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Hammar är ett av Kristianstads nyaste områden som har utvecklats mycket 
de senaste åren. Här har det byggts hundratals nya bostäder i olika former 
och ett nytt handelskvarter C4-Shopping har etablerats. K-Fastigheter upp-
för nu ytterligare två Punkthus om sex våningar med 48 st lägenheter förde-
lade på 2–3 rum och kök. Här erbjuds ljusa, välplanerade gavellägenheter med 
härliga terrassliknande hörnbalkonger i två väderstreck som går att möblera 
med flera separata sittgrupper. Lägenheterna i markplan har uteplats och 
där fyra av lägenheterna har egen entré via uteplatsen. 

Utemiljön kommer vara grönskande och lummig med bland annat lekplats. 
I anslutning till husen finns 32 styck parkeringsplatser som uthyres för 350 kr/
månad. Förråd och miljöhus är placerat intill parkeringsplatserna.

Som grädde på moset är entréerna påkostade med sobra färgval och soft 
klassisk musik i entrén.

Preliminär inflyttning hus 2 , 1 mars 2022.  
Preliminär inflyttning hus 1,  1 aril 2022.

Kv. Hammar
STENSKEPPSVÄGEN 23-25, KRISTIANSTAD
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Lägenhetsfördelning 

26 lägenheter   2  rum och kök 
22 lägenheter   3 rum och kök    
32 st   P-platser 

Hyror
2 rum och kök, hyra från 7 927 kr/mån
3 rum och kök, hyra från 10 325 kr/mån

Vad ingår i hyran?  

Värme, vatten & kabel-TV
Ingår i hyran.

Bredband
Anslutet till Tele2. Tecknas och bekostas av hyresgästen. 
 
Parkering
Tecknas separat och kostar 350 kr/mån.

Hemförsäkring/elavtal
Hemförsäkring och el tecknas och bekostas av hyresgästen.

Övrigt
 
Balkong & altan
Lägenheter på plan 1 har uteplats i anslutning till lägenheten och från plan 2  
har alla lägenheter balkong.

Förråd
Ett förråd ingår och är placerat i separat byggnad vid parkeringen. 
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Rumsbeskrivning

HALL: Ljusgrått klinkergolv och vitmålade väggar. 
Här finns hatthylla för avhängning och ett städskåp 
(garderob i vissa lägenheter, se planritning).

 

BADRUM: Grått kakel och klinker. 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 
och därför inte har egen balkong kommer istället ha 
egen uteplats.

SOVRUM: Golv i eklaminat och vitmålade väggar. 
I trerumslägenheterna finns ett större sovrum 
med plats för dubbelsäng och här finns även en 
skjutdörrsgarderob (ett hyllplan och en stång). 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 (ett hyllplan och en 
stång). 
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Planritning 

2 rum och kök 54,2 m2

Vissa avvikelser kan förekomma på ritningen

Planritning 

2 rum och kök 55 m2

Vissa avvikelser kan förekomma på ritningen



14 15

Planritning 

2 rum och kök 61,8 m2

Vissa avvikelser kan förekomma på ritningen

Planritning 

3 rum och kök 71,9 m2

Vissa avvikelser kan förekomma på ritningen
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Planritning 

3 rum och kök 70,6 m2

Vissa avvikelser kan förekomma på ritningen
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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.

ATT BO HOS OSS
Hem för dig med lite högre krav! Önskar du ett attraktivt hem som har det där 
lilla extra? Då kan K-Fastigheter definitivt vara en hyresvärd för dig. Tack vare 
vår väl utvecklade fingertoppskänsla när det gäller att hitta efterfrågade och 
bra fastighetslägen kan du välja mellan vackra parkmiljöer, nära stadens/ortens 
centrum eller med naturen som granne.

ETT ATTRAKTIVT BOENDE
Vår målsättning som fastighetsägare är att erbjuda attraktiva hem med 
såväl hög standard som hög kvalitet i trygga och populära områden. 
Då 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.

KONTAKTA OSS 
www.k-fastigheter.se     info@k-fastigheter.se     010-330 00 69

HYRA

UTHYRNINGSPROCESSEN
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1

Intresseanmälan  
och bokning av visning/
informationsmöte. Även 
videovisning möjlig. All 

kontakt sker med ansvarig 
mäklare (Våningen & Villan)

2

Ansökan om hyreskontrakt.  
Nu ansöker du om en 

specifik lägenhet. 

3

Ansökan behandlas. 
Kreditupplysning görs. 

Arbetsgivarintyg granskas. 

Hyreskontrakt skickas ut  
och du signerar digitalt med 

ditt bank-id.

Inflyttning i din nya lägenhet. 
All kontakt övergår till 

fastighetsägaren 
(K-Fastigheter) 

 

Reg. fastighetsmäklare 
 Anna Helsing
0701 42 25 68, anna.helsing@vaningen.se
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