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Mellan Hyllie och Kalkbrottet i Limhamn ligger expansiva Elinegård där K-Fastigheter 
nu uppför ytterligare 62 st attraktiva hyresrätter belägna i två lamellhus om fyra 
våningar. Lägenheterna är av stor variation på både storlek och utformning och har 
generösa balkonger ut mot gatan. Innergården ligger avskärmat i söderläge, garage 
är placerat under gården. Alla lägenheterna har balkong eller uteplats och de två 
största lägenheterna har dubbla balkonger. Interiören är ljus och tilltalande med en 
hög standard i såväl kök som badrum. Exteriört har fasaden ett rent formspråk med 
puts och inslag av varma trädetaljer. Kring huset kommer vass att planteras för att 
smälta in i omgivningarna. 

Elinegård har under de senaste åren vuxit och är ett attraktivt och populärt område,  
beläget i utkanten av Limhamn. Här bor du med den fantastiska naturen kring Kalk-
brottet utanför porten med fina promenadstråk, gång- och cykelvägar, goda kommu-
nikationsmöjligheter med buss till Hyllie och in till centrala Malmö. Från Hyllie tar du 
dig vidare med tåg till övriga delar av Sverige samt vidare ut i Europa via Köpenhamn. 
Ett levande område med blandad bebyggelse med både radhus, flerbostadshus och 
redan nu finns det en matbutik, förskola och skola. Allt inom cykelvänligt avstånd!  

Preliminärt tillträde 1 juni 2022 

Högaffeln & Hässjan  
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BYGGLOVSHANDLING

NYBYGGNAD AV FLERBOSTADSHUS

199017 HF HF

H.NYHOLM

PROJEKTBESKRIVNING

HÄSSJAN 1, MALMÖ STAD

HÄSSJAN ÄR ETT FLERBOSTADSHUS VID LIMHAMNS KALKBROTT I MALMÖ.
FLERBOSTADSHUSET RYMMER 31 STYCKEN LÄGENHETER MED EN STOR VARIATION PÅ STORLEK 
OCH UTFORMNING. HUSET HAR EN STADSMÄSSIG KARAKTÄR UT MOT GATAN MED GENERÖSA 
BALKONGER SOM GER FÖRUTSÄTTNINGAR TILL ETT AKTIVT GATURUM. PARKERINGARNA 
FÖRLÄGGS UNDER MARK VILKET GER HUSET EN LUGN OCH GRÖN INNERGÅRD I SÖDERLÄGE, 
AVSKÄRMAD FRÅN GATANS BRUS.

FASADEN HAR ETT RENT FORMSPRÅK MED INSLAG AV VARMA TRÄDETALJER SOM 
ÅTERKOMMER VID DEN INBJUDANDE HUVUDENTRÉN OCH I SPALJÉPELARNA MOT INNERGÅRDEN. 
RUNT HUSET PLANTERAS VASS VILKET GÖR ATT BYGGNADEN LIGGER NATURLIGT I 
LANDSKAPET.

PROJEKTBESKRIVNING
BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

A PM 01A HF 2020/01/17
B PM 02A HF 2020/02/20
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Lägenhetsfördelning 

2 rum och kök 32 lägenheter
3 rum och kök 22 lägenheter
4 rum och kök 10 lägenheter
Garage 34 st

Hyror
2 rum och kök 49-55 kvm
Hyra från 8 432 kr/mån
 
3 rum och kök 66-68 kvm
Hyra från 11 358 kr/mån
 
4 rum och kök 77-98 kvm
Hyra från 13 250 kr/mån 

Vad ingår i hyran?  

Värme, vatten & kabel-TV
Ingår i hyran.

Bredband
Anslutet till Tele2. Tecknas och bekostas av hyresgästen. 
 
Parkering
750 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, varav de två största fyrarumslägenheterna har dubbla balkonger. 

Förråd
Förrådsutrymme är placerade i lägenheterna och i vissa lägenheter utgörs av skjutdörrsgarderob. 
Se planritning.

Rumsbeskrivning

Hall: Ljusgrått golv av klinker som sedan övergår i ekla-
minat golv och vitmålade väggar. Här finns garderob 
samt plats för avhängning på hatthylla (samtliga gar-
derober är inredda med ett hyllplan och en stång).

Badrum: Helkaklat utförande med ljusgrå klinker och ka-
kel. Utrustat med wc, kommod, spegelskåp med belys-
ning, dusch med glasvägg och handdukstork (elektriskt). 
Utöver detta finns tvättmaskin och torktumlare med 
ovanliggande bänkskiva i grå laminat

Kök: Golv i eklaminat och vitmålade väggar. Vit köks-
inredning från Ballingslöv och handtag i rostfritt. Grå 
bänkskiva i sten (Silestone) och stänkskydd av liggande 
vitt kakel. Köket är utrustat med kombinerad kyl/frys, 
inbyggd mikrovågsugn, integrerad diskmaskin, inbygg-
nadsugn, spishäll och köksfläkt. 

Vardagsrum: Golv i eklaminat och vitmålade väggar. 

Sovrum: Golv i eklaminat och vitmålade väggar. Garde-
rob alt en skjutdörrsgarderob med Elfa-inredning, bero-
ende av vilken storlek på lägenhet (samtliga garderober 
är inredda med ett hyllplan och en stång). 
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Exempelbilder. Exempelbilder.
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Planskiss 
49 kvm med balkong

Planskiss 
51 kvm

BALKONG PÅ VÅN 3 & 4
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Planskiss 
51 kvm med balkong

Planskiss 
55 kvm

BALKONG PÅ VÅN 3 & 4

BALKONG
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Planskiss 
66 kvm med balkong

Planskiss 
68 kvm med balkong

BALKONG PÅ VÅN 3 & 4

BALKONG PÅ VÅN 3 & 4
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Planskiss 
68 kvm

Planskiss 
77 kvm
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Planskiss 
77 kvm med balkong

Planskiss 
98 kvm med balkong

BALKONG PÅ VÅN 3 & 4
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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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