
 

 

Marklägenheter i Höör 

Höör Väster, Kvarnbäcksområdet 

 

  



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 
Nu bygger vi nio stycken marklägenheter på Höör Väster. 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. 

Projektet är ett samarbete med C4 Hus som bygger en bostadsrättsförening där vi har 
gemensam parkering, miljöstation mm. Inflyttning sommaren 2015. 

 

Området – nära till allt 
Området Höör Väster ligger nära natur, centrum och järnvägsstation. Attraktiva gång- och 
cykelvägar leder direkt till centrala Höör med järnvägskoppling till Malmö/Lund/Köpenhamn, 
men även till unika natursköna platser som Vaxsjön, Skånes djurpark och Frostavallen.  

Med enbart 20 minuters restid till Lund och 35 minuter till Malmö med tåg blir Höör och vårt område 
på Kvarnbäck ett attraktivt bostadsområde och ett bra boende som erbjuder allt vad Skåne har att 
erbjuda. Inom området finns även lekplats och bollplan som sköts av kommunen.   

Röd ring, 
Kvarnbäcksområdet 

Blått stift, järnvägsstation 

Gult stift, mataffärer 



Välplanerade bostäder med hög materialstandard 
Lägenheterna är 2:or och 3:or och är marklägenheter där varje lägenhet har sin egen uteplats. 
Planlösningarna är väl genomtänkta och innehåller allt man behöver för ett bekvämt och sunt 
boende. Alla bostäder har öppen planlösning och hög materialstandard. I hall, delar av kök och 
badrum ligger klinker och i vardagsrum och sovrum ligger ekparkett.  

Badrummen är helkaklade med dusch och Comfort golvvärme. Det finns ingen gemensam tvättstuga 
i anslutning till bostadshusen. Istället är alla bostäder utrustade med egen tvättmaskin och 
torktumlare.  

Individuell vattenmätning gör att du bara betalar för den mängd vatten som du själv förbrukar, vilket 
gör att du själv kan påverka din boendekostnad. 

Tillhörande kallförråd är placerat i direkt anslutning till bostaden.  

 

 

 

Hyran 
2:orna (59,5 kvm) kostar 7 800 kr/mån. H1, H3, H4, H5, H6, H7 och H9. 

3:orna (74 kvm) kostar 9 200 kr/mån. H2 och H8. 

 

 



 



 



 

Intresseanmälan 
Är du intresserad? Fyll då i nedanstående talong och skicka in till Höörs Fastighets AB antingen 
till info@hoorfast.se eller Box 90, 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:  _____________________________________________ 

 

Jag är intresserad av lägenhet: 

Är du intresserad av flera lägenheter skriver du prioriteringsordning: 

  

 Lägenhet H1 – 59,5 kvm – 7 800 kr/mån 

 Lägenhet H2 – 74 kvm – 9 200 kr/mån 

 Lägenhet H3 – 59,5 kvm – 7 800 kr/mån 

 Lägenhet H4 – 59,5 kvm – 7 800 kr/mån 

 Lägenhet H5 – 59,5 kvm – 7 800 kr/mån 

 Lägenhet H6 – 59,5 kvm – 7 800 kr/mån 

 Lägenhet H7 – 59,5 kvm – 7 800 kr/mån 

 Lägenhet H8 – 74 kvm – 9 200 kr/mån 

 Lägenhet H9 – 59,5 kvm – 7 800 kr/mån 
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