
Välkommen till 
kvarteret Kungsljuset 4!



Vi vet hur viktigt det är med ett bra hem - ett hem till dig!

Tänk dig att vara den första som flyttar in i ett nytt hem. Ett hem där ingen annan har bott 
före dig. Väggarna är nymålade, nya vitvaror och ett skinande nytt golv. Det är en alldeles 
speciell känsla! Du slipper oroa dig för att tvättmaskin eller andra vitvaror behöver bytas ut, 
eller vad som händer om din kyl går sönder, för det tar vi hand om åt dig.

Kvarteret Kungsljuset 4

I ett av Kalmars populäraste områden har vi 
skapat ett helt nytt kvarter som byggs i flera 
etapper. Etapp två består av ett höghus på 14 
våningar och här har vi glädjen att kunna 
erbjuda lite större lägenheter om 2 – 4 rum 
och kök.

Skärgårdsstaden, som namngivits efter sitt 
attraktiva läge, erbjuder utöver en fantas-
tisk naturupplevelse även närheten till sko-
la, sjukhus och allmänna kommunikationer. 
Med cykel är du inne i Kalmars pulserande  
centrumkärna på tio minuter. En kort pro-
menad bort ligger ett av Kalmars folkkäraste 
fritidsområden Stensö med bland annat bad, 
båthamn, motionsspår och friluftsliv.

Vänligen observera att text och bildinnehåll i denna folder är med reservation om förändringar under projektets gång. 



Bostadsfakta
Inflyttning
Planerad inflyttning september 2020. 

Adress
Lasarettsvägen 21

Stadsdel
Stensberg

Antal bostäder
56 bostäder

Storlek
I kvarteret Kungsljuset 4 erbjuder vi lägenheter om 2-4 rum och kök i storlekarna 64 - 94 
kvm. 

Lägenhetsbeskrivning
Lägenheterna är ljust inredda med vitmålade tak och väggar samt genomgående ekpar-
kett. Köket är genomgående vitt med vita skåpsluckor och vita vitvaror. Här finns diskma-
skin och härliga fönsterpartier som ger ett fint ljusinsläpp över den öppna planlösningen. 
Badrummet som är inrett med vitt kakel, gråa klinkers och duschvägg i glas är utrustat med 
handdukstork, tvättmaskin och torkmaskin. I fyrorna finns även en mindre gästtoalett. 

Rökfritt boende
Vi har rökfritt i all vår nyproduktion, vilket innebär att det ska vara rökfritt i den egna bosta-
den samt eventuell balkong eller uteplats, trapphus och andra gemensamma utrymmen. 
Läs mer om rökfritt boende på vår hemsida. 

Hiss
Hiss finns.

Parkeringsplats 
Parkeringsplatser finns att hyra i närområdet. Parkeringsplatserna hyrs separat och är inte 
knutna till en specifik lägenhet. Vi erbjuder även ett antal laddplatser att hyra för dig med 
elbil. 

Förråd
Varje lägenhet har ett tillhörande källarförråd i huset. 

Postbox
Postboxar för samtliga hushåll finns i trapphusets entré.  

Balkong
Varje lägenhet har en balkong eller uteplats.



Uthyrning
Är du intresserad av en bostad i 
kvarteret Kungsljuset 4?  Då måste 
du först och främst vara registerad 
som sökande hos oss. Hos oss är det 
poängen som räknas och du får en 
(1) poäng per dag som registrerad 
sökande. 

Är det något du undrar över? 
Kontakta oss!

Kontakt

Besökadress Larmtorget 3, 392 32 Kalmar
Telefon 0480- 44 75 00
E-post kundservice@kalmarhem.se
Hemsida kalmarhem.se

@kalmarhemab


