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Kv. Taket 2
K-Fastigheter utökar i Vikaholm, Växjö! Här bygger vi 

vårat koncept Låghus, vilket är 2 våningsplan alternativ  
3 våningsplan med etagelägenhet.

Det byggs 9 st huskroppar som delar på 36 lägenheter. 
Det kommer att finnas 2 rok, 3 rok och 4 rok att hyra.  

Det kommer även att byggas 45 st parkeringsplatser intill  
lägenheterna. Lägenheter förväntas vara  

inflyttningsklara under 2021. 
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Rumsbeskrivning

Observera att vissa ändringar kan förekomma.

HALL: 

Klinkergolv och vitmålade väggar. Garderob samt 
plats för avgängning. 

BADRUM: 

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. Mörk kontraststapel bakom handfat 
och i vissa fall även bakom wc-stol.

KÖK: 

Golv i eklaminat och vitmålade väggar. Vit 
köksinredning från Ballingslöv och handtag i 
rostfritt. Bänkskiva i kompositsten. 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.

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. 

VÄRME, EL & VATTEN:

Ingår ej i hyran. Kallvatten kostar 160 kr/månad för 
2 ROK. 200 kr/månad för 3 ROK, 230 kr/månad för 
4 ROK. Värme, varmvatten och hushållsel bekostas 
av hyresgästen enligt egen förbrukning 
 
CYKELFÖRVARING:

Ja.  
 
FIBER:

Fiber finns indraget och att tillgå. Hyresgästen står 
för sitt abonnemang. 
 
SOPHANTERING:

Sopsorteringen kostar 180 kr/månad för 2 ROK.  
200 kr/månad för 3 ROK. 225 kr/månad för 4 ROK.

PARKERING:

1 P-plats ingår i hyran. Elbilsplatser finns att tillgå.   
Hyra elbilsladdare: 400 kr + el/mån 
Hyra extra parkering: 300 kr/mån 
 
BALKONG & ALTAN:

Alla lägenheter har egen balkong eller uteplats. 
 
ÖVRIGT:

Förrådsutrymme tillhör alla lägenheter. Internet 
och hemförsäkring får hyresgästen ansvara för att 
teckna. Hiss finns i husen. 

Kallhyra 

2 ROK 64 kvm 9100 kr/mån 
3 ROK 95 kvm 11 600 kr/mån 
4 ROK 95 kvm 13 750 kr/mån



Vikaholm, Växjö. 
Vackra stadsdelen Vikaholm är belägen söder om Teleborg och är ett 
område i full utveckling och omgiven av frodig natur. Stadsbussarna 
tar dig in till centrum på några få minuter och det finns säkra 
cykelvägar till bland annat Linnèuniversitetet . Vill man inte ta sig in till 
Växjö centrum erbjuder Teleborg det mesta man kan tänka sig behöva 
-restauranger, skola och vårdcentral. Inom promenadavstånd har du 
Södrabergundasjön med vackra omgivningar att ströva omkring i. 
Vikaholm är ett område att trivas i! 
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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
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Reg. Fastighetsmäklare: 

Maria Brolin Glennow
0704-22 92 35
maria.glennow@vaningen.se

Mäklarassistent: 

Madeleine Granath
0735-02 78 08 
madeleine.granath@vaningen.se
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