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DIN EGEN ÄPPELLUND
Hela Helsingborg växer och frodas. I den
nya bostadsrättsföreningen Äppelgården 1
ges du nu möjlighet att hitta din egen plats
att slå rot på.
Brf Äppelgården 1 består av två hus som tillsammans med Brf Äppelgården 2 bildar
en verklig oas vid Vasatorpsvägen. Detta i ett närområde som just nu spirar av
utveckling och nytänkande. Här har du nära till offentlig och privat service och
Helsingborgsexpressen tar dig smidigt direkt in till stan. Trivs du bättre på cykel så
har du kommit rätt, Helsingborg är en härlig cykelstad och från Äppelgården är du en
lagom lång tur från Helsingsborgs stadskärna.

Framtidens boende

Oavsett vilken del av livet du står inför så erbjuder Brf Äppelgården 1 ett smidigt
och miljösmart boende och en egen plats att låta livet ta ny form och bära frukt på.
Lägenheterna är planerade och utformade för att trivas i, och vi har några saker
som vi är särskilt måna om. Många av lägenheterna har egen uteplats/balkong
eller inglasad balkong och material och utrustning är noggrant utvalda och håller
genomgående mycket hög kvalitet. Du kan även, genom egna val, utforma innehållet
i din bostad efter tycke och smak. Arkitekturen har ett modernt men klassiskt uttryck
och husen är byggda för att hålla länge, både när det gäller estetik och kvalitet. Våra
bostäder är miljösmart byggda med tyst och högkvalitativ inomhusmiljö och med låg
energiförbrukning vilket ger en långsiktigt god ekonomi för fastigheten, föreningen
och för dig, förstås.

Äppelgården

Den privata innergården omfamnas av husen, här finns det plats att leka, grilla,
umgås, mötas och vila på. Här träffar du dina grannar, och säkert hittar du snart din
egen favoritplats. Med tiden blir gården också ett grönskande vardagsrum, helt fri
från genomfartstrafik. Perfekt för barn och barnbarn med spring i benen!
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SMARTA LÖSNINGAR OCH GODA UTSIKTER
Lägenheterna karakteriseras av kvalitativa material och en design som håller genom åren. Utgångspunkten för bostäderna är
en modern standard med möjlighet att sätta personlig prägel
genom egna val – allt för att skapa just ditt drömboende.
Kök

Köket är hemmets hjärta, hjärna och motor. Här samlas
familjen, festen, släkten, vardagen — och allt däremellan.
Köken har en modern känsla, välplanerade ytor och funktioner,
och gott om förvaringsmöjligheter. Luckor och kakel är vita,
bänkskivor i laminat. Och med dina personliga detaljer, din
mat och ditt sällskap blir känslan trivsam och bestyren enkla.
Som standard är kyl, frys, diskmaskin och ugn vita. Den frihängda fläkten, ovan induktionshällens blanka yta, är däremot
i rostfritt utförande. Köket kan designas efter egna önskemål
med annat kakel och rostfria vitvaror, och köksleverantören
erbjuder många tillval att välja bland.

Badrum

Badrummet är helkaklat och följer lägenhetens formspråk när
det kommer till materialval och högkvalitativ utrustning. Vitt
kakel och grått klinkergolv, tvättställskommod och spegelskåp.
I golvet finns behaglig värme och blöta handdukar torkar
snabbt på handdukstorken. De infällda spotlightsen i taket
lyser upp varje gråmulen morgon och rummet är enkelt att
städa då toalettstolen är vägghängd och duschskärmarna
möjliga att fälla in. Badrummet är också din tvättstuga, med
egen tvättmaskin och torktumlare. Över maskinerna ligger en
bänkskiva i laminat, ett perfekt ställe att ta hand om tvätten
på. De vita väggskåpen ovanför rymmer tvättmedel, handdukar och annat som du vill ha nära till hands.
Badrummen tillverkas industriellt som färdiga volymer och
Vardagsrum
lyfts på plats när husen monteras. För att få möjlighet att göra
Här är det öppna kort mellan kök och vardagsrum, och gott
om plats att välkomna hem till både vardag och fest. Tack vare tillval i badrum behöver ni köpa er bostad så att tillval hinner
generös takhöjd och flera fönsterpartier får rummet en luftig göras innan produktion startas på fabrik. Utöver standardutförandet finns två ytterligare golvalternativ samt kommod och
och rymlig känsla, vilken såklart ökar ytterligare om du öppnar upp ut mot balkongen som finns i många av lägenheterna. spegelskåp i grått och svart.
Här får du ett rum till under årets ljusare delar.

Färg, material och tillvalsmöjligheter

I sitt grundutförande har alla lägenheter vitmålade väggar,
vita innerdörrar och vitlaserad ekparkett men givetvis har du
Våra lägenheter har gott om förvaring. Skjutdörrsgarderober möjlighet att göra egna anpassningar utifrån tycke och smak.
i hall och sovrum, och en rejäl klädkammare som rymmer det Vi erbjuder såväl standard- som tillvalssortiment av tapeter
mesta. Både garderober och klädkammare har försetts med
och kulörer, och mörkare och ljusare alternativ till golvet finns
hyllor och klädstänger. Precis som övriga rum så kan du här
också att välja mellan. Och om du har svårt att bestämma dig
göra tillval som anpassar förvaringen utifrån dina önskemål.
här och nu, så föreslår vi att du bor in dig ett tag och förändTill varje bostad hör också ett separat lägenhetsförråd för
rar med färg och tapeter allteftersom.
sådant du behöver mer sällan.

Förvaring

DITT EGET HÖRN
AV VÄRLDEN
MED SMART PLANERING och med en
perfekt frukostbalkong blir denna etta ditt
alldeles egna hörn av världen. Hallen möter
upp med smart förvaring och kort väg till en
varm dusch efter en kylig promenad eller
ett tufft träningspass. Rum och kök samsas
fint vilket gör att lägenheten rymmer många
möjliga funktioner trots sin kompakta
storlek.

1 Rum & Kök

32 kvm

Hall
Kök / Vardagsrum
Balkong
Badrum

Sovalkov

HITTA HEM I VÄSTERTVÅA

TRIPPEL I VÄDERSTRECK

ÖPPNA DÖRREN TILL DITT HEM med gott
om plats för ditt liv och dina nära och kära.
Sovrummet blir ditt eget krypin med rymlig
förvaring för kläder. Utanför ligger kök och
vardagsrum med öppen planlösning, fint ljusinsläpp och utgång till balkongen. Det här
är lägenheten som rymmer allt från långfrukostar till tv-mys och balkonghäng.

MED VARDAGSRUM, KÖK OCH SOVRUM
på rad och fönster åt tre håll blir detta en
riktigt ljus bostad. Köket löper längs lägenhetens längre vägg, och innehåller allt som
behövs för matlagning till vardag och fest.
Lägg därtill ett stort badrum, en rymlig klädkammare och en balkong i öster med utgång
från sovrummet och du har alla nödvändiga
rum i en smart planerad tvåa.

2 Rum & Kök

2 Rum & Kök

55 kvm

59 kvm

Balkong
el. Fransk balkong

Kök / Vardagsrum

Hall
Klk

Badrum
Sovrum

Kök / Vardagsrum
Sovrum

Badrum

Hall

Balkong

BÄSTA SOLLÄGE

STORT HEM FÖR FAMILJEN

I BÄSTA SOLLÄGE

3 Rum & Kök
MED EN BALKONG SOM sträcker sig utmed hela lägenheten mot söder inbjuder
denna lägenhet till mycket uteliv. Delvis är
balkongen öppen men innehåller även en inglasad del som skyddar mot väder och vind.
Därinnanför finns det gott om utrymme att
bygga upp en egen värld: med generöst kök
och med plats för matbord och soffgrupp för
både familj och goda vänner. Sovrummen
vänder sig mot den lugna innergården.

82 kvm

HÄR ÄR LÄGENHETEN MED husets absolut
största balkong, hela 22 kvm som rymmer
både en öppen och inglasad del. Lägenhetens övriga 91 kvm bjuder på många
rum och dubbla möjligheter till dusch och
toalettbesök. Vill du anpassa bostaden efter
andra familjebehov och skapa ett större vardagsrum går det bra att som tillval plocka
bort väggen till sovrummet.

3 Rum & Kök

MED EN BALKONG SOM LÖPER
LÄNGS EN HEL VÄGG ja, rakt i söder
breder den ut sig är frågan om det
inte blir mer uteliv än innekatt av
dig här. Här finns plats för dig och
de dina, och alldeles säkert kommer
du trivas här under lång tid framöver. Sovrummen är belägna åt norr,
och köket har en lite avskärmad del
av lägenheten. Istället är allt ljus
på söderbalkongen och de sociala
ytorna strax innanför.

4 Rum & Kök

82 kvm

91 kvm

Arbetsrum
Sovrum

Sovrum

Sovrum

WC/Dusch
Hall

Sovrum

Hall

Klk
Badrum

Badrum
Klk

Kök / Vardagsrum

Balkong

Kök / Vardagsrum
Sovrum

Balkong

RUMSBESKRIVNING
Allmänna utrymmen

Vardagsrum

ENTRÉ- OCH TRAPPHALL
SOCKEL
VÄGGAR
TAK
ÖVRIGT

GOLV
SOCKLAR
VÄGGAR

Klinker
Klinker
Målade
Ljudabsorberande undertak
Postboxar med lås i entré.
Tidningshållare vid lägenhetsdörrarna. Trappa och hiss.

Generellt i lägenhet
LÄGENHETSDÖRR
INNERDÖRRAR
LISTVERK
FÖNSTERBÄNKAR
ÖVRIGT

Säkerhetsdörr
Vita släta dörrar
Släta vitmålade lister
Kalksten
Brandvarnare, städskåp

Hall
GOLV
SOCKLAR
VÄGGAR
TAK
ÖVRIGT

Vitlaserad ekparkett
Vitmålade
Målade vita,
alternativt standardtapet
Vitt, nedsänkt
Skjutdörrsgarderob enligt ritning med vita dörrar, kapphylla
och klädstång.

TAK

Sovrum
GOLV
SOCKLAR
VÄGGAR
TAK
ÖVRIGT

STÄNKSKYDD
TAK
VITVAROR

SKÅPSSNICKERIER

ÖVRIGT

* Gäller ej 32 kvm
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Vitlaserad ekparkett
Vitmålade
Målade vita,
alternativt standardtapet
Stänkskydd av vitt kakel
Vitt
I vitt utförande. Induktionshäll,
diskmaskin, inbyggd ugn och
micro*. Kyl och frys eller kombinerad kyl/frys enligt ritning.
Frihängande rostfri köksfläkt.
Vita målade luckor med vit
takanslutning, handtag av metall. Diskbänk av rostfri plåt.
Källsortering i diskbänkskåp.
Bänkskiva av laminat. Bänkbelysning under överskåp.

Vitlaserad ekparkett
Vitmålade
Målade vita,
alternativt standardtapet
Vitt
Skjutdörrsgarderob enligt ritning med vita dörrar, kapphylla
och klädstång.

WC/Dusch/Tvätt
GOLV
VÄGGAR
TAK
VITVAROR
ÖVRIGT

Kök
GOLV
SOCKLAR
VÄGGAR

Vitlaserad ekparkett
Vitmålade
Målade vita,
alternativt standardtapet
Vitt

Klinker
Kakel
Målad plåt, infällda spotlights
Tvättmaskin och torktumlare
Vit tvättställskommod,
spegelskåp med vita sidor
och belysning. Infällbar
duschhörna av glas, vägghängd toalett, handdukstork,
handdukshängare, toalettpappershållare, klädkrok. eluttag.
Vita överskåp, bänkskiva av
laminat ovan tvättmaskin och
torktumlare.

WC / Dusch
GOLV
VÄGGAR
TAK
ÖVRIGT

Klinker
Kakel
Målad plåt, infällda spotlights
Vit tvättställskommod, spegel,
handdukstork, duschdraperistång och eluttag. Vägghängd
toalett, handdukshängare och
toalettpappershållare.

Klädkammare
GOLV
SOCKLAR
VÄGGAR
TAK
ÖVRIGT

Vitlaserad ekparkett
Vitmålade
Målade vita
Vitt
Hylla och klädstång.
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Vi gillar
uteplatser och balkonger.
Ett extra rum att inreda
och njuta av!

DITT EGET UTOMHUS
Ja, det finns något djupt mänskligt i att vilja kunna öppna
upp och släppa in syret, vinden och ljuset. Och att kunna
gå ut i friska luften. Vara lite utomhus, fast hemma – och
låta gränserna mellan inne och ute vara mer flytande.
Både fastigheten och lägenheterna är noggrant planerade
för att ta tillvara naturens resurser. Solens läge, utsikten
och närande grönområden har tagits med i planeringen.
Ja, hos Brf Äppelgården kommer våren lika tidigt som
hösten lämnar sent.

BYGGNADSBESKRIVNING
Exteriör
BÄRANDE STOMME

Betong

FASAD

Målade sandwichelement av betong.

YTTERTAK

Isolerat betongtak med papptäckning.

FÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRRAR

Trä med aluminiumklädd utsida.

ENTRÉPARTI

Metallparti med kodlås, porttelefon och dörröppnare.

BALKONG/UTERUM

HUS A: Balkongfront av tonat glas, öppningsbara luckor av glas.
HUS B: Balkongfront med stående profiler av aluminium.

UTEPLATS

Betongplattor, insynsskydd av trä.

Interiör
INNERVÄGGAR

Bärande och lägenhetsskiljande väggar av betongelement.
Övriga väggar av gipsbeklädd stomme.

INNERTAK

Målade betongelement med synliga skarvar. Lokala sänkningar med målat undertak av gips.

Övrigt
LÄGENHETSFÖRRÅD

Samtliga lägenheter har ett förrådsutrymme. Förråden har inbrottsförstärkta nätväggar,
låsning sker med eget hänglås. I förrådet finns en fast hylla med klädstång.

VÄRME, VATTEN OCH
VENTILATION

Huset värms upp med fjärrvärme. Värmen distribueras som vattenburen värme till radiatorer.
Fördelarskåp för vatten och värme. Ventilation FTX (från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning) med aggregat placerat i badrum eller klädkammare.

EL OCH BELYSNING

Solceller monteras på taket. I lägenheten finns fasta belysningsarmaturer i våtutrymmen,
klädkammare samt under överskåp i kök. Utvändig belysningsarmatur samt eluttag på balkong. El- och mediacentral.

IMD

Individuell mätning och debitering av el, värme, varmvatten och kallvatten i varje lägenhet.
Uppmätt kostnad för förbrukning debiteras utöver månadsavgiften. Du har alltså stor möjlighet att påverka dina driftskostnader. Den solcellsproducerade elen minskar behovet av köpt
el och kommer alla boende till nytta genom lägre pris per förbrukad kilowattimme.

TV, BREDBAND,OCH TELEFONI

Via fiberdistributören får du tillgång till ett stort antal konkurrerande leverantörer av TV,
bredband och telefonitjänster. Du som kund har möjlighet att hitta fördelaktiga erbjudanden
och väljer själv den leverantör och de tjänster som passar ditt behov och tecknar egna avtal.
I månadsavgiften ingår grundutbud av TV-kanaler.

PARKERING BIL OCH CYKEL

I anslutning till huset finns utvändiga parkeringsplatser att hyra och möjlighet till garageplats finns i det närliggande parkeringshuset. Utrymmen för cykelförvaring finns i entréplan
och utomhus under tak.

KÄLLSORTERING

På gården finns miljörum med sortering i en rad fraktioner.
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Hus B

Hus A

Hus B

Hus A
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LÅGENERGIHUS
MED HÖGSTA KOMFORT
I Brf Äppelgården 1 kan du bo
grönt och miljösmart och till låg
driftskostnad. Husen är byggda med
fokus på hållbarhet och smarthet, och här tas både värme från
människor och maskiner liksom
solens varma strålar tillvara.
På husets tak ligger solceller som ger bostäderna och de gemensamma
utrymmena miljövänlig el, som från ovan! Ja, under de ljusare årstiderna står solen för en stor del av den el som åtgår i huset. Tack vare
solcellerna minskar behovet av köpt el, vilket kommer alla boende till
nytta genom lägre pris per förbrukad kilowattimme. När sedan hösten
och vintern träder in så kommer fjärrvärmen väl till pass. Husen är
byggda på ett sätt som ger mycket låg energiförbrukning, samtidigt
som du också har möjligheten att påverka el- och vattenanvändningen
och därmed kostnaderna. I varje lägenhet finns mätare som visar hur
mycket el, värme, varmvatten och kallvatten som används. Du betalar
bara för den egna förbrukningen, och den uppmätta kostnaden debiteras utöver månadsavgiften. Prisvärt och klokt, och en långsiktigt hållbar
lösning för såväl plånboken som miljön!

ÄPPELGÅRDEN
Brf Äppelgården 1 består av två huskroppar: Hus A och Hus B
som i sin helhet byggs med utgångspunkt i att skapa ett grönt,
miljösmart boende idag och i framtiden. Arkitekturen kombinerar modernt nytänkande och klassisk elegans och skapar
tillsammans en spännande helhet. Husen knyts samman av en
innergård som också blir ett gemensamt, grönskande vardagsrum för alla er som bor i föreningen.
Brf Äppelgården 1 har fått sitt namn från de fruktodlingar som
historiskt funnits i området och här bor du både stads- och
naturnära. Många ärenden sköter du väldigt smidigt: apotek,
bensinstation, systembolag och större matvarubutiker finns i
på nära håll. I området finns också bra förskolor och skolor, och
inte minst ett rikt förenings- och kulturliv.

Lakrits Reklambyrå AB

INTRESSERAD AV ETT BOENDE I
BRF ÄPPELGÅRDEN?
Kontakta oss gärna redan idag med ditt intresse så berättar vi mer om projektet.
Ytterligare information om hur ett köp går till och fakta om hur det är att bo i en bostadsrättsförening hittar du i vår broschyr ”Köp- och boguide”.
Husens olika planlösningar presenteras i broschyren ”Planlösningar”.
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HP Boendeutveckling
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Fastighetsmäklare
Caroline Hanell

Fastighetsmäklare
Josefine Andersson

Mobil: 0731-49 06 56
caroline.hanell@lansfast.se

Mobil: 0731-49 06 57
josefine.andersson@lansfast.se

