyran.

FIBER
Indraget.

SOPHÄMTNING
240 kr/månaden 

EL/UPPVÄRMNING: NIBE 370 frånluftsvärmepump. 
Debitering efter faktisk förbrukning och individuell avläs-
ning på varje bostad. 

HEMFÖRSÄKRING/ELAVTAL
Hyresgästen ansvarar för att teckna en hemförsäkring 
samt elavtal. 

ÖVRIGT
Alla lägenheter har tillgång till förråd. 

HYRA (KALLHYRA)

VAD INNEBÄR KALLHYRA? 

VIKEN

2:OR 8 375 KR  3:OR 10 000 KR  4:OR 11 875 KR
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STUBBARP STUBBARP 
PLANSKISS 2 ROK PLANSKISS 2 ROK

 
 

VISSA AVIKELSER KAN FÖREKOMMA PÅ RITNINGEN. 
 
 
 

 
 

VISSA AVIKELSER KAN FÖREKOMMA PÅ RITNINGEN. 
 
 
 

STST

TT TM TT TM
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STUBBARP STUBBARP 
PLANSKISS 3 ROK PLANSKISS 3 ROK

 
 

VISSA AVIKELSER KAN FÖREKOMMA PÅ RITNINGEN. 
 
 
 

 
 

VISSA AVIKELSER KAN FÖREKOMMA PÅ RITNINGEN. 
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STUBBARP STUBBARP 
PLANSKISS 4 ROK PLANSKISS 4 ROK

 
 

VISSA AVIKELSER KAN FÖREKOMMA PÅ RITNINGEN. 
 
 
 

 
 

VISSA AVIKELSER KAN FÖREKOMMA PÅ RITNINGEN. 
 
 
 

PLAN 1 PLAN 2 PLAN 1 PLAN 2
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 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

vaningen.se/hyra/

Reg. fastighetsmäklare 
 
 

0701-42 25 68 
anna.helsing@vaningen.se 

Anna Helsing
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HYRA


