Nyproducerade lägenheter i Höör
Lilla Torg 5B och 5C

Höör
Höör ligger mitt i Skåne, på gränsen mellan slättlandskapet och skogsbygden. Ett
blomstrande kulturliv, ett omväxlande friluftsliv och skön natur gör Höörs kommun attraktiv,
både att bo i och besöka. I Höör är det nära till allt. Du tar dig snabbt hit med tåg från de
större skånska städerna.

Alltid hög service i hyresrätt hos HFAB
Vi har byggt om 2 affärslokaler till 4 stycken lägenheter i vår gamla fastighet (från år 1900),
med adress på Lilla Torg 5. Lägenheterna är hyresrätt och servas precis som alla våra
bostäder av HFAB:s fastighets- och skötselansvariga. Att bo i hyresrätt är ett bekvämt sätt att
bo på, där vi sköter om den gemensamma utemiljön och svarar för uppvärmning,
sophämtning och nödvändiga reparationer. Allt detta ingår i hyran.
Inflyttning sker till årsskiftet 2017/2018.

Bilden är tagen före ombyggnaden påbörjades.
Lägenheterna har kök och vardagsrum på fastighetens framsida (med bevarade stora fönster)
mot befintligt torg samt sovrum och ingång på fastighetens baksida.

Området – nära till allt
Området ligger nära centrum och järnvägsstation, men även till unika natursköna platser som
Vaxsjön, Skånes Djurpark och Frostavallen.

Välplanerade bostäder med hög materialstandard
Lägenheterna består av 2 rum och kök och är belägna på bottenplan. På baksidan av
huset finns en gemensam trädgård och uteplats för samtliga 11 lägenheter i huset.
Planlösningarna är väl genomtänkta och innehåller allt man behöver för ett bekvämt
och sunt boende. Alla bostäder har hög materialstandard, i hall och delar av kök ligger
klinker och i vardagsrum och sovrum ligger ekparkett.
Det finns gemensam tvättstuga i källaren.
Tillhörande kallförråd är placerat i anslutning till bostaden.

Hyran
Månadshyran inklusive värme och vatten för lägenheterna 5B-1002, 5C-1001 och 5C-1002
är 7 800 kr. Storlek på lägenheterna är 55 kvm.
Månadshyra inklusive värme och vatten för lägenhet 5B-1001 är 7 600 kr. Storlek på
lägenheten är 53 kvm.
Förhandling med Hyresgästföreningen ännu ej slutförd.

Intresseanmälan
Är du intresserad? Skriv ut denna sida och fyll i dina uppgifter. Sidan skickas/lämnas till:
Höörs Fastighets AB
Box 90 / Björkgatan 54
243 22 Höör
Lägenheterna kommer att fördelas efter kötid/anmälningstid. Sedvanlig prövning i enlighet
med vår uthyrningspolicy kommer göras före kontraktsskrivning.

Namn:
Personnummer:
Nuvarande adress:
Telefonnummer:
E-post adress:

Dessa lägenheter är jag intresserad av!
Gör valen i rangordning genom att ange 1, 2, 3 och 4 framför lägenhetsnumret.
Lgh 1002
Lgh 1001
Lgh 1002
Lgh 1001

Lilla Torg 5B
Lilla Torg 5B
Lilla Torg 5C
Lilla Torg 5C

Senast den 24 november kl. 12.00 vill vi ha din intresseanmälan.

