
Centrumnära läge intill vackra naturomgivningar

Välkommen till 
kvarteret Blickfånget!



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 Blickfånget

Vi tror på att kvarteret kommer växa upp till 
ett attraktivt område för familjer att bosätta 
sig i, och med det i tankarna kommer en ma-
joritet av bostäderna bestå av 3 rum och kök. 

Som boende i kvarteret bor du intill vackra 
naturomgivningar och strövområden, samti-
digt som du har stadens fulla utbud endast 
en cykeltur bort. 

Här behöver du inte prioritera bort lugnet och 
naturen för att bo nära skolor och kommuni-
kationsmöjligheter, det finns nämligen på ett 
behagligt avstånd alldeles i ditt närområde. 

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

Inflyttning
Planerad inflyttning september 2020. 

Adress
Alice Babs gata 1A-B, 3A-B

Antal bostäder
64 bostäder

Storlek 
I kvarteret Blickfånget erbjuder vi 
lägenheter om 1-4 rum och kök i 
storlekarna 35 - 87 kvm. 

Hiss
Hiss finns i båda trapphus och når 
samtliga våningsplan

Plats för bil och cykel
42 parkeringsplatser finns att hyra alldeles 
utanför bostaden. Parkeringsplatserna hyrs 
separat och är inte knutna till en specifik 
lägenhet. Vi erbjuder även ett antal ladd-
platser att hyra för dig med elbil. Intill husen 
finns utrymme för cykelförvaring. 

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

Förråd
Varje lägenhet har ett tillhörande förråd i 
i den egna bostaden eller i trapphuset på 
samma plan som bostaden.

Postbox
Postboxar för samtliga hushåll finns 
i trapphusens entré.  

Exempel på planritningar. Vänligen observera att 
bilderna föreställer illustrationer och att skillnader
 i materialval förekommer i verkligheten.

Planritningar



Uthyrning
Är du intresserad av en bostad i 
kvarteret Blickfånget?  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!

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

@kalmarhemab

Kontakt


