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Genomtänkt både vad gäller 
material och planlösning
Lägenheterna blir ljusa och välplanerade, några med två 
balkonger andra med balkong och uteplats på loftgången. 
Lägenheterna genomsyras av en stilren och modern 
interiör med en härlig ekparkett i alla rum. Köket har 
ett modernt arkitektvitt Marbodalkök med smart och 
funktionell inredning.

En grön oas mitt i stan
Du bor nära grönområden och har samtidigt city 
och resecentrum bara några minuter bort! Kvarteret 
Hästen ligger intill Stadsparken med sköna omgivningar 
mitt i centrum. Livsmedelsbutik och postservice samt 
vårdcentral finns i närområdet. Här skapar vi nu flera 
nya, moderna hyreshus.

Detaljerna
i varje rum

106 nyproducerade 
hyreslägenheter 

MER FAKTA

• Ekparkett i alla rum, även i köket

• Klinkers innanför ytterdörren, resten parkettgolv

• Gemensam avgiftsbelagd tvättstuga i entréplan

• Inglasning av balkong kan fås som tillval

• Eluttag och belysning på balkongen

• Fiber in till alla lägenheter • IP-telefoni • Kabel-TV med basutbud

• Kombinerad tvätt och torktumlare • Diskmaskin

• Huset är försett med solceller

• Förråd till alla lägenheter • Källsortering

• Kodlås och porttelefon i entréer

• Postboxar i entréplan • Tidningshållare vid lägenhetsdörren

• P-platser med och utan el, carport och kallgarage på innergården

• Individuell mätning av varmt och kallt vatten  

• Vattenburen radiatorvärme

• Brandvarnare

LÄGENHETSBESKNING

KÖK

Golv Ekparkett

Sockel Trä, laserad

Vägg Tapet

Tak Målning

Övrigt Köksinredning: 
Marbodal med 
arkitektvit lucka.
Bänkskivor av laminat. 
Vitt kakel över disk-
bänken. Fönsterbänkar 
av marmor.

RUM

Golv Ekparkett

Sockel Trä, laserad

Vägg Tapet

BAD-

Golv Klinker

Vägg Kakel på vägg 6 skift
vid duschplats 10 skift
övrig väggyta målning

Tak Målning 
vattenavvisande 

Övrigt Badrumskåp
Spegel
Toalettpappershållare
Handdukshängare, 
4-krok
Handdukskrok
Duschhörna

LÄGENHETSBESKRIVNING MER FAKTA

BADRUM

Vi bygger nya tvåor, treor och fyror
Nu startar uthyrningen av första delen i etapp 2 av vår nyproduktion med totalt 106 hyreslägenheter. Kvarteret 
Hästen ligger i hörnet av Linnévägen/Eriksbergsvägen och omfattar tvåor, treor och fyror. Inflyttningen av första 
delen planeras till januari 2018. Den andra delen planeras vara klar för inflyttning hösten 2018. Kvarteret Hästen 
kommer att vara det stora blickfånget vid infarten från söder till Katrineholms centrum.


