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Karlssons äng är en grön lunga i hjärtat av Norra staden. Bland ängs-
mark och gamla ekar bygger vi här 34 eleganta hyreslägenheter med 
förstklassig komfort och trivsel. Du bor nära centrum och naturen, med 
Kalmars bästa shopping inom bekvämt cykelavstånd. Det nya området 
kommer att bjuda på en grannskapspark med lekplats och fina natur-
stigar. Runt hörnet ligger gröna Värsnäs med golfbana, löpslingor och 
härliga badvikar.

Lägenheter i hjärtat 
av Norra staden
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Slitstarka ytor 
och gedigna materialval 
Det är inte så ofta i livet man får flytta in i ett alldeles nybyggt hem.  
Vi ser till att förlänga den sköna känslan genom att välja kvalitativa, tidlösa 
och gedigna material till inredningen. Eftersom det är viktigt med generös 
förvaring finns det gott om garderober i varje lägenhet.

Bilden är hämtat från ett tidigare projekt 
och avvikelser kan förekomma. 

Köket är inrett med fristående spis, kyl, frys samt diskmaskin. Köks-
skåpen kommer från kvalitetstillverkare och vitvarorna från Electrolux. 

Kök från kvalitetstillverkare 

Sinnrik disponering 
för lugna dagar och 
tysta nätter
På varje våning samsas fyra skickligt ritade lägenheter – två tvåor och två 
treor. Husen har hiss vilket ger dig ett boende som är framtidssäkrat. Om 
du väljer en tvåa får du en skyddad hörnbalkong. Treorna har en friliggan-
de balkong som även den är ostörd från insyn.

Alla lägenheter är hörnlägenheter. Denna sinnrika disponering gör att du 
kan njuta av tyst avskildhet dag och natt. Rummen ljussätts vackert från 
två väderstreck, i treorna har även badrummet fönster. Till varje lägenhet 
hör ett smidigt förråd i bottenplan och möjlighet till en egen parkerings-
plats. Fyra parkeringsplatser per hus kommer att vara under tak och ha 
möjlighet till laddning av elbil. 

Samtliga golv i bostäderna har ett 3-stavs mattlackat ekgolv, 
undantaget entrén där vi lägger lättskötta och snygga klinker. 
Badrummen är helkaklade och har en snygg och hållbar inredning.

Bilderna är visualiseringar och skall ses som inspiration. 
Avikelser kan förekomma.

Ekparkett, kakel och klinker 



Ett trivsamt kvarter med personlighet
Lägenheterna fördelas över två femvåningshus med mycket karaktär och livliga fasader. 
De är ritade av Kalmararkitekten Mats Dahlström och innehåller smakfullt kombinerade 
inslag av vit puts, glas och linoljad träpanel. Samtliga lägenheter har balkong. 
Mycket av den övriga bebyggelsen kommer att bli lägre vilket borgar för fin utsikt från 
de övre våningarna.



En mysig och kompakt hörntvåa med skyddad balkong. Hallen som är inredd med smart förvaring leder till 
lägenhetens hjärta, ett kombinerat vardagsrum och kök med vackra ljusinsläpp från två sidor. Härifrån går du 
vidare till ditt ostörda sovrum eller ut på din möblerbara hörnbalkong med glasräcke. 

2 rok | 45 kvm
Trean bjuder på ett stort ljust vardagsrum som tillsammans med det välutrustade vinkelköket bildar en härlig 
plats för umgänge och avkoppling. Intill och alldeles ostört ligger mastersovrummet med dubbla ljusinsläpp 
samt ytterligare ett sovrum som passar lika fint som kontor eller barnkammare. Du får en friliggande balkong 
för skönt uteliv med naturkontakt och fågelkvitter från morgon till kväll.

3 rok | 53 kvm



Rumsbeskrivning Standard

ENTRÉ/HALL 01                                                                                                     

Golv Ekparkett 3-stav 
Klinker (del av yta) 200x200

-
Mörkt grått , med mörk fog

Vägg Målad Vit (NCS 0502-Y)

Tak Målad betong/inklädnad gips Vitt

Ytterdörr Säkerhetsdörr, lås, dörrkik, mekanisk ringklocka -

Ytterdörr (Vägg entrésida) Tidningshållare med namnlist
Garderober/Skåp med traditionell standardinredning. 
Hatthylla

-

KÖK 02          

Golv Ekparkett 3-stav -

Vägg Målad Vit (NCS 0502-Y) Vit (NCS 0502-Y)

Tak Målad betong/inklädnad gips Vitt

Köksinredning Vit slät lucka 
Bänkskiva i laminat 
Stänkskydd Kakel 300x100,  monteras förskjutet 
Spis med ugn 
Kyl/frys 
Kyl 
Frys 
Diskmaskin 
Spiskåpa 
Bänkamatur LED 

-
- 
Vitt med grå fog
Electrolux eller likvärdig, vit
Electrolux eller likvärdig, vit
Electrolux eller likvärdig, vit
Electrolux eller likvärdig, vit
Electrolux eller likvärdig, vit
Volymkåpa FRANKE 25210, vit 
Ensto Typ AL122L1020, vit

BADRUM 05

Golv Klinker med mörk fog Grått med mörk fog

Vägg Kakel 200x200 Vitt med grå fog

Tak Målad betong/inklädnad gips Vitt

Tak / Belysning Takplafond Alien Maxi, vit

Sakvaror Toalettpappershållare
Handdukskrok 1-krok
Badrumsskåp med spegel + inv. eluttag 
Badrumskommod
Duschvägg 900x900 Klarglas
Tvättmaskin
Torktummlare

Rostfri borstad
Rostfri borstad
Vit
IFÖ Sense 60 cm compact med två lådor, vit
INR Niagara
Electrolux eller likvärdig, vit
Electrolux eller likvärdig, vit

ALLRUM 03

Golv Ekparkett 3-stav -

Vägg Målad Vit (NCS 0502-Y)

Tak Målad betong/inklädnad gips Vitt

SOVRUM 04, 06

Golv Ekparkett 3-stav -

Vägg Målad Vit (NCS 0502-Y)

Tak Målad betong/inklädnad gips Vitt

Garderober Garderober/Skåp med traditionell standardinredning Vit

UTEPLATS/BALKONG

Golv Betongplattor på plan 1/betonggolv på balkong. 
Uttag och lampa

-

GENERELLT

 Städskåp med låsbart invändigt skåp, innerdörrar vita släta, fönsterbänkar av sten.

Hus 1 Fasad Öster Hus 1 Fasad Söder

Normalplan



Alice Älmegran, Förvaltning Hyresrätter
Tel 010-222 8776 
E-post: alice.almegran@santhem.se

Ett bekymmersfritt boende!
SantHem är ett privat fastighetsbolag som månar om att vara en 

personlig och trygg hyresvärd. Vi äger och förvaltar moderna 
hyresrätter i Södra Sverige och ägs bland annat av GBJ Bygg.

www.santhem.se

Uddaredsvägen 24, 448 36 Floda
info@santhem.se


